
Concentração de Delegações de Agricultores lesados pelos Javalis 

e outros animais selvagens –  17 de Abril, 2019   -   frente à DRAPCentro  --  Coimbra 

Várias delegações regionais de Agricultores lesados pelos Javalis, e também por Veados e Corças, 
estiveram hoje concentradas frente à Delegação da DRAPCentro, na cidade de Coimbra, onde, 
ao todo, juntaram cerca de uma centena de Agricultores lesados.  

Corresponderam, assim, ao apelo da CNA e das suas Filiadas Regionais – ADACO, Associação 
Distrital dos Agricultores de Coimbra –   BALAGRI, Associação dos Baldios e Agricultores  da 
Região de Viseu  --  UADL, União de Agricultores do Distrito de Leiria -- perante os grandes 
prejuízos que a Agricultura Familiar desta Região tem sofrido por causa de populações de 
animais selvagens que estão sem controlo, sobretudo Javalis e, em algumas zonas, também  
Veados e Corças.  

Não foi a chuva persistente que fez abrandar a vontade das delegações de Agricultores para, 
nesta ocasião, reafirmarem, nomeadamente junto do Ministério da Agricultura e do Governo, 
também da Opinião Pública, um conjunto de avaliações e reclamações dos Lesados – com apoio 
da CNA e Filiadas – de que se destaca: 

-- Em vastas Regiões, está sem controlo, no terreno, a situação com as populações de animais 
selvagens e de Javalis em especial.  Saliente-se que o controlo das populações de animais 
selvagens é uma responsabilidade e uma tarefa, públicas, que compete ao Estado promover 
através dos seus organismos próprios como o ICNF, Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas, e do MAFDR, Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, os quais 
não as estão a assegurar pelo menos com eficácia. 

-- Em consequência, os animais constituem como que uma autêntica “praga” e têm devastado 
produções agrícola e até florestais, o que acarreta pesados prejuízos e grandes contrariedades 
aos pequenos e médios Agricultores da Agricultura Familiar.  Estima-se que esses prejuízos 
atinjam já mais de um milhão de Euros a nível nacional e estão a acontecer todos os dias e todas 
as noites, o que obriga centenas de Agricultores lesados a deixarem de produzir ou seja, são as 
produções regionais e nacionais que também estão a ser reduzidas neste processo ! 

-- Ao mesmo tempo, a falta de controlo do estado sanitário das populações de Javalis constitui 
uma ameaça preocupante pois, de repente, podem surgir epidemias de doenças perigosas, 
mesmo para a saúde pública, como a tuberculose e, sobretudo até, a peste suína africana o que, 
se acontecer, será um enorme desastre, em particular para a Suinicultura Nacional. 

 

- Principais Reclamações – 

* - ICNF, Ministério da Agricultura e Governo devem fazer o levantamento dos prejuízos para 
definirem a pagarem “indemnizações” aos pequenos e médios Agricultores lesados. 

*- ICNF e Ministério da Agricultura devem mobilizar todos os meios públicos para fazerem, com 
eficácia, o controlo das populações de animais selvagens e de Javalis em especial. 

* - Ministério da Agricultura e Governo devem fazer o controlo do estado sanitário desses 
animais, de uma forma competente e generalizada e antes que surja alguma epidemia 
desastrosa, designadamente a partir dos Javalis e a passar para a Suinicultura. 

 



“Delegação” das Delegações foi recebida pelo Director-Regional de Agricultura da 
DRAPCentro. 

Para isso instado, o Director-Regional da DRAPCentro recebeu uma “Delegação” dos 
Participantes na Concentração. 

Oportunidade para algum diálogo e para se fazer a entrega de um documento detalhado – 
dirigido ao Ministro da Agricultura, a outros Órgãos de Soberania a à Opinião Pública - com uma 
“Exposição” e com as “Reclamações” da CNA, da ADACO, da BALAGRI, da UADL e dos 
Agricultores lesados pelos Javalis e, em algumas zonas, também por Veados e Corças.  ADACO 
entregou também um “abaixo-assinado”, com cerca de 300 assinaturas, sobre o assunto dos 
prejuízos e da falta de controlo das populações desses animais selvagens. 

No documento entregue, se fixa um prazo de até um mês para o Ministro da Agricultura dar 
respostas favoráveis às pretensões nele expressadas e reafirmadas durante esta Concentração, 
a 17 de Abril de 2019.  Entretanto, ficou ainda decidido solicitar uma Audiência à Comissão de 
Agricultura e Mar, da Assembleia da República. 

*** 

Houve uma bastante razoável (pelo menos aparentemente) cobertura pela Comunicação Social 
(nacional e da Cidade). 

A CNA integra esta Concentração no âmbito do “Dia Internacional de Luta Camponesa” – 17 de 
Abril – dia assim consagrado por iniciativa da Via Campesina (organização na qual a CNA se 
enquadra) em homenagem aos 21 Camponeses “Sem Terra”, vítimas do massacre, a mando de 
grandes proprietários absentistas, em Eldorado dos Carajás, no Brasil, precisamente  a 17 de 
Abril de 1996. 

 

Coimbra, 17 de Abril de 2019 

-  Delegações dos Agricultores Lesados pelos Javalis e outros animais selvagens 

 

-  C N A   -    ADACO   -   BALAGRI   -   UADL 

 


