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Lei de terras sem dono do anterior Governo é ineficaz
Reação às críticas da líder do CDS/PP, Assunção Cristas.

Por Lusa | 23.06.17

   +

O ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos Foto  Inês Gomes Lourenço

O ministro da Agricultura, Capoulas Santos, classificou esta terçafeira de ineficaz a legislação do anterior
Governo que permitiria identificar os proprietários de terrenos florestais sem dono conhecido, numa reação a
críticas da líder do CDS/PP, Assunção Cristas.  

"Essa legislação, produzida pela doutora Assunção Cristas [exministra da Agricultura] e que nós queremos agora
alterar para melhor, foi de tal modo ineficaz que, em três anos, apenas permitiu identificar dois prédios sem dono
conhecido", disse esta sextafeira aos jornalistas Capoulas Santos 

"Sendo que um deles [dos três prédios] se veio a verificar que não correspondia a essa situação", acrescentou o
governante.  

"Este grau de ineficácia é que nos obriga a melhorar esta legislação e não é, obviamente, nenhuma atitude
persecutória contra o diploma que existia, que se fosse bom, tal como acontece com outros, manteríamos, mas
sendo totalmente ineficaz obviamente que temos de alterar", argumentou Capoulas Santos.  

Na quintafeira, em conferência de imprensa no parlamento, Assunção Cristas acusou o ministro Capoulas
Santos de ter "deitado ao lixo" legislação deixada pelo anterior Governo, que poderia ser útil no combate aos
incêndios. 

"Esse mesmo senhor ministro, que fala de uma grande reforma das florestas, deitou para o caixote do lixo a lei
das terras abandonadas e sem dono conhecido, como também deitou abaixo um concurso de fundos
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comunitários para defesa da floresta contra incêndios, como deixou a legislação do cadastro apresentada por
PSD e CDS parada aqui no parlamento, à espera que o Governo enviasse também o seu contributo", lamentou.  

O ministro da Agricultura falava em Coimbra, onde esteve hoje a participar numa conferência promovida pela
Confederação Nacional de Agricultura (CNA).

O que achou desta notícia?
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Andreia Rodrigues sem o pai no altar
No dia em que casou com Daniel Oliveira, apresentadora conta que o progenitor se afastou de si após recusar dar-lhe dinheiro.
(/famosos/detalhe/andreia-rodrigues-sem-o-pai-no-altar?ref=DET_noticiasSeccao_MaisLidasDia)

1.

Convidada a sair de piscina por excitar homens
Mulher foi avisada por ter demasiadas curvas. Depois aconselhada a vestir um fato de banho maior.
(/insolitos/detalhe/convidada-a-sair-de-piscina-por-excitar-homens?ref=DET_noticiasSeccao_MaisLidasDia)

2.

Homem morre a fazer sexo no banco de trás do carro
Professor irlandês estava a ter relações quando o condutor se despistou.
(/insolitos/detalhe/homem-morre-a-fazer-sexo-no-banco-de-tras-do-carro?ref=DET_noticiasSeccao_MaisLidasDia)

3.

Pais falham casamento de Andreia e Daniel
Casal troca alianças no Palácio de Seteais perante 200 convidados.
(/famosos/detalhe/andreia-e-daniel-casam-em-festa-de-luxo?ref=DET_noticiasSeccao_MaisLidasDia)

4.

Gasta milhões para parecer 'boneca insuflável'
Mulher foi encorajada por marido a realizar sonho de criança.
(/insolitos/detalhe/mulher-gasta-milhoes-em-cirurgias-para-parecer-boneca-insuflavel?ref=DET_noticiasSeccao_MaisLidasDia)

5.

SAIBA MAIS ADICIONAR ALERTAS

lei (/maissobre/lei?ref=DET_sabermais)• terras (/maissobre/terras?ref=DET_sabermais)• dono (/maissobre/dono?ref=DET_sabermais)•

Governo (/maissobre/governo?ref=DET_sabermais)• ineficaz (/maissobre/ineficaz?ref=DET_sabermais)• Agricultura (/maissobre/agricultura?ref=DET_sabermais)•
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(http://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/morreafrentedofilhobebecontraeucalipto?ref=DET_recomendadas)

Morre à frente do filho bebé contra eucalipto (http://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/morre-a-frente-
do-filho-bebe-contra-eucalipto?ref=DET_recomendadas)

(http://www.cmjornal.pt/famosos/detalhe/andreiarodriguessemopainoaltar?ref=DET_recomendadas)

Andreia Rodrigues sem o pai no altar (http://www.cmjornal.pt/famosos/detalhe/andreia-rodrigues-sem-
o-pai-no-altar?ref=DET_recomendadas)

NOTÍCIAS RECOMENDADAS
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(http://www.cmjornal.pt/insolitos/detalhe/engravidaequercasarcomirmaoqueconheceuhaoitoanos?
ref=DET_recomendadas)

Engravida e quer casar com irmão que conheceu há oito anos
(http://www.cmjornal.pt/insolitos/detalhe/engravida-e-quer-casar-com-irmao-que-conheceu-ha-oito-
anos?ref=DET_recomendadas)

(http://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/morreufelixmourinhopaidejosemourinho?ref=DET_recomendadas)

Morreu Mourinho Félix, pai de José Mourinho (http://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/morreu-felix-
mourinho-pai-de-jose-mourinho?ref=DET_recomendadas)

(http://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/festadeamigosterminaemdesacatosnolumiar?ref=DET_recomendadas)

Festa de amigos termina em desacatos no Lumiar (http://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/festa-de-
amigos-termina-em-desacatos-no-lumiar?ref=DET_recomendadas)
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(http://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/barcocom150turistasnaufragounacolombia?ref=DET_recomendadas)

Barco com 150 turistas naufragou na Colômbia (http://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/barco-com-150-
turistas-naufragou-na-colombia?ref=DET_recomendadas)

VER TODOS OS COMENTÁRIOS0
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PODE GOSTAR DE LER

 (//www.engageya.com)

Novo método aumenta
os músculos em 247%
em 3 dias. Verifique

(http://affhit.com/mupt_pt
wn453n74/?
aid=14099&ac=ron&cid=bb5d6c6a&token=
[eng_click]&utm_source=
[eng_website_id])

Patrocinado

Muscles

Casal morre afogado a
fazer sexo no carro
(http://www.cmjornal.pt/insolitos/detalhe/casal
morreafogadoaofazer
sexonocarro?
ref=Her%C3%B3is%20CM_BlocoFimPagina)

Peritos chocados com
novo truque,
compradores online
poupam milhares em
Portugal

(http://dsct2.com/path/lp.php?
trvid=10133&trvx=0a1b0fe8&KW=DSPNGY&CAMP=A390A&ADGRP=
[eng_website_id])

Patrocinado

Madbid

Fenomenal é ter 7GB no
telemóvel para sempre,
no pacote NOS 4. Adere
já. Há mais em nós

(http://bs.serving
sys.com/serving/adServer.bs?
cn=trd&mc=click&pli=21669640&PluID=0&ord=%%CACHEBUSTER%%?
subid=
[eng_website_id]&clickid=
[eng_click])

Patrocinado

Nos

Arrumador recebe 80 €
por devolver 7 mil
(http://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/arrumador
recebe80pordevolver7
mil?
ref=C%C3%A9sar%20Nogueira_BlocoTopoPagina)

A psoríase desaparece
em 10 dias! O efeito é
garantido!

(http://wttrc.com/83272e2b
4d4341f48831
c5dcefb0238f?
campaign=kb_ps_pt&teaser=1&websiteid=
[eng_website_id])

Patrocinado

Psorifix

Perca 5 kg por semana.
Método caseiro. ISTO
FUNCIONA !

(http://www.adxtro.com/r/sWxz7Ae2mt
Vmp73QWqsi/?
utm_source=61&utm_medium=3&utm_campaign=4235&utm_content=6724&utm_site_id=
[eng_website_id]&utm_creation=4)

Patrocinado

bioxyn PT

Polícia exige sexo a
vítima de violação para
prender atacantes
(http://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/policia
exigesexoavitimade
violacaoparaprender
atacantes?
ref=F.%20Falc%C3%A3o
Machado%20_BlocoTopoPagina)

Você tem psoríase e
você não sabe o que
fazer? Clique aqui!

(http://wttrc.com/3ae60bdc
70534643a7f7
2d182a2d9089?
campaign=ps_pt&teaser=5&websiteid=
[eng_website_id])

Patrocinado

Psorilax
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NEWSLETTER DIÁRIA
Resumo das principais notícias do dia, de Portugal e do Mundo.
(Enviada diariamente, às 9h e às 18h)

O seu email   SUBSCREVER

(/portugal/detalhe/quatromigrantesirregulareslocalizadospelagnrnahungria)

PRÓXIMA NOTÍCIA

Morreu Mourinho Félix, pai de José Mourinho (/portugal/detalhe/morreu-felix-
mourinho-pai-de-jose-mourinho?Ref=DET_noticiasceccao)

(/portugal/detalhe/morreu
felixmourinho
paidejose
mourinho?
Ref=DET_noticiasceccao)

Concentração a favor de nova política florestal com pouca adesão
(/portugal/detalhe/concentracao-a-favor-de-nova-politica-florestal-com-pouca-
adesao?Ref=DET_noticiasceccao)

(/portugal/detalhe/concentracao
afavordenova
politicaflorestal
compouca
adesao?
Ref=DET_noticiasceccao)

Marinha destaca 154 militares para segurança e apoio à população
(/portugal/detalhe/marinha-destaca-154-militares-para-seguranca-e-apoio-a-
populacao?Ref=DET_noticiasceccao)

(/portugal/detalhe/marinha
destaca154
militarespara
segurancae
apoioa
populacao?
Ref=DET_noticiasceccao)

Duzentas habitações totalmente destruídas pelo incêndio de Pedrógão
(/portugal/detalhe/duzentas-habitacoes-totalmente-destruidas-pelo-incendio-de-
pedrogao?Ref=DET_noticiasceccao)

(/portugal/detalhe/duzentas
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pedrogao?
Ref=DET_noticiasceccao)

PCP quer auxílio às populações de Pedrógão e investigação com "apreciação
política" (/portugal/detalhe/pcp-quer-auxilio-as-populacoes-de-pedrogao-e-
investigacao-com-apreciacao-politica?Ref=DET_noticiasceccao)

(/portugal/detalhe/pcp
querauxilioas
populacoesde
pedrogaoe
investigacao
comapreciacao
politica?
Ref=DET_noticiasceccao)

PCP fala em convergência PS, PSD e CDS "cada vez mais visível"
(/portugal/detalhe/pcp-fala-em-convergencia-ps-psd-e-cds-cada-vez-mais-
visivel?Ref=DET_noticiasceccao)

(/portugal/detalhe/pcp
falaem
convergencia
pspsdecds
cadavezmais
visivel?
Ref=DET_noticiasceccao)

Passos Coelho acusa Governo de "empurrar com a barriga" descentralização de
competências (/portugal/detalhe/passos-coelho-acusa-governo-de-empurrar-
com-a-barriga-descentralizacao-de-competencias?Ref=DET_noticiasceccao)

(/portugal/detalhe/passos
coelhoacusa
governode
empurrarcoma
barriga
descentralizacao
de
competencias?
Ref=DET_noticiasceccao)

Tiago Monteiro termina com duplo pódio em Vila Real (/portugal/detalhe/tiago-
monteiro-termina-com-duplo-podio-em-vila-real?Ref=DET_noticiasceccao)

(/portugal/detalhe/tiago
monteiro
terminacom
duplopodioem
vilareal?
Ref=DET_noticiasceccao)
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VER MAIS NOTÍCIAS

Pedrógão Grande: Quatro bombeiros de Castanheira de Pera continuam internados com prognóstico reservado (/cm-ao-
minuto/detalhe/pedrogao-grande-quatro-bombeiros-de-castanheira-de-pera-continuam-internados-com-prognostico-
reservado?ref=Bloco_CMAoMinuto)

18:00

Confederações: Portugal defronta Chile, após empate dos sul-americanos frente à Austrália (/cm-ao-
minuto/detalhe/confederacoes-portugal-defronta-chile-apos-empate-dos-sul-americanos-frente-a-australia?
ref=Bloco_CMAoMinuto)

17:56

Portugal defronta Chile nas meias-finais da Taça das Confederações (/desporto/taca-das-confederacoes/detalhe/portugal-
defronta-chile-nas-meias-finas-da-taca-das-confederacoes?ref=Bloco_CMAoMinuto)

17:55

Festa de amigos termina em desacatos no Lumiar (/portugal/detalhe/festa-de-amigos-termina-em-
desacatos-no-lumiar?ref=Bloco_CMAoMinuto)

17:47 ALERTA CM

Engravida e quer casar com irmão que conheceu há oito anos (/insolitos/detalhe/engravida-e-quer-casar-com-irmao-que-
conheceu-ha-oito-anos?ref=Bloco_CMAoMinuto)

17:39

Número de mortos em explosão de camião-cisterna no Paquistão sobe para 153 (/cm-ao-minuto/detalhe/numero-de-mortos-
em-explosao-de-camiao-cisterna-no-paquistao-sobe-para-153?ref=Bloco_CMAoMinuto)

17:36

Produtores de Leite enviam 20 toneladas de feno para Pampilhosa da Serra (/portugal/detalhe/produtores-de-leite-enviam-20-
toneladas-de-feno-para-pampilhosa-da-serra?ref=Bloco_CMAoMinuto)

16:56

Reforma florestal prevê proibição de novas plantações de eucaliptos (/portugal/detalhe/reforma-florestal-preve-proibicao-de-
novas-plantacoes-de-eucaliptos?ref=Bloco_CMAoMinuto)

16:52

Incêndios: Produtores de Leite enviam 20 toneladas de feno para Pampilhosa da Serra (/cm-ao-minuto/detalhe/incendios-
produtores-de-leite-enviam-20-toneladas-de-feno-para-pampilhosa-da-serra?ref=Bloco_CMAoMinuto)

16:45

(http://www.aquelamaquina.pt/noticias/actualidade/detalhe/eiso
novobmwx3poucoantesdeseroficial.html?
ref=DET_cruzados_blocohorizontal_correiodamanha)

Eis o novo BMW X3. pouco antes de ser oficial!

(http://www.aquelamaquina.pt/noticias/actualidade/detalhe/eis-o-novo-bmw-x3-pouco-antes-
de-ser-oficial.html?ref=DET_cruzados_blocohorizontal_correiodamanha)

(http://www.aquelamaquina.pt/noticias/actualidade/detalhe/eis
onovobmwx3poucoantesdeseroficial.html?
ref=DET_cruzados_blocohorizontal_correiodamanha)

(http://www.jornaldenegocios.pt/mercados/bolsa/detalhe/bcpganha
quase3ereforcasubidadopsi20?
ref=DET_cruzados_blocohorizontal_correiodamanha)

BCP ganha quase 3% e reforça subida do PSI䇩20

(http://www.jornaldenegocios.pt/mercados/bolsa/detalhe/bcp-ganha-quase-3-e-reforca-subida-
do-psi-20?ref=DET_cruzados_blocohorizontal_correiodamanha)

(http://www.jornaldenegocios.pt/mercados/bolsa/detalhe/bcp
ganhaquase3ereforcasubidadopsi20?
ref=DET_cruzados_blocohorizontal_correiodamanha)
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 (http://www.flash.pt/atualidade/nacional/detalhe/jorge
gabrielohomemqueacolheudanieloliveiraemcasafoibanido
docasamento?
ref=DET_cruzados_blocohorizontal_correiodamanha)

Jorge Gabriel: o homem que acolheu Daniel Oliveira
em casa foi banido do casamento

(http://www.flash.pt/atualidade/nacional/detalhe/jorge-gabriel-o-homem-que-acolheu-daniel-
oliveira-em-casa-foi-banido-do-casamento?
ref=DET_cruzados_blocohorizontal_correiodamanha)

(http://www.flash.pt/atualidade/nacional/detalhe/jorge
gabrielohomemqueacolheudanieloliveiraemcasa
foibanidodocasamento?
ref=DET_cruzados_blocohorizontal_correiodamanha)

 (http://www.record.pt/futebol/futebolnacional/liga
nos/sporting/detalhe/fenerbahcedesviadoumbiadealvaladecom
salariodetresmilhoesporano.html?
ref=DET_cruzados_blocohorizontal_correiodamanha)

Fenerbahçe desvia Doumbia de Alvalade com
salário de três milhões por ano
(http://www.record.pt/futebol/futebol-
nacional/liga-nos/sporting/detalhe/fenerbahce-
desvia-doumbia-de-alvalade-com-salario-de-tres-
milhoes-por-ano.html?

ref=DET_cruzados_blocohorizontal_correiodamanha)

(http://www.record.pt/futebol/futebolnacional/liga
nos/sporting/detalhe/fenerbahcedesviadoumbiade
alvaladecomsalariodetresmilhoesporano.html?
ref=DET_cruzados_blocohorizontal_correiodamanha)
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