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Perante as recentes informações do interesse do Conselho Europeu em conceder

isenção de direitos aduaneiros a produtos paquistaneses quanto exportados para a

União Europeia, não podemos deixar de querer saber qual a posição oficial do
Governo relativamente a este tema.

A argumentação assente na clara necessidade de apoio generalizado ao Paquistão

não está, naturalmente, em causa - o impacto das recentes cheias que assolaram o

país e as necessidades em termos humanitárias são por demais evidentes.

Não obstante estas ajudas, nomeadamente, também, em termos de apoio à

actividade económica, estamos em crer que a ora apresentada medida poderá ter

graves consequências para toda a actividade económica europeia com particular

destaque para a actividade das Pequenas e Médias Empresas do sector Têxtil e

Vestuário, em especial porque este mesmo sector no Paquistão é já um sector

relativamente desenvolvido chegando a poder ser comparado aos seus principais

concorrentes índia e China (de acordo com o Euratex - European Apparel and

Textile Confederation: "Pakistan is alreadya major player in Textile reaching the

same leveI of development as other important competitors such as India or China" -
numa tradução livre: "O Paquistão é já um importante actor no sector Têxtil

chegando a ter o mesmo nível de desenvolvimento que outros importantes
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concorrentes como a India ou a China").

Assim sendo, e face à urgência, esperamos que o Governo, através do Ministro da

Economia, Inovação e Desenvolvimento nos possa responder a esta questão, com

a máxima celeridade, sublinhamos, sem a habitual demora.

Os melhores cumprimentos,

Palácio de São Bento, 21 de Setembro de 2010,

Os Deputados do PSD

c~~~
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