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O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

De acordo com o IPMA, a 15 de fevereiro de 2022, 91 % do território estava nas classes de seca

severa e extrema, registando-se um valor médio mensal de apenas 7% do valor médio da

quantidade de precipitação entre 1971-2000. É ainda indicado “valores de percentagem de água

no solo inferiores ao normal em todo o território. Registam-se valores inferiores a 20 % na região

Nordeste e na região Sul, com muitos locais a atingirem o ponto de emurchecimento

permanente.”

No Parlamento Europeu a gravidade do tema foi debatida, a pedido do eurodeputado Álvaro

Amaro, e posteriormente a reunião de Conselho de Ministros da Agricultura e Pescas (Agrifish)

concordou com um conjunto de medidas para minimizar os efeitos da seca em Portugal,

nomeadamente no que diz respeito ao abeberamento e alimentação animal.

Desde o final de 2021 que se verifica uma descida do volume de armazenado em grande parte

das bacias hidrográficas resultantes de precipitações pouco significativas ou nulas durante o ano

hidrológico, consequentemente o nível de seca foi sendo agravado e intensificado em quase

todas as regiões do país. Contudo, apenas a 4 de março foi publicado o despacho do Ministério

da Agricultura que reconhece a seca severa ou extrema em quase todo o país, permitindo

acionar medidas de apoio.

Nestes termos, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, solicita-se a

V.Exa. que diligencie, junto do Ministério da Agricultura, a resposta à seguinte questão:

Qual a justificação do atraso da publicação do atraso do despacho do Ministério da Agricultura

que reconhece a seca severa ou extrema em quase todo o país, permitindo acionar medidas

de apoio ao sector agrícola?

•

Para quando se prevê a aplicação das medidas de apoio ao sector agrícola, dependentes da

publicação do Despacho nº2768-A/2022?

•

Quantas vezes reuniu a comissão da seca nos últimos anos? Quais as principais conclusões e

quais as principais medidas implementas nos últimos anos para mitigar períodos de seca cada

vez mais previsíveis e espectáveis de acordo com a comunidade técnica e científica?

•



Palácio de São Bento, 8 de março de 2022
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____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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