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Assunto: Impacto da COVID-19 no sector do artesanato e dos produtos locais

Destinatário: Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
O impacto económico causado pela Covid-19 no sector do artesanato e dos produtos locais está
a revelar-se muito forte e altamente gravoso para os diversos agentes do sector, pela redução
do número de turistas nacionais e estrangeiros que são importantes consumidores e, sobretudo,
pelo cancelamento de feiras e certames em todo o país.
Como se sabe, as feiras e certames de promoção e comercialização de artesanato constituem o
principal meio de escoamento dos produtos artesanais e de outras produções locais, inclusive
agro-alimentares.
Estes eventos são promovidos maioritariamente por autarquias e associações de artesãos,
realizando-se anualmente em datas fixas e regulares, geralmente coincidentes com festas
populares e períodos do fim do ciclo de produção.
O número de participantes, produtos e visitantes destas feiras e certames têm vindo a aumentar,
ganhando assim projecção local, regional, nacional e, em muitos casos, internacional, com
importantes mais-valias para os produtores e para os territórios. Para além de permitirem escoar
grande parte dos produtos da região, aumentar o volume de vendas e os rendimentos dos
produtores, atraem visitantes e turistas, o que tem promovido o desenvolvimento de outras
actividades ligadas ao artesanato, à gastronomia, ao turismo e à promoção da cultura e
identidade das regiões.
No contexto actual, a generalidade das cerca de 3000 unidades produtivas artesanais
reconhecidas e outros milhares de microempresas locais, correm sérios riscos de “fechar portas”
entrando assim em insolvência, com consequências dramáticas para os seus titulares, as suas
famílias, mas também para os territórios.
Ao abrigo do disposto na alínea e) do artigo 156.º da Constituição da República Portuguesa e da
alínea e) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento da Assembleia da República, vem o signatário, por
intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem, solicitar as
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seguintes informações:
1. Quais as medidas já adoptadas pelo Governo para apoiar o sector do artesanato e dos
produtos locais? Quando as medidas que ainda serão adoptadas?
2. O Governo já reuniu, ou tenciona reunir, com as associações representativas deste sector
para discutir medidas concretas a implementar?

Palácio de São Bento, 30 de julho de 2020
Deputado(a)s
CRISTINA RODRIGUES(Ninsc)
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Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
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