
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 CHEGA, apresenta a seguinte proposta de aditamento: 

Título I

Disposições gerais

Capítulo IX

Outras Disposições

Artigo 138.º - A

Apoios à produção biológica em territórios de baixa densidade

Em 2023, o Governo apoia quem pretenda instalar-se como agricultor em modo 

biológico em territórios de baixa densidade, nomeadamente, através de incentivos 

financeiros, fiscais e sociais.

Nota Justificativa: 

Quer em Portugal como na generalidade dos países comunitários existe um crescente 

interesse em consumir alimentos biológicos que a oferta não consegue satisfazer.
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A nível mundial, a área agrícola e as vendas a retalho continuam a aumentar, crescendo 

o mercado europeu em média 15% ao ano. Porém, em Portugal em 2018, a superfície 

agrícola utilizada em agricultura biológica decresceu 16% comparativamente ao ano 

anterior e a área em conversão em 2018 decresceu em mais de 50%. Em 2019 Portugal 

tinha uma quota de área agrícola em modo biológico ainda inferior à média europeia1. 

Neste sentido, para que se inverta esta tónica de desincentivo, consideramos que uma 

forma de incentivar a sua prática passa por apoiar os novos produtores, uma vez que os 

custos para iniciar a produção neste modo são elevados, o que de certa maneira obsta 

à introdução no mercado de novos agricultores, mas também à transição no caso de 

agricultores já instalados.

Assim propõe-se que o Governo em 2023 apoie quem pretenda instalar-se em 

agricultura biológica, discriminando positivamente quem se instalar nos territórios de 

baixa densidade.

Palácio de São Bento, 7 de Novembro de 2022

Os Deputados do Grupo Parlamentar do CHEGA,

André Ventura - Bruno Nunes - Diogo Pacheco de Amorim - Filipe Melo - Gabriel Mithá 

Ribeiro - Jorge Galveias - Pedro Frazão - Pedro Pessanha - Pedro Pinto - Rita Matias -

Rui Afonso - Rui Paulo Sousa

                                                          
1 https://www.flfrevista.pt/2021/02/area-de-agricultura-biologica-na-ue-subiu-458-entre-2012-e-2019/
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