De: Comissão 7ª - CAM XIII
Enviada: quinta-feira, 7 de junho de 2018 11:50
Para: Iniciativa legislativa <Iniciativa.legislativa@ar.parlamento.pt>; DAC Correio <DAC.Correio@ar.parlamento.pt>;
José Filipe Sousa <Jose-Filipe.Sousa@ar.parlamento.pt>
Assunto: Envio da Informação e da Redação Final da fusão dos PJR 1447/XIII/3ª (PCP) e 1493/XIII/3ª (PEV)

Caros colegas,

Encarrega-nos o Senhor Presidente da Comissão de Agricultura e Mar, Deputado Joaquim Barreto, de enviar
a Redação Final da fusão das iniciativas referidas em epígrafe, fixada nos termos regimentais e sem votos
contra, na reunião desta Comissão Parlamentar, de 5 de junho de 2018.
No entanto, foram solicitadas as seguintes alterações pelo GP/PCP - redigidas no ficheiro em anexo relativamente à proposta de fusão apresentada pela DAPLEN:
- No ponto 1, onde se lê “1 - Apoio para investimentos de pequenos e médios agricultores a fundo perdido,
desburocratizado e de fácil acesso.”, deve ler-se “1 - Apoio a fundo perdido, desburocratizado e de fácil acesso,

para investimentos de pequenos e médios agricultores.“;
- No ponto 2, onde se lê “2 - Dinamização e promoção de comércio de proximidade, como praças, mercados e feiras,
para garantir o escoamento a preços justos dos produtos provenientes da agricultura familiar, incentivando também
os estabelecimentos de restauração a adquirir produtos locais e regionais provenientes de pequenas e médias
explorações agrícolas.”, deve ler-se “2 - Dinamização e promoção de comércio de proximidade, como praças,
mercados e feiras, para garantir o escoamento a preços justos dos produtos provenientes da agricultura familiar,
regional e local, incentivando também os estabelecimentos de restauração a adquirir produtos locais e regionais
provenientes de pequenas e médias explorações agrícolas.“;

- No ponto 6, onde se lê “6 - Apoio técnico às pequenas e médias explorações agrícolas familiares, nomeadamente
através das organizações de produtores e cooperativas, para investimentos na transformação de produtos
agropecuários e florestais e apoio para a aquisição e preservação de pequenos ruminantes, em particular de raças
autóctones.”, deve ler-se “6 - Apoio técnico e ao investimento para as pequenas e médias explorações agrícolas
familiares, nomeadamente através das organizações de produtores e cooperativas, para investimentos na
transformação de produtos agropecuários e florestais e apoio para a aquisição e preservação de pequenos
ruminantes, de exemplares de raças e espécies autóctones.“.
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