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No passado fim-de-semana – dias 19 e 20 de Janeiro –, Portugal foi assolado por uma violenta

tempestade, que atingiu várias zonas do país com enorme intensidade, tendo provocado

avultados estragos, nomeadamente em explorações agrícolas, mormente na área da horticultura

e da floricultura.

Tais estragos, ainda não totalmente estimados, afetaram infraestruturas agrícolas e destruíram

grande parte das produções existentes, tendo afetado, grandemente, o potencial produtivo, que

importa repor com a maior brevidade possível.

Na visita havida à Póvoa do Varzim no dia 21 de Janeiro, a Senhora Ministra da Agricultura

pronta e diligentemente assumiu o compromisso de permitir que os agricultores e as

explorações afetadas possam recorrer ao Programa de Desenvolvimento Rural para atenuar os

prejuízos provocados pelo mau tempo, nomeadamente por via da medida de reposição do

potencial produtivo.

Não sendo, infelizmente, a primeira vez que a aleatoriedade climática provoca sérios prejuízos

nas explorações agrícolas nacionais, importa, neste momento, aferir de que forma pode o

Ministério da Agricultura, centralmente ou por via das Direções Regionais de Agricultura e

Pescas, prestar o maior apoio possível aos nossos agricultores neste momento tão difícil.

Por último, cumpre ressalvar uma questão particular, atinente à Mata Nacional de Leiria, na

dependência direta do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do

Território, onde se fizeram igualmente sentir as consequências da intempérie que assolou

Portugal.

Com efeito, foram já sinalizadas ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista situações de

apropriação indevida de material lenhoso por pessoas estranhas aos serviços do Ministério, já

que são centenas os exemplares arbóreos caídos, sem que os mesmos tenham sido, até ao

momento, recolhidos. Importa, assim, indagar a Senhora Ministra sobre o plano de contingência

que tem previsto implementar no sentido de não só recolher rapidamente aqueles exemplares

arbóreos, como, igualmente, vender o material lenhoso que constituem, em termos idênticos

com situações análogas, salvaguardando, por essa via, o interesse público.

Nestes termos, ao abrigo do disposto na alínea d) do artigo 156.º da Constituição da República



Portuguesa, e da alínea d) do n.º 1 do art.º 4.º do Regimento da Assembleia da República, vêm

os signatários, através de V.Exa, perguntar à Senhora Ministra da Agricultura, do Mar, do

Ambiente e do Ordenamento do Território:

1.Quando espera a Senhora Ministra ver concluído o levantamento detalhado dos prejuízos em

infraestruturas e na produção agrícola e florestal?

2.Que medidas serão acionadas por esse Ministério no sentido de minorar os prejuízos

decorrentes da destruição provocada pelas fortes intempéries registadas no nosso país nos

últimos dias?

3.Que zonas do país serão efetivamente apoiadas?

4.Que calendarização concreta pondera esse Ministério definir, seja para a abertura das

medidas no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural, seja para a assinatura de contratos,

seja mesmo para o processamento dos primeiros pagamentos?

5.Pondera a Senhora Ministra disponibilizar apoios financeiros de emergência aos agricultores

afetados pela intempérie, nomeadamente horticultores e floricultores, visando apoiar a reposição

do seu potencial produtivo?

6.No que se refere à Mata Nacional de Leiria, que diligências promoveram os serviços desse

Ministério no sentido de evitar que o material lenhoso que resultou da queda de árvores seja

aproveitado por outrem que não pelo próprio Estado?

7.Que diligências empreendeu esse Ministério no sentido de aferir quais as causas que

estiveram na base na demora verificada no restabelecimento dos serviços públicos essenciais,

como seja o serviço público de abastecimento de água?

Palácio de São Bento,  quarta-feira, 23 de Janeiro de 2013
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____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
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.


	topmostSubform[0]: 
	Page1[0]: 
	Header[0]: 
	btnSeguir[0]: 

	Requerimento[0]: 
	txtRequerimento[0]: 
	txtNrRequerimento[0]: 
	txtLegRequerimento[0]: 
	txtSessaoRequerimento[0]: 
	txtTipoRequerimento[0]: 

	Pergunta[0]: 
	txtPergunta[0]: X
	txtNrPergunta[0]: 1039
	txtLegPergunta[0]: XII
	txtSessaoPergunta[0]: 2

	ColunaMesa[0]: 
	txtDataMesa[0]: 2013-01-25
		2013-01-25T11:27:57+0000
	Paulo Batista Santos (Assinatura)



	Assunto[0]: 
	txtAssunto[0]: Medidas de Apoio Extraordinário em resultado da forte intempérie ocorrida em Portugal nos dias 19 e 20 de Janeiro de 2013
	txtDestinatario[0]: Min.  da  Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território

	txtTexto[0]: 
	txtAutor[0]: 
	Info[0]: 
		2013-01-23T15:23:58+0000
	Patrícia Moreirinhas (Assinatura)


		2013-01-25T11:57:42+0000
	Florinda Veiga


	txtSerial[0]: 54587_716
	txtFolio[0]: 10284





