
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Nas regiões do centro-sul de Portugal localizam-se explorações agrícolas para a produção de

bovinos em regime extensivo.

Nesses terrenos nascem espontaneamente elevado número de azinheiras e sobreiros, mais

resistentes e de melhor qualidade que as espécies adquiridas em viveiros e plantadas por acção

humana, que não se desenvolvem devido à acção dos bovinos que pastam na área e que

assim, livremente, agridem essas árvores.

Segundo o Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 maio, as azinheiras e sobreiros são espécies

protegidas, pela sua importância ambiental e económica pelo que há agricultores interessados

em executar projectos para protecção dessas azinheiras, milhares de árvores de excelente

qualidade, no interior raiano e Alentejo.

O objectivo desses projectos será proteger as azinheiras e sobreiros no local, sem inviabilizar a

pastagem dos bovinos, mas impedindo a sua aproximação das espécies espontâneas por um

período mínimo de 10 anos, possibilitando o seu crescimento e robustez para resistirem à acção

dos animais.

Só que ao contrário do que acontece no já Alentejo e em Espanha, os técnicos do Ministério na

Beira Interior reprovam sistematicamente projectos semelhantes, rodeando individualmente

essas azinheiras e sobreiros com rede, com 2 metros de altura.

Assim e considerando o exposto, os deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista

abaixo assinados vem, ao abrigo das disposições Constitucionais e regimentais aplicáveis,

solicitar a V. Exª que diligencie junto do governo, através do Ministério do Ambiente e Acção

Climática, que sejam prestados os seguintes esclarecimentos:



1. Tem o Ministério do Ambiente conhecimento da realidade exposta e da dualidade de critérios

na apreciação e aprovação de projectos para protecção de azinheiras e sobreiros de geração

espontânea?

2. Conhece o ICNF, a técnica utilizada em Castilla y León e no Alentejo, que consiste em vedar

o espaço circundante das árvores espontâneas com rede galvanizada com 2 metros de altura,

cujo investimento por espécie, é de 15€ (euros)?

3. Está disponível esse Ministério para estudar a situação e uniformizar o comportamento dos

técnicos ao seu serviço, ao nível do País?

Palácio de São Bento, 2 de março de 2021

Deputado(a)s

PEDRO DO CARMO(PS)

SANTINHO PACHECO(PS)

NORBERTO PATINHO(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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