
Proposta de Lei n.º 38/XV/1.ª

(Aprova o Orçamento de Estado para 2023)

Proposta de Aditamento

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar 

do Partido CHEGA apresenta a seguinte proposta de aditamento:

TÍTULO I

Disposições gerais

CAPÍTULO IX 

Outras disposições

Artigo 142.º - A

Criação e implementação de programa específico de apoio e formação técnica 

especializada em Agricultura Biológica

Em 2023, o Governo procede à criação e implementação de um programa específico de 

apoio e formação técnica especializada em Agricultura Biológica, reforçando a 

capacidade de resposta do Ministério da Agricultura ao crescimento da procura a este 

modelo produtivo.
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Nota Justificativa:

A agricultura biológica obedece a um novo paradigma de produção agrícola que nos 

últimos anos tem despertado cada vez mais interesse por parte dos operadores agrícolas 

portugueses, tal como vem acontecendo por toda a Europa.

Neste sentido, a procura pelos produtos de natureza biológica suplanta em muito a sua 

produção, verificando-se um crescimento médio anual deste mercado na ordem dos 

15%, realidade que se encontra a par da exigência de redução de 50% dos pesticidas 

químicos utilizados, até 2030, ao abrigo da “Estratégia do Prado ao Prato”.

Desta forma, importa que o Ministério da Agricultura disponha de técnicos suficientes 

com formação em Agricultura Biológica, circunstância que acentua a necessidade do 

Estado criar e implementar um programa específico de apoio e formação técnica 

especializada em Agricultura Biológica

Com esta aposta, o Ministério da Agricultura garantirá a mais adequada formação dos 

seus técnicos face a esta matéria, proporcionará a sua capacitação no que respeita à 

capacidade de resposta em tempo útil sobre quaisquer dúvidas existentes face à 

legislação aplicável, apoio às candidaturas, produção, certificação dos produtos, e todas 

as demais rubricas conexas.
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