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74SSEMBLF.IA 114 &EPUBLICA

Comissão de Econon,ia, Inovação, Obras PUblicas e Habitaçäo

I nformação
Discussão ocorrida nos

Projeto de Resoluçao n.° 1226/XIV/2.a
termos do artigo 128.° n.°
1 do RAft em reunião da

(PS) Comssão de 30/06/2021

Epigrafe:
Recomenda ao Governo a monitorizaçao da resposta econOmica e social ao Ecossistema do
Vestuário, Téxtil. Calçado e Moda no âmbito do Piano de Recuperaçao e Resihência de Portugal
e do Piano da Reindustriahzaçao Europeia
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ASSEMBLEIA DA ,EI’UBUCA

Cornissão de Econornia, Inovação, Obras Pübhcas e Habitaçao

1. Vinte e quatro (24) deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista tornaram a

iniciativa do apresentar o Projeto de Resoluçao (PJR) n.° 12261X1V/2.a (PS), ao

abrigo do disposto na ailnea b) do artigo 156.° (Poderes dos Deputados) da

Constituiyao da Repüblica Portuguesa e da alinea b) do n.° 1 do artigo 4.° (Poderes

dos Deputados) do Regimento da Assembleia da Repüblica (RAR).

2. 0 PJR n.° 1226/XIV,2.a (PS) deu entrada na Assembleja da RepQblica a 26 de abril

de 2021, tendo sido admitido no mesmo dia, data em que baixou a Cornissao do

Econornia, Inovaçao, Obras PUblicas e Habitaçao.

3. 0 Projeto do Resolução em causa Ioi objeto do discussão na Cornissao de

Economia, Inovaçao e Obras PUblicas, em rouniäo de 30 de junho do 2021, tendo

sido objeto do cjravacäo audio, a qual se encontra disponivol na página da iniciativa

na Internet.

4. A discussao do mencionado Projeto de Resoluçao ocorreu nos seguintes termos:

o Sr. Vice-Presidente da Cornissao deu inicio a discussao do PJR fl.° 1226/XIV/2Y

(PS), tendo dado a palavra a Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva (PS) para

apresentação do mesmo.

A Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva (PS) informou que a pretensão corn a

apresentaçao do projeto de resolução em discussao so prondia corn a situaçäo que o

pals so encontra atuairnente a vivor e corn as oportunidades decorrontos do Piano do

Rocuperação e Rosiliencia para Portugal.

Referiu que o sotor do vestuário e do calçado são do ostroma importãncia para o pals,

porquanto significarn 5% do PIB e roprosentarn 14% das oxportaçöes do bons,

envolvondo cerca do 7.000 ernpresas, 140 rnH trabaihadoros diretos e estando 79% das

omprosas do setor localizadas na região node do pals.

Foi assinalado quo o cornércio do vostuário e do calçado crosceu rnuito na Ultirna

decada, tondo o vestuário rogistado urn croscimonto de 48%, sendo o rondirnento de

exportaçSes de 2,2 milhOes de euros, em 2009, e do 3,2 rnilhoes de euros, em 2019.

Quanto ao setor do calçado, om 2017, as exportaçOes representararn cerca de 2 mu
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milhOos do euros, tonda isto sido possivel devido ao dinamismo dos setores e a elovada

campetitividado dos produtos e emprosas.

Afirmou-se que 90% da exportação destes produtos 0 feita para paises da Uniao

Europeia e sO 10 % para o Canada e para Os Estados Unidos da America, a quo

significa que a mercado proferencial 0 a europou.

0 setor da moda e muitas vezes desvalorizado, apesar de ter pareceria cam outros

setores, coma o do turismo e do note estarom envoividos mUitiptos profissionais quo

precisam e tém neste setor o sou emprego. Estes são setores cam mao de obra

intensiva, em particular feminina, cam uma grando necessidado do mao do obra, polo

que as medidas de apoio a pandemia não se compadecem cam esto tipo do trabaihos,

ate porquo as trabalhadores nao são facilmonte substituidos em caso de doonça, nem

tern competências pars serem substituldos, uma vez quo a sotor funciona cam cadoias

do montagem, ostando as trabaihadoros espocializados nurna parto ospecifica dossa

linha do montagem.

Foi ainda reforido que a sotor está 20% abaixo da sua capacidade produtiva e quo, em

alguns casos, essa reduçãa chega aos 50%. Roforiu-so tor havido uma mudança do

paradigma no quo diz rospeita ao consumo, na modida em quo as pessoas optam par

fazor compras online orn vez de irom as lojas I Isicas, nao so par rocelo do irom aos

ospaços, mas também polo facto do os ospaços ainda torem as stocks dos anos

anterioros.

Par fim, foi dito quo as Emprosas tOrn domonstrado dinamismo, senda absolutamonto

necessário que a Uniãa Europeia tonha om considoraçao estos dais sotoros,

porcebendo que, através do Piano do Rocuperação o ResihOncia, dove sor foita a
inovaçäo das ompresas. Par estes motivos, a GP PS rocarnenda a soguinto:

(i) Uma avahaçao e ovontual roforço das modidas ja preconizadas nos pactos

sotoriais para a compotitividado o internacionalizaçãa, de forma a saivaguardar urna

total articuiaçao corn as opartunidados a nivol nacional, a nivol da UE e

intornacionaimonto; e

(ii) 0 relorço da proacupação para so manterom as pastas de trabaiho, corn vista a

capacitar e roquahficar as trabaihadores o trabaihadoras, a roorganização o inovação

dos sotoros nurn ahnhamento corn os programas do apoio o a encotar esforços para

a participação ativa na reindustrialização da Europa.
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De seguida, solicitou a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias (PCP) que intormou

pretender alertar para alguns tatores relevantes na matéria em apreço.

Em primeiro lugar, referiu quo a setor do calçado e do vestuário não são homogéneos,

não se podendo tratar as suas diferentes realidades do mesmo modo. Mais afirrnou

que a projeto de resoluçao ora em discussao nao referia a situação das micro e

pequenas empresas destes setores, com a enorme vulnerabilidade e tragilidade que

estas sentem e sofrem. Assinalou que, em muitas destas empresas, os problemas

advém do uma altura prévia a pandemia Covid-19, lendo-se tais diticuldades agravado

a partir desse momento, pelo quo fazia falta uma abordagem do Estado e do Governo

quo conseguisse dar uma resposta direcionada a essa realidade.

Mais reteriu que urna outra dificuldade particularmente sentida neste setor, e que os

Deputados da Cornissao de Economia, na legislatura anterior puderam ter contacto

direto, por iniciativa do GP PCP, é a de no setor textil so recorrer frequentemente a
subcontrataçao de grandes grupos econOmicos, muitas vezes estrangeiros, em

particular espanhois, polo quo a exportação para a união europeia esconde, muitas

vezes, a realidade subjacente a oslo setor, corn todas as implicaçOes econOmicas daI

decorrentes, corn destaque para a dependencia e fragilidade das micro, pequenas e

médias ernpresas nacionais.

Foi ainda assinalado que não é par urn problema de qualificação e capacitação dos

trabaihadores que estee problemas existem no setor, mas antes devido a orientação e

dominio do mercado par parte dos grandes grupos económicos na subcontração e

exploraçao as pequenas e medias empresas.

For firn, terrninou dizendo quo a proclamada <reindustrialização” da Europa não se

pode traduzir na dosindustrializaçao de Portugal.

Do seguida, não havendo mais inscriçOes, o Sr. Vice-Presidente da Comissão deu por

encerrada a discussão sabre o PJR n.° 1226/XIV/2.a (PS), agradecendo Os contributos

dos intervenienles.

5. Realizada a sua discussão, rernete-se esta lntorrnaçao a Sua ExcelOncia, o

Presidente da Assernbleia da Republica, nos termos e para as efeitos do n.° 1 do

arligo 128.° do Regimento da Assembleia da Repüblica.
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74SSEMBLEIA EM NEPUBLICA

Comissão de Economia, Inovação, Obras PUblicas e Habitação

Assembleja da RepUbhca, em 06 de juiho de 2021

O VICE-PRES ENTE

/1
(PEDRO COIMBRA)

‘MISSAO
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