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Assunto: O PRODER no Sector Leiteiro

Destinatário: Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas

Ex. mo Sr. Presidente da Assembleia da República

Ocorreram ao longo dos últimos anos mutações profundas nas estruturas e volumes da produção

de leite, em Portugal. No entanto, a região Entre Douro e Minho continua a apresentar-se numa

posição preponderante no que se refere ao sector leiteiro, e por isso condiciona, em boa medida,

a estabilidade económica e social destas comunidades rurais.

Neste sentido, os deputados do Grupo Parlamentar do PSD, designadamente membros da

Comissão Parlamentar de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, visitaram no dia 17 de

Julho a VII Feira Agrícola do Leite - AGROLEITE, freguesia de S.Pedro de Rates, concelho de

Póvoa de Varzim, PORTO. Esta feira tem sido um palco privilegiado para o debate das questões

decorrentes dos enormes desafios que o sector enfrenta e tem sido, também, um espaço onde o

contacto directo com os produtores de leite tem servido para que os decisores políticos possam

aferir "in loco" das problemáticas do sector.

A desarticulação de muita regulamentação sectorial, o desempenho dos serviços do Ministério,

as quotas leiteiras, o licenciamento de explorações, a criação de linhas de desendividamento a

médio/longo prazo e o PRODER foram os temas mais abordados nesta visita. No entanto, este

requerimento será focalizado, exclusivamente, em matérias relacionadas com o PRODER, sendo

este um instrumento estratégico e financeiro de apoio ao desenvolvimento rural, para o período

2007-2013, relativamente ao qual o PSD tem solicitado, constantemente, informação detalhada

face à escassez de dados disponibilizados por parte do Ministério responsável.
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Apresentadas estas breves considerações, os Deputados do PSD, subscritores deste requerimento,

nos termos constitucionais, legais e regimentais, solicitam a V. Exa. que requeira, junto do

ministério supracitado, o seguinte:

Relativamente ao PRODER, uma Tabela Informativa para cada uma das Direcções Regionais,

onde por medida e acção permita averiguar o número de projectos apresentados e o número de

projectos reprovados, com discriminação entre projectos de montante inferior e superior a cem

mil euros, no âmbito do sector leiteiro, desde o início do respectivo programa.

Embora seja do conhecimento público toda a legislação comunitária e nacional aplicável ao

PRODER, solicitamos a enumeração de todas as causas apontadas pelos serviços para a

reprovação dos respectivos projectos do sector leiteiro, apresentados ao PRODER.

Palácio de São Bento, 22 de Julho de 2010.


