
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 

Estão anunciadas para os próximos dias 13 e 14 de abril, em Arcos de Valdevez, as I Jornadas

Internacionais sobre Sustentabilidade Económica dos Espaços Ordenados e Protegidos,

iniciativa que diz ter em consideração “a vocação cinegética do Parque Nacional Peneda-

Gerês.”

Entre os diversos objetivos anunciados para as jornadas, conta-se a de “confirmar que os

objetivos estratégicos da Conservação da Natureza e dos Habitats (em espaços naturais e

protegidos ou fora deles) têm instrumentalmente a Caça como uma ferramenta de gestão

essencial.”

O programa incluiu mesmo uma caçada à Cabra montês, pois segundo os organizadores,

regista-se “a atual presença de um importante efetivo (em crescimento constante) de Cabras

monteses, provenientes de Espanha, no território de diversos Municípios que integram o Parque

Nacional da Peneda Gerês”. Tratar-se-á de “um facto novo muito significativo para as

populações envolvidas a ter em conta na gestão integrada do Parque e no robustecimento do

Turismo ligado à Natureza, mas também no impacto na gestão futura dos grandes ungulados

nos ecossistemas nacionais.”

No entanto, esta caçada está a suscitar perplexidade e preocupação em entidades como o

Fundo para a Proteção dos Animais Selvagens (FAPAS). O Fundo receia que a caça às

escassas centenas de animais existentes se torne num interesse económico para entidades

exteriores ao Parque e acentue pressões que levem de novo à sua extinção.

Recorde-se que Cabra Montês esteve extinta em território nacional e só de há duas décadas

para cá vem recuperando lentamente, em liberdade.

Para o FAPAS a caça a este animal também poderá levar a um desequilíbrio ecológico, uma vez

que as cabras são alimento para outras espécies como é o caso da águia-real, uma espécie

destacada pelo ICNF pelo seu “estatuto de conservação e/ou pela reduzida área de



distribuição”.

De resto, segundo a associação, “a vocação de um qualquer Parque Nacional é a conservação

do património natural e cultural e o recreio de contacto com a Natureza” e não a promoção de

caçadas.

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

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

Ministério do Ambiente e da Transição Energética, as seguintes perguntas, para as quais solicita

resposta urgente:

1. Conhece o Ministério do Ambiente o anúncio desta caçada à Cabra montês, no Parque

Natural da Peneda-Gerês?

2. Considera-a compatível com a função essencial do parque, de preservar a fauna autóctone e,

em particular, de assegurar a sobrevivência do efetivo da Cabra montês, também chamada

cabra-brava do Gerês?

3. Se foi autorizada a caçada, que condicionantes foram colocadas para a sua realização?

Palácio de São Bento, 2 de abril de 2019

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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