
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 

No passado dia 22 de setembro, a Assembleia da República aprovou o Projeto de Lei nº 280/XV

apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e que em síntese, pretendeu criar o

“Banco de Terras e o Fundo de Mobilização de Terras”, e assim revogar também a Lei nº

62/2012, de 10 de dezembro, que criou a «Bolsa de Terras».

Ora, o artigo 5º nº 1 do supramencionado Projeto de Lei refere que “os prédios do domínio

privado do Estado e do património próprio dos institutos públicos aptos para utilização agrícola,

silvopastoril e florestal são disponibilizados no Banco de Terras para arrendamento ou venda”.

Por sua vez, o nº 3 do mesmo artigo 5º dispõe que “presumem-se aptos para utilização agrícola,

silvopastoril e florestal todos os prédios exclusivamente ou predominantemente rústicos do

domínio privado do Estado e do património próprio dos institutos públicos”.

Assim, o Grupo parlamentar do PSD considera útil o conhecimento de quais os prédios rústicos

do Estado e dos institutos públicos suscetíveis de integrar o aludido “Banco de Terras”.

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

V.Exa. que diligencie, junto do Ministério das Finanças, as seguintes informações:

uma listagem, por Concelho, de todos os prédios do domínio privado do Estado e do

património próprio dos institutos públicos aptos para utilização agrícola, silvopastoril e

florestal; ou

1.

Caso tal se mostre de todo impossível nesta fase, uma listagem de todos os prédios rústicos,

por Concelho, que integram o domínio privado do Estado e o património próprio dos institutos

públicos.

2.

Palácio de São Bento, 30 de setembro de 2022

Deputado(a)s

JOÃO MOURA(PSD)

PAULO RAMALHO(PSD)

JOÃO MARQUES(PSD)



Deputado(a)s

ARTUR SOVERAL ANDRADE(PSD)

CARLOS CAÇÃO(PSD)

FÁTIMA RAMOS(PSD)

FRANCISCO PIMENTEL(PSD)

SÓNIA RAMOS(PSD)

ADÃO SILVA(PSD)

EMÍLIA CERQUEIRA(PSD)

CLÁUDIA ANDRÉ(PSD)

FERNANDA VELEZ(PSD)

GERMANA ROCHA(PSD)

GUSTAVO DUARTE(PSD)

HUGO MARAVILHA(PSD)

SARA MADRUGA DA COSTA(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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