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Assunto: Certificação e Habilitação de Produtos Agroalimentares para Exportação

Destinatário: S.E da Alimentação e da Investigação Agroalimentar

Ex. ma Sr.ª Presidente da Assembleia da República
Considerando que:
O Governo Português através do Ministério da Agricultura e do Mar, nomeadamente a
Secretaria de Estado da Alimentação e Investigação Agroalimentar em articulação com a
Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) têm colocado relevante
empenho nas exportações das empresas portuguesas como forma de reduzir os desequilíbrios
macroeconómicos, o défice da balança comercial, diversificar o investimento e gerar empregos;

As maiores barreiras ao aumento das exportações agrícolas e alimentares portuguesas para
países fora da união europeia são os constrangimentos fitossanitários que implicam um
apertado controlo técnico e a abertura de dossiers de habilitação de produtos;

Em 2013 a acção do MAM para o sector agroalimentar foi focalizada em 70 países, dos quais
em 55 foram concluídos diversos dossiers de exportação e que correspondem à habilitação
direta de 155 produtos, desde animais, vivos, carne e seus derivados, lacticínios, fruta
hortícolas, até produtos genéticos, entre muitos outros;
Em 2013 (dados entre janeiro e novembro), segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), as
exportações agroalimentares cresceram 7,3% (valem agora 5,1 mil milhões) face ao mesmo
período anterior, sendo que para mercados fora da europa o crescimento foi de 12,1%;

Angola, depois de Espanha, é o nosso maior cliente de bens agrícolas e alimentares tendo
comprado mais 8,8% de produtos, o Brasil mais 8,7%, os Estados Unidos 13,8%, Marrocos mais
222%, Argélia 218% e Rússia 136% ;
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 Secretário
de Estado da Alimentação e Investigação Agroalimentar, por intermédio de Vossa Excelência,
nos termos e fundamentos que antecedem, resposta às seguintes perguntas:

1. Que produtos têm registado um maior impacto no total das exportações portuguesas?
2. Quais os principais mercados para os nossos produtos ou categorias de produtos?
3. Quais aqueles que têm apresentado um maior crescimento nos últimos anos?
4. Quantas empresas sediadas na Região Autónoma da Madeira e Região Autónoma dos
Açores se encontram certificadas e habilitadas para exportação?
5. Quantos certificados foram emitidos pelas entidades certificadoras da Região Autónoma da
Madeira no período compreendido entre 2011 e 2013?
6. Quantas empresas das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores têm participado nas
últimas feiras e road shows internacionais de promoção de produtos agrícolas portugueses?

Palácio de São Bento, sexta-feira, 7 de Março de 2014
Deputado(a)s
RUI BARRETO(CDS-PP)
ABEL BAPTISTA(CDS-PP)
MANUEL ISAAC(CDS-PP)
JOÃO PAULO VIEGAS(CDS-PP)
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