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Assunto: Mercados locais na crise do COVID-19

Destinatário: Ministra da Agricultura

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

A crise sanitária, causada pelo COVID-19, trouxe alterações repentinas e bruscas sem paralelo
a toda a sociedade cujas consequências se estendem por quase todos os sectores da economia
nacional. No sector agrícola os desafios apresentam-se em vários níveis, seja na própria
produção, seja no atual desequilíbrio entre a oferta e a procura de alimentos e produtos
agrícolas, provocado pelas medidas adotadas para conter a propagação do vírus.
Na tentativa de acudir ao escoamento de alimentos, provenientes das produções agrícolas,
foram previstas de forma excecional e temporária a promoção e agilização dos canais de
comercialização de produtos alimentares locais. Neste sentido, no âmbito Programa de
Desenvolvimento Rural (PDR2020), foi alargado a possibilidade de escoamento da produção
previsto na operação 10.2.1.4, «Cadeias curtas e mercados locais», da ação n.º 10.2,
«Implementação das estratégias», integrada na medida n.º 10, «LEADER».
Os apoios passam a abranger as “Deslocações dos produtores aos mercados locais, entregas
em pontos específicos e aquisições de serviços associadas” e a “Adaptação e apetrechamento
de infraestruturas existentes, para pontos específicos, no âmbito de cadeias curtas” para além
dos estabelecidos na legislação própria sobre o LEADER (Desenvolvimento Local). À
semelhança dos apoios ao nível do Desenvolvimento Local, estes são apenas aplicáveis na
área geográfica correspondente aos territórios de intervenção dos grupos de ação local (GAL).
Neste sentido, ficam de fora dos eventuais apoios muitos pequenos agricultores cujo território
onde se inserem não está abrangido numa GAL (Grupos de Ação Local).
O Grupo Parlamentar do PSD, atento aos relatos dos diversos sectores produtivos
agroalimentares, entende que a excecionalidade da presente crise sanitária acarreta uma
obrigação de mais inovação e dinamismo na política pública para suportar o sector agrícola.
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Nestes termos, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, solicita-se a
V.Exa. que diligencie, junto do Ministério da Agricultura, a resposta à seguinte questão:

1. Que mecanismos de apoio estão pensados a longo e curto prazo para apoiar o escoamento
de produtos agrícolas e alimentares?
2. Que apoios estão previstos para apoiar as cadeias curtas de abastecimento para os
elementos cujos territórios não estejam integrados em GAL? Qual a possibilidade de alterar a
Portaria nº 86/2020, 4/4 no sentido de estender aos potenciais apoios a agricultores cujos
espaços territoriais não integrem GAL?
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