
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

1 – A Hidroponia é um sistema de cultivo dentro de estufas sem uso de solo. Os nutrientes que

a planta precisa para desenvolvimento e produção são fornecidos somente por água enriquecida

(solução nutritiva) com os elementos necessários, dissolvidos na forma de sais, sendo, nesse

sentido, uma atividade estritamente agrícola.

1 – O artigo 134.º do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança

Social (CRCSPSS), aprovado pela lei 110/2009, de 16 de setembro, estabelece que são

obrigatoriamente abrangidos pelo regime dos trabalhadores independentes, os produtores

agrícolas que exerçam efetiva atividade profissional na exploração agrícola ou equiparada, bem

como os respetivos cônjuges que exerçam efetiva e regularmente atividade profissional na

exploração.

2 – Conforme consagra o artigo 164.º do referido diploma, é fixada em 28,3 % a taxa contributiva

a cargo dos produtores agrícolas e respetivos cônjuges cujos rendimentos provenham única e

exclusivamente do exercício da atividade agrícola.

3 – A partir de 2015 alguns horticultores que praticam a hidroponia como sistema de cultivo, que

estão estabelecidos na área jurisdicional do Centro Distrital de Segurança Social do Porto, e que

se enquadram no regime estabelecido nos artigos 134.º e 164.º do CRCSPSS, viram o

requerimento de pedido de redução da taxa contributiva para a Segurança Social indeferido.

4 –Segundo o CDS-PP apurou, estes indeferimentos estão a ocorrer apenas nesse centro

distrital de segurança social.

5 – A HORPOZIM, Associação de Horticultores de Póvoa de Varzim, estranhando este

tratamento diferenciado no centro distrital de segurança social do Porto, remeteu um ofício ao

referido organismo, onde argumenta.



Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alíneas d) e e) da Constituição, e as normas

regimentais aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º, n.º 3 do Regimento da Assembleia da

República, que fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro do

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e

fundamentos que antecedem:

1 - Tem V. Exa conhecimento desta situação?

2 - Por que motivo o Centro Distrital da Segurança Social do Porto, ao contrário dos outros

Centros Distritais de Segurança Social, não está a considerar a atividade dos horticultores que

exercem a produção em hidroponia como única e exclusivamente do exercício da atividade

agrícola?

3 - Não considera V. Exa quer esta situação resulta numa discriminação negativa dos

produtores hortícolas do distrito do Porto e que deverá ser revista?

Palácio de São Bento, quarta-feira, 31 de Maio de 2017

Deputado(a)s

PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)

FILIPE ANACORETA CORREIA(CDS-PP)

ANTÓNIO CARLOS MONTEIRO(CDS-PP)

VÂNIA DIAS DA SILVA(CDS-PP)

ILDA ARAÚJO NOVO(CDS-PP)

ÁLVARO CASTELO BRANCO(CDS-PP)

CECÍLIA MEIRELES(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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