
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:

Recentemente, o Super Bock Group (antiga Unicer) anunciou o encerramento, durante o mês de

fevereiro, da fábrica de produção Água do Caramulo, localizada em Varzielas, Oliveira de

Frades, que empregava 26 pessoas.

A empresa alegou «quebra significativa de volumes ao longo dos anos, considerando a baixa

procura pela marca nos mercados externos e interno», e uma quebra de produção em cerca de

um terço da capacidade total da unidade.

Poucos dias depois, a empresa de meias Jacob Rohner Têxteis, de Oliveira de Frades,

despediu 38 funcionárias.

A Jacob Rohner Têxteis produz meias para várias marcas comerciais – New Balance e Puma,

entre outras –, usadas nomeadamente por clubes de futebol a nível mundial, mas a

administração alegou quebra nas encomendas para despedir as funcionárias, mantendo 20

trabalhadoras naquela unidade fabril.

O abandono do interior por empresas como o Super Bock Group e a Jacob Rohner Têxteis é um

fator de grande preocupação para o CDS-PP, não só pelo desemprego que causam em regiões

já de si carenciadas e discriminadas, mas também porque representam um golpe na economia,

produção e exportações nacionais.

O Governo tem vindo repetidamente a propalar a defesa do interior como uma das suas maiores

e mais importantes apostas, tendo mesmo instalado em Castelo Branco a Secretaria de Estado

para a Valorização do Interior, uma decisão que, segundo o Senhor Ministro Adjunto e da

Economia, é um sinal e se insere em medidas concretas de criação de emprego e de fixação de

pessoas qualificadas no interior.



A 14 de julho de 2018 foi aprovado o Programa de Valorização do Interior (PVI) com o objetivo

de concretizar «medidas de discriminação positiva e de incentivo ao desenvolvimento dos

territórios de baixa densidade, visando a fixação da população, a diminuição das assimetrias

regionais, a coesão e a competitividade territorial».

No comunicado do Conselho de Ministros refere-se que as 62 medidas aprovadas que farão

parte do PVI vão ao encontro de três grandes opções estratégicas: «a atração de investimento

que crie emprego e que permita fixar populações, a valorização do capital natural e a

manutenção da paisagem, e a necessidade de promover a equidade no acesso aos serviços

públicos pela população dos territórios de baixa densidade».

Durante a discussão do OE2019, o Senhor Ministro Adjunto e da Economia reconheceu que o

investimento público e privado é uma componente decisiva do desenvolvimento do interior do

país, que para além de atrair investimentos empresariais, uma política de apoio ao interior do

país necessita de criar incentivos à fixação de pessoas no interior e que, por tudo isto, atrair

investimento que crie emprego e que retenha população no interior é um desígnio nacional.

O CDS-PP entende que o distrito de Viseu se enquadra em todos estes objetivos e considera

pertinente obter alguns esclarecimentos por parte do Senhor Ministro Adjunto e da Economia e

do Senhor Secretário de Estado para a Valorização do Interior.

Assim:

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

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

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

O Deputado do CDS-PP, abaixo-assinado, vem por este meio requerer ao Senhor Ministro

Adjunto e da Economia, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que

antecedem, respostas às seguintes perguntas:

1- Tem V. Exa. conhecimento de propostas de investimento para o distrito de Viseu?

2- Quais e em que áreas?

3- No âmbito do Programa de Valorização do Interior que medidas estão, em concreto, a

ser tomadas no sentido de incentivar o investimento nas regiões do interior do país?

Palácio de São Bento, 14 de fevereiro de 2019

Deputado(a)s

HELDER AMARAL(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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