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ASSEMBLEIA DA ,EPÚBLICA N OTA D E A D M 1 S SI B 1 LI D A D E

Petição n.2 47/XIV/1

ASSUNTO: Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina não aguenta mais

agricultura intensiva.

Entrada na AR: 17 de março de 2020

N° de assinaturas: 6102

1” Peticionário:



1. Introdução

1. A presente petição deu entrada na Assembleia da República a 02 de março de 2020, tendo

baixado à Comissão de Agricultura e Mar, para apreciação, a 18 de março de 2020, por despacho

do Senhor Vice-Presidente da Assembleia da República de turno.

II. A Petição

Referem os peticionários que é com muita apreensão que tiveram conhecimento da Resolução

do Conselho de Ministros n.° 179/20 19, de 24 de outubro que “Estabelece um regime especial e

transitório para o aproveitamento hidroagrícola do Mira (PRM) em pleno Parque Natural do

Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina” (PNSACV).

Sublinham que esta RCM autoriza o triplo da atual área agrícola coberta por plástico (1.600ha

para 4.800ha).

Referem que este tipo de produção agrícola aposta na utilização intensiva de água, plásticos,

fertilizantes e pesticidas sintéticos; que dependem de uma longa cadeia de distribuição até chegar

ao consumidor final, necessitando ainda de milhares de trabalhadores, a grande maioria

estrangeiros que chegam a Portugal de forma pouco clara.

Afirma-se ainda que a RCM possibilita a instalação de “cidades de contentores para albergar os

trabalhadores (estão cerca de 10.000, permitindo agora alojar 36.000) violando regras de

edificação que a restante população é obrigada a seguir.

Os peticionários solicitam:

- A revogação imediata da Resolução do Conselho de Ministros n.° 179/2019, de 24 de outubro;

- Que sejam consideradas as recomendações do Grupo de Trabalho do Mira visando avaliar a

compatibilização da atividade agrícola do Perímetro de Rega do Mira com a biodiversidade,

recursos hídricos, gestão do território e o ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano

e Costa Vicentina (PNSACV);

- Proibição da instalação de mais área agrícola intensiva;

- Novas explorações condicionadas a estudos de impacto ambiental e social e aprovação prévia

do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF);

- Fazer o levantamento e fiscalização de todas as empresas a operar no perímetro de Rega do

Mira, dentro do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina;

- Demarcação de uma faixa de 1000 m a partir da linha de costa e de 500m dos perímetros

urbanos;

- Apostar na transição ecológica e energética do setor para uma agricultura baseada nos princípios

da agroecologia.

III. Análise da Petição



No respeitante aos requisitos formais, o pedido em causa reveste a forma de Petição, foi

apresentado por escrito, tendo sido apresentado perante a entidade a quem é dirigida, os
Peticionantes estão corretamente identificados, o texto é inteligível e o objeto adequadamente
especificado.

Dessa forma, estão preenchidos os requisitos formais previstos no n.° 1 do artigo 2.° e artigos
40, 9.o, e 10.0 do Regime Jurídico de Exercício do Direito de Petição (LEDP), aprovado pela lei

n.° 43/90 de 10 de agosto (na redação da Lei n.° 6/93, de 1 de março, da lei n.° 15/2003, de 4

de junho, da lei n.° 45/2007 de 24 de agosto e da Lei n.° 51/2017 de 13 de julho), e não
ocorrendo nenhuma das causas de indeferimento liminar previstas no artigo 12.° da mesma lei,

a Petição deve ser admitida.

IV. Proposta de Tramitação

De acordo com o novo n.° 5 do artigo 17 da LEDP, a Comissão parlamentar competente, no caso

em apreço, a Comissão de Agricultura e Mar deverá nomear um (a) Deputado (a) Relator (a)

dado a presente Petição ser subscrita por mais de 100 cidadãos.

V. Conclusão

A presente Petição deverá ser objeto de apreciação em Comissão, por não ocorrer nenhuma das
causas de indeferimento liminar previstas no artigo 12.° da LEDP;

Por se tratar de uma Petição subscrita por mais de 1000 cidadãos, é obrigatória a audição dos
Peticionantes em Comissão, nos termos do n.° 1 do artigo 21.° da LEDP;

É obrigatória a publicação do respetivo texto no Diário da Assembleia da República, segundo o
preceituado na alínea a) do n.° 1 do artigo 26.° da LEDP;

Deve a Petição ser apreciada em Plenário dado o disposto do artigo 24.°, n.° 1 alínea a) da LEDP
(mais de 4.000 assinaturas).

Iniciativas pendentes:

- Projeto de Resolucão n.° 225/XIV “Recomenda ao Governo que desenvolva respostas
habitacionais e sociais integradas para os trabalhadores agrícolas no Perímetro de Rega do Mira.

- Projeto de Resolução n.° 243/XIV “Recomenda ao Governo que adeque as condições dos
trabalhadores agrícolas no Perímetro de Rega do Mira aos princípios patentes na Constituição da
República Portuguesa”.



- Projeto de Resolução n.° 270/XIV “Recomenda ao Governo medidas urgentes e específicas no

reforço dos serviços públicos, no aumento do controlo e fiscalização sobre as condições de

trabalho dos trabalhadores agrícolas e na garantia de habitação digna, no Perímetro de rega do

Mira.

Palácio de So Bento, 09 de abril de 2020

O assessor da Comissão


