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O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A agricultura é o setor de atividade mais importante para o rendimento da maioria das famílias

do distrito de Bragança. Contribui igualmente de forma significativa, direta e indiretamente, para

a criação de empregos e a fixação da população.

Os apoios comunitários foram e são determinantes para a modernização das explorações

agrícolas e para o ganho de competitividade no setor, condição indispensável à sua

sustentabilidade. Importa, pois, que os agricultores tenham acesso aos financiamentos

comunitários em tempo útil e que os serviços do Estado cumpram as suas obrigações de forma

expedita.

Os deputados eleitos pelo distrito de Bragança, tiveram conhecimento através de denúncias que

nos chegaram e também através da imprensa local, da demora por parte do Instituto de

Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), na emissão de pareceres, sobre projetos

apoiados por fundos europeus em zonas protegidas.

Esta demora na emissão de pareceres, está a comprometer investimentos de milhares de euros,

nesta região, provenientes de projetos com fundos europeus. Projetos que já estão aprovados

mas que necessitam do parecer do ICNF para poderem ser concretizados.

Estes atrasos em alguns casos chegam a ser de vários meses, o que obriga os agricultores que

fizeram as suas candidaturas a estes projetos a pedir sucessivos adiamentos para o início da

sua execução, até ao limite permitido.

Assim, face ao exposto, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os

deputados abaixo assinados do GP-PSD vêm solicita-se a V.Exa. que diligencie, junto do

Ministério da Agricultura, a resposta às seguintes questões:



1. Quantos projetos estão parados aguardar a emissão de parecer no distrito de Bragança?

2. Qual é o verdadeiro motivo destes atrasos? É a falta de recursos humanos, meios técnicos?

ou há outros fatores?

Palácio de São Bento, 14 de setembro de 2021

Deputado(a)s

ADÃO SILVA(PSD)

ISABEL LOPES(PSD)

JOSÉ SILVANO(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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