
 Exmo. Presidente da Comissão de Agricultura e Pescas,

 Senhor Deputado Pedro do Carmo

Assunto: Requerimento para audição do Ministra da Agricultura e Alimentação a propósito

da nomeação da Secretária de Estado da Agricultura Carla Alves

Na sequência da recente nomeação da Secretária de Estado da Agricultura e da sua

demissão apenas 25 horas após a tomada de posse, existem diversas questões que importa

esclarecer com urgência, em nome da transparência e da estabilidade necessária para

governar o nosso país.

Segundo informações publicadas pelo jornal Público a 6 de janeiro de 2023, a ex-Secretária

de Estado da Agricultura, Carla Alves, tinha informado a ministra da tutela, antes de tomar

posse como governante na passada quarta-feira, acerca das contas arrestadas que partilha

com o marido. Informação esta que contraria a nota de imprensa do próprio Ministério,

emitida no mesmo dia, na qual se alega que a Ministra da Agricultura e da Alimentação "não

tinha conhecimento de qualquer envolvimento de Carla Alves em processos judiciais".

O Ministério já tinha reagido ao caso, no dia anterior (5 de janeiro) em resposta ao jornal

Correio da Manhã, alegando que a antiga diretora regional de Agricultura e Pescas do Norte

“não é visada em qualquer processo-crime” e “nenhum processo judicial relativo ao seu

marido sugere qualquer tipo de envolvimento” da nova governante, garantindo que “não há

nenhuma questão que coloque em causa a nomeação”. A verdade é que, poucas horas

depois, a Secretária de Estado demitiu-se e surgiram novas notícias alegando que a mesma

está envolvida em processos judiciais.

Abordada pela imprensa, a Ministra da Agricultura e Alimentação não esclareceu o assunto,

afirmando apenas que é necessário “continuar a trabalhar”, ignorando e mantendo-se até à

data em silêncio em relação ao assunto que levou a esta demissão.



O PAN entende que o caso é demasiado sério para ser ignorado ou minimizado e carece, por

isso, de esclarecimentos urgentes a serem prestados à Assembleia da República,

nomeadamente se a Ministra tinha ou não conhecimento dos processos que envolviam a

pessoa nomeada para o cargo e se informou ou não o Primeiro-Ministro.

Assim, face ao exposto, e ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, a

deputada única representante do PESSOAS-ANIMAIS-NATUREZA vem por este meio

solicitar a Vossas Ex.ªs o agendamento da audição da Senhora Ministra da Agricultura e da

Alimentação para que sejam prestados esclarecimentos quanto ao processo de nomeação

da ex-Secretária de Estado Carla Alves.

 

 Palácio de São Bento, 9 de janeiro de 2023

 A Deputada,

 Inês de Sousa Real


