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REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Perante as previsões meteorológicas e o elevado risco de incêndio rural, o Governo optou por

declarar todo o território nacional em situação de contingência entre os dias 11 e 17 de julho de

2022 (Despacho nº 8513-A/2022 e Despacho nº8729-A/2022).

Embora as atividades agrícolas constem da lista de exceções de um conjunto amplo de

proibições, o PSD tem recebido diversas denúncias sobre a suspensão de trabalhos de

colheitas agrícolas, permitidos em estado de contingência pelo Despacho nº 8513-A/2022, de 11

de julho. Este facto deve-se aparentemente a interpretações casuísticas por parte das entidades

fiscalizadoras que desta forma “determinam” a suspensão de trabalhos de carater essencial e

inadiável do sector agrícola.

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:

Foram devidamente promovidas/acauteladas as diligências necessárias junto das autoridades

fiscalizadoras, no sentido de ser permitido aos agricultores, de forma efetiva, a realização dos

trabalhos autorizados ao abrigo do disposto na alínea a), do nº3 do Despacho nº 8513-A/2002?

Palácio de São Bento, 15 de julho de 2022

Deputado(a)s

JOÃO MOURA(PSD)

PAULO RAMALHO(PSD)

JOÃO MARQUES(PSD)

ARTUR SOVERAL ANDRADE(PSD)

CARLOS CAÇÃO(PSD)

HUGO MARAVILHA(PSD)

FÁTIMA RAMOS(PSD)



Deputado(a)s

FRANCISCO PIMENTEL(PSD)

SÓNIA RAMOS(PSD)

ADÃO SILVA(PSD)

EMÍLIA CERQUEIRA(PSD)

CLÁUDIA ANDRÉ(PSD)

GERMANA ROCHA(PSD)

LUÍS GOMES(PSD)

SARA MADRUGA DA COSTA(PSD)

GUSTAVO DUARTE(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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