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                                                                  Exmo Sr. Presidente da Comissão 
                                                                  Parlamentar de Agricultura e Mar 
                                                                  Assembleia da República 
                                                                  Palácio de S. Bento 1249-068 
                                                                  Lisboa 
 
 
Data: 13/05/2014 
Assunto: Pedido de audiência.  
 
Exmo Senhor Presidente da Comissão de Agricultura e Mar, da Assembleia da República, Dr. 
Vasco Cunha. 
 
Como será por certo do conhecimento de V. Exª o sector primário tem vindo nos últimos 
tempos a ter uma importância cada vez maior no esforço que o País vem a fazer no sentido de 
aumentar as exportações, bem como na internacionalização de algumas importantes 
empresas deste sector da economia nacional. 
 
São já inúmeros os produtos da produção agrícola nacional que hoje se podem encontrar em 
diversas paragens do globo, que vão dos frescos aos transformados. A renovada agricultura 
portuguesa tem vindo afirmar-se cada vez, como um importante factor de criação de riqueza e 
no equilíbrio da balança comercial Portuguesa. 

 
A Pêra Rocha ao longo dos últimos vinte anos tem conquistado uma posição de destaque no 
mercado externo, sendo um produto exportado/expedido para mais de vinte países e para as 
cadeias de distribuição mais importantes e exigentes, como são o caso das Inglesas. 
 
Esta importante fileira da fruticultura nacional, cuja produção vai atingir rapidamente as 
quatrocentas mil toneladas anuais, consegue exportar mais de cinquenta por cento do 
produto, significando já hoje um volume de negócios superior a duzentos milhões de euros 
dando emprego directo e permanente a cerca de cinco mil pessoas, ocupando na época de 
colheitas mais de treze mil diariamente. A pêra rocha contribui ainda de uma forma muito 
expressiva para a economia da região Oeste e para a existência de muitos postos de trabalho 
indirectos. 
 
Contudo e tal como em outras realidades o desenvolvimento desta actividade tem vindo a ser 
cada vez mais complexo, desde logo por razões da própria natureza, mas também e muito por 
razões de decisões legislativas quer nacionais quer comunitárias, que podem por em causa a 
viabilidade do sector caso não sejam tomadas um conjunto de medidas, podendo inviabilizar 
avultados investimentos que se têm realizado na última década um pouco por todo o país, 
com particular destaque na região Oeste, onde este fruto impar encontrou o micro clima de 
excelência para o seu desenvolvimento. 
 
Por tudo isto Sr. Presidente, faz todo o sentido, no nosso entender, podermos transmitir de 
viva voz a essa Comissão Parlamentar um conjunto de preocupações que temos sobre o 
desempenho desta importante fileira, com particular enfase para a longevidade da 
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conservação deste produto, a qual ficará seriamente comprometida, caso não se encontrem 
rapidamente respostas para colmatar a proibição do uso de substancias activas, até aqui 
indispensáveis a uma boa e longa conservação. 
 
Julgamos que a gravidade da situação em que este sector se encontra, merece da parte da 
Comissão a que V. Exª Preside a atenção e o apoio para eventuais soluções que se venham a 
encontrar. 
 
Ficando a aguardar a resposta de V.Exª ao nosso pedido. 
 

Apresento os melhores cumprimentos 

O Presidente da Direcção 

Aristides L. Sécio 
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