
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:

O Governo, através da Portaria nº 330-A/2017 de 31 de outubro, criou uma linha de crédito

garantida de 5 milhões de euros, destinada a apoiar as necessidades de tesouraria dos

operadores dos setores da bovinicultura, caprinicultura, ovinicultura, suinicultura em regime

extensivo, equinicultura, assinicultura e apicultura, permitindo compensar o aumento dos custos

de produção resultantes da seca, nomeadamente os custos relativos à alimentação animal,

devido à escassez de pastagens e forragens e de algumas espécies vegetais.

Em 2017 a situação de seca extrema ou severa em que Portugal continental se encontrava,

impedia o normal desenvolvimento de pastagens e forragens, com repercussões diretas no setor

pecuário e na apicultura, colocando em causa a manutenção dos respetivos efetivos.

A linha de crédito estabeleceu que os empréstimos seriam concedidos pelo prazo máximo de

dois anos a contar da data de celebração do contrato e amortizáveis em prestações de igual

montante, vencendo a primeira amortização no final do primeiro ano após a data de contratação

e a segunda amortização no final do segundo ano.

A abertura de linhas de crédito para apoio de tesouraria não é um facto novo, antes tem sido

utilizada diversas outras vezes, nomeadamente pelas mesmas razões aquando da seca de

2012.

O que é novo nesta linha de crédito, é o facto de se tratar de uma linha de crédito garantida.

Ora o Sistema Português de Garantia Mútua funciona numa lógica de mutualismo, o que requer

que as empresas beneficiárias das suas garantias se tornem acionistas da sociedade de

Garantia Mútua. Esta qualidade de acionista mutualista é obrigatória durante a fase em que a

operação de garantia se encontre em vigor, podendo ser abandonada no seu final, através da

venda das ações da sociedade de Garantia Mútua detidas pela PME.



Chegaram ao Grupo Parlamentar do CDS-PP diversas reclamações de agricultores que afirmam

não ter conseguido aceder a tal linha de crédito.

Estas queixas têm a ver, por um lado, pela elevada carga burocrática e maior demora associada

à avaliação do risco por duas entidades e por outro pela necessidade de se tornarem acionistas

porque há o receio de que, no final do processo, seja difícil e morosa a venda das ações.

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

Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural por intermédio de Vossa Excelência,

nos termos e fundamentos que antecedem, respostas às seguintes perguntas:

1.Porque optou o Governo por uma linha de crédito garantida?

2.Qual o número total de candidaturas à linha de crédito à alimentação animal?

3.Quantas candidaturas foram aprovadas?

4.Qual o montante total aprovado e contratado pelos beneficiários?

5.Não considera V. Exa que a opção por uma linha de crédito garantida limitou a adesão

por parte dos agricultores?

Palácio de São Bento, 10 de janeiro de 2019

Deputado(a)s

PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)

ILDA ARAÚJO NOVO(CDS-PP)

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.


	topmostSubform[0]: 
	Page1[0]: 
	Requerimento[0]: 
	txtRequerimento[0]: 
	txtNrRequerimento[0]: 
	txtLegRequerimento[0]: 
	txtSessaoRequerimento[0]: 
	txtTipoRequerimento[0]: 

	Pergunta[0]: 
	txtPergunta[0]: X
	txtNrPergunta[0]: 1038
	txtLegPergunta[0]: XIII
	txtSessaoPergunta[0]: 4

	ColunaMesa[0]: 
	txtDataMesa[0]: 2019-01-14
	#field[1]: 

	Assunto[0]: 
	txtAssunto[0]: Linha de crédito - Seca 2017
	txtDestinatario[0]: Min. da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural

	txtTexto[0]: 
	txtAutor[0]: 


		2019-01-10T10:29:45+0000
	Maria João Évora (Assinatura Qualificada)


		2019-01-14T17:48:08+0000
	Duarte Pacheco (Assinatura Qualificada)


		2019-01-14T17:53:30+0000
	Florinda Veiga (Assinatura Qualificada)


		2019-01-10T10:29:54+0000
	Unknown signer 0980b3bcffc8cb94fad123007eacb842803554ad


		2019-01-14T17:49:27+0000
	Unknown signer a20c69236e3a1955c0c66cef642bc10e31966f60


		2019-01-14T17:53:37+0000
	Unknown signer 29ec9a734df346e57b302665d065c9ee898009e8




