
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Expeça-se

D REQUERIMENTO Número IXI (2.a) Publique-se

IZI PERGUNTA Número 2=1S4/XI (2.a) 1Nj?;/ I ()) I J
O Secretário da Mesa

Assunto: Exportações de Algodão da índia

Destinatário: Ministro da Economia, Inovação e Desenvolvimento

Ex. mo Sr. Presidente da Assembleia da República

No seguimento das recentes notícias relativas ao sector Têxtil, soubemos no passado
dia 8 de Fevereiro, num comunicado da Confederação Europeia do sector - Euratex -
European Apparel and Textile Confederation - que a índia continua a impor um
conjunto de restrições às suas exportações de Algodão, com efeitos conhecidamente
prejudiciais a todo o sector têxtil a nível mundial.

Segundo este mesmo comunicado (n.o16/2011), a Comissão Europeia tem feito um
conjunto de diligências no sentido de que a índia não imponha quotas às suas
exportações ou que, no limite, imponha quotas coincidentes com os valores totais
exportados em anos anteriores como forma de garantir o funcionamento regular da
indústria têxtil e vestuário.

Esta situação, acrescida do também muito falado processo de isenção de direitos
aduaneiros a produtos paquistaneses, ameaça provocar sérios danos num sector que
tem revelado elevada capacidade exportadora, em particular no difícil momento que
todos atravessamos.

A urgência de uma rápida resolução desta situação é acentuada pelo facto de, face à
dependência do sector têxtil português do algodão proveniente da índia, este se ver
perante a possibilidade de entrar em ruptura de stocks ainda este mês de Março.
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Perante tais factos, urge saber:

1 Tem o Governo conhecimento desta situação? O que fez o governo para
impedir que esta matéria prima, decisiva para as nossas exportações, falte às
nossas empresas?

2 O Governo tomou diligência na União sobre esta matéria? Quais e quando?

3 Quando vai o governo pronunciar-se publicamente sobre este assunto de forma
a tranquilizar as empresas portuguesas?

4 Que comentário tem o Governo a fazer ao facto deste assunto poder estar
intimamente ligado ao tema do waiver do Paquistão?

Palácio de São Bento, 2 de Março de 2011,

Os Deputados do PSD,
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