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Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

No dia 15 de outubro de 2017, o Pinhal de Leiria, uma das grandes heranças e património

natural do nosso país, mandado plantar pelo rei D. Afonso III no século XIII e aumentado

substancialmente pelo rei D. Dinis I, teve 86% da sua área completamente destruída num

violento incêndio.

A Mata Nacional de Leiria, também conhecida por Pinhal de Leiria e Pinhal do Rei, é

propriedade do Estado e é ao Estado que devem ser assacadas as responsabilidades por três

anos de pouca ação no que ao Pinhal de Leiria diz respeito.

Têm sido várias as recomendações feitas pela Assembleia da República sobre esta matéria.

Desde logo, porque há a convicção de que a reflorestação do Pinhal de Leiria deve ser uma

prioridade do Estado. Importa saber de que forma tem o Governo dado cumprimento às

recomendações que o Parlamento faz sobre o Pinhal de Leiria.

Os deputados do Partido Social Democrata, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao

Governo, e em particular ao Senhor Ministro do Ambiente e da Ação Climática, por intermédio

de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem, respostas às seguintes

perguntas:

1 – Que verba está prevista na Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2021 para aplicar

em ações necessárias à recuperação da Mata Nacional de Leiria?

2 – Face a 2017, qual é que é atualmente a capacidade do ICNF, nomeadamente, no que diz

respeito a meios financeiros e humanos, alocados ao cumprimento dos planos de reflorestação

e gestão e da Mata Nacional de Leiria?

3 - Quando estará finalizado e disponível o portal eletrónico de acesso geral onde seja

divulgada, mensalmente, informação sobre o prosseguimento das ações necessárias à

recuperação e valorização da Mata Nacional de Leiria, conforme Resolução da Assembleia da



República n.º 50/2020?

4- Qual a previsão para aprovação dos planos de gestão florestal das matas e perímetros

florestais litorais?

Palácio de São Bento, 15 de outubro de 2020

Deputado(a)s

MARGARIDA BALSEIRO LOPES(PSD)

HUGO PATRÍCIO OLIVEIRA(PSD)

PEDRO ROQUE(PSD)

OLGA SILVESTRE(PSD)

JOÃO GOMES MARQUES(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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