
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 

O Bloco de Esquerda teve conhecimento que o Instituto da Conservação da Natureza e das

Florestas se prepara para cortar ou autorizar o corte de uma grande quantidade de árvores no

Parque Natural de Sintra – Cascais, tanto no interior da serra como ao longo da EN 9-1.

Segundo informações que nos chegam de cidadãs e cidadãos preocupados, nem todas as

árvores marcadas para corte estarão doentes ou representem qualquer tipo de perigo para a

circulação e segurança de pessoas e bens, pelo que desconhecem os motivos para que se

proceda a tamanha quantidade de cortes.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio requerer ao Governo, através do

Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, os seguintes documentos:

- a lista de árvores marcadas;

- identificação das espécies em causa e respetiva localização;

- critérios previstos para o caderno de encargos do concurso público para execução do abate.

Palácio de São Bento, quarta-feira, 5 de Abril de 2017

Deputado(a)s

CARLOS MATIAS(BE)

PEDRO SOARES(BE)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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