Comissão de Agricultura Desenvolvimento Rural e Pescas
XI Legislatura
I Sessão Legislativa
Plano de Actividades/Orçamento

Além da actividade normal levada a cabo pela Comissão, já contemplada no Plano de
Actividades para a Legislatura, pretende-se durante a presente Sessão Legislativa
concretizar as seguintes iniciativas:
- Visita de Trabalho ao sector do Leite (21 e 22 de Fevereiro)







Dia 21 – Jantar de trabalho (Vila do Conde/Póvoa de Varzim)
Dia 22 - 9h – Visita a explorações
13h – Almoço
15h - Encontro com produtores (Barcelos)
17h – Conferência de Imprensa.
18h – Regresso a Lisboa.

- Visita de Trabalho à agricultura de Montanha e Douro (28/29/30 de Março)











(Caramulo, Gralheira e Montemuro)
Caramulo /Tondela) – Avicultura – visita à Nutroton
Covas do Monte (S. Pedro do Sul) – caprinicultura, rebanho com pastoreio
comunitário (2000 cabeças).
Encontro com caprinicultores (problemas sanitários, licenciamento das
explorações, mercado, envelhecimento da população e despovoamento).
Vila Maior (S. Pedro do Sul) - visita à exploração de Vasco Pinto – horticultura
em modo de produção biológica (caso de exploração em zona de minifúndio
com capacidade de oferta no mercado nacional, com rede de recolha de
produtos de explorações vizinhas).
Mezio (Castro Daire) – Plantas Aromáticas e Medicinais (PAM) – Ervital (cultivo,
recolecção, transformação).
Cambres (Lamego) – Leite e Lacticínios Paiva.
Encontro com produtores da região e industriais do Sector.
Peso da Régua – Visita à Casa do Douro
Encontro com produtores.

Visita de Trabalho ao Alentejo Interior (18/19/20 de Abril)
 Alter do Chão – Coudelaria Nacional de Alter do Chão (Cavalo Lusitano e
Falcoaria);
 Vaiamonte, Portalegre – Herdade dos Esquerdos (pastagens permanentes
biodiversas, pecuária biológica, sequestro de carbono).
 Monforte – Monforqueijo (produção de queijo Nisa – DOP; sistema de recolha
de leite de outros produtores);
 Seda – Sociedade Agrícola de Valbarqueiros (produção de vinhos e de azeite)
 Beja, Alqueva – EDIA, (regadio, turismo)
 Barrancos – Herdade dos Coitadinhos (pertence à EDIA; turismo de natureza)

Audição Sobre a Política Agrícola Comum (PAC) – Dia 11 de Maio
 A audição terá lugar na Sala do Senado e terá o mesmo formato da Audição
sobre a Política Comum de Pescas (PCP).

Visita de trabalho à Lousã e Estrela – (Floresta e pequenos ruminantes) – Dias 30/31
de Maio e 1 de Junho.
 Penela – Floresta, visita à FLOPEN – associação de produtores florestais
(constituição de ZIF’s, sapadores, certificação e nemátodo).
 Encontro com produtores;
 Lousã – Lousamel - Coop. Agrícola de Apicultores da Lousã e Concelhos
Limítrofes
 Machio (Pampilhosa da Serra) – ovinicultura e queijaria artesanal;
 Colmeal (Góis) – caprinicultura e queijaria, utilização de baldios;
 Encontro com produtores;
 Oliveira do Hospital – ANCOSE (Associação Nacional de Criadores de Ovinos
Serra da Estrela) – visita a explorações com queijaria.
 Encontro com produtores.

Visita de trabalho à Fileira da Pesca – Dias 13/14 de Junho
 O GT das Pescas apresentará um programa para esta visita.

Visita de trabalho ao Barroso e Nordeste Transmontano (dias 27/28/29 de Junho)

 Mirandela – Olivicultura – visita SOLINOR (entidade gestora da massa falida
do Complexo Agro-industrial do Cachão – juntamente com 3 cooperativas
está a criar agrupamento complementar de empresas para ganharem
competitividade no mercado do azeite com a marca Vila Flor).
 Adega cooperativa de Chaves;
 Barroso, Montalegre – Visita à associação dos Criadores de Bovinos de Raça
Barrosã (AMIBA). Raças autóctones, carne Barrosã – DOP;
 Fumeiros e cozinhas tradicionais de venda directa; Ecomuseu; Sala de
extracção e rotulagem de mel;
 Rede de Tabernas do Alto Tâmega – iniciativa que abrange 6 concelhos e
pretende promover os produtos locais e a gastronomia local. Rede foi
apoiada pela Associação de Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega
(ADRAT);
 Reunião com produtores de Carne Barrosã.

Tendo esta comissão também competências na área da defesa da floresta contra
incêndios, orçamenta-se, desde já, uma verba para esse efeito e posteriormente será
apresentado um programa específico de intervenção neste domínio.

Orçamento

Transporte
24.000 euros
Alojamento……………………………………………………………….16.420
Audição Pública………………………………………………………...5000
Incêndios……………………………………………………………………5000
Artigos honoríficos e de decoração……………………………1000
Diversos……………………………………………………………………..5000
Total……………………………………………………………………………56 420

