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1. Análise da iniciativa

A iniciativa

A iniciativa em análise procura adereçar o tema das assimetrias regionais sentidas,

grosso modo, em todo o território nacional, com particular acuidade no que concerne às

diferenças entre Litoral e Interior e entre o meio urbano e o meio rural, no sentido de dar

uma resposta legislativa e, maxime, organizatória aos desafios da coesão territorial e do

desenvolvimento do Mundo Rural, com a criação da Comissão para o Desenvolvimento

do Interior e do Mundo Rural (cfr. Art.° 1° do Projeto de Lei).

Ainda que a questão da coesão territorial não seja nova em Portugal — já na génese da

nossa Lei Fundamental era patente a intenção de erigir estas preocupações enquanto

prerrogativas programáticas — nem no contexto europeu — onde, particuiarmente desde

o Relatório Barca, as políticas de coesão têm vindo a adquirir, de forma paulatina,

renovada centralidade no projeto europeu -, vêm os proponentes aduzir na presente

iniciativa que, da análise do período compreendido entre 2011 e 2018, resulta o agudizar

das assimetrias económicas e sociais entre o Litoral e o Interior, traduzido no aumento

do êxodo rural e no abandono dos territórios de baixa densidade. Mais detidamente, os

proponentes assinalam o efeito nefasto que esta tendência tem tido no domínio da

atividade agrícola, da proteção da floresta e da manutenção da biodiversidade.

Destarte, a propugnada Comissão para o Desenvolvimento do interior e do Mundo Rural

teria como trave-mestra a recolha, tratamento e classificação de informação essencial

à caraterização dos fenómenos supramencionados, concretizada nos objetivos e

atribuições elencados no art.° 2° do articulado. Em particular, destacam-se o objetivo de

criação de um “Sistema de Indicadores de desenvolvimento do interior e do mundo

rural”- conforme se lê na ai. a) daquele artigo — e a competência para a formulação de

“propostas de planos e medidas destinadas à revitalização, dinamização e

desenvolvimento do interior e do mundo rural” (ex vi ai. c) do mesmo). A investigação

desenvolvida pretende-se concatenada num relatório anual, a enviar à Assembleia da

República, no primeiro trimestre do ano posterior.
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NOTA TÉCNICA
Os tópicos inferidos ilustram a transversalidade da matéria em apreço, que se vê

igualmente vertida na composição do Conselho Geral competente para a direção da

Comissão que os proponentes visam criar (vide art.° 3°), conjugando, além de

representantes das sensibilidades partidárias com assento parlamentar, representantes

de organismos tutelados pelos Ministérios da Agricultura, do Ambiente e Ação Climática

e da Coesão Territorial e outros entes administrativos das respetivas áreas, autarquias,

instituições de ensino superior ou entidades e estruturas associativas ligadas ao Mundo

Rural.

A promoção da coesão económica e social de todo o território nacional, orientando o

desenvolvimento no sentido de um crescimento equilibrado de todos os setores e

regiões e eliminando progressivamente as diferenças económicas e sociais entre a

cidade e o campo e o litoral e o interior, constitui uma das incumbências prioritárias do

Estado, segundo o disposto na alínea d) do artigo 81 .° da Constituição da República

Portuguesa (CRP). Esta tarefa decorre do princípio fundamental contido na alínea q) do

artigo 9.° que diz constituir tarefa fundamental do Estado «promover o desenvolvimento

harmonioso de todo o território nacional (..j°. Para Gomes Canotilho e Vital Moreira «a

realização deste objetivo pode justificar discriminações positivas a favor (...) das regiões

mais desfavorecidas».1 Para Jorge Miranda e Rui Medeiros «fazer da igualdade um

valor real e efetivo é com efeito uma tarefa do Estado, que lhe permite tratamentos

diferenciados (...)» uma vez que «proclamar a igualdade de direitos e deveres é (...)
insuficiente quando nem todos os cidadãos possuem os mesmos meios e condições

para exercer esses direitos ou para suportar esses deveres.» Perspetiva-se, assim, «a

necessidade de considerar uma outra dimensão da igualdade, a igualdade material ou

substancial, que atenda às condições da igualdade de oportunidades e de custos».2

1 J• J• Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, Volume 1, Coimbra
Editora, 2007, pág.969.
2 Jorge Miranda e Rui Medeiros, Constituição Portuguesa Anotada, Tomo II, Coimbra Editora, 2018, pág.
32.
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O Programa do XXII Governo Constitucional elege a Coesão Territorial como um dos

componentes do 3.° Desafio Estratégico relativo às Desigualdades.3 O Governo assume

como prioridade a promoção da coesão territorial «em todas as suas declinações»

reconhecendo a necessidade de «tomar medidas que contrariem os desequilíbrios

territoriais existentes». Essas medidas terão como objetivos a correção das assimetrias

regionais, a atração do investimento para o interior, a diversificação e a qualificação do

tecido produtivo, a promoção da fixação de pessoas nos territórios do interior, a

afirmação dos territórios fronteiriços e a prestação de serviços de proximidade,

O XXI Governo Constitucional criou, através do Decreto-Lei n.° 251-N2015, de 17 de

dezembro (versão consolidada) a Unidade de Missão para a Valorização do Interior cujo

estatuto e missão foram aprovados pela Resolução do Conselho de Ministros n.° 3/2016,

de 14 de janeiro. Esta Unidade de Missão tem a responsabilidade de conceber,

implementar e supervisionar o Programa Nacional para a Coesão Territorial, o qual foi

aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.° 72/2016, de 24 de novembro,

bem como o de promover o desenvolvimento do território do interior, tendo para tal sido

aprovada Uma Agenda para o Interior.

O conceito de «interior» vem definido na Portaria n.° 208/2017, de 13 de julho, que

procede à delimitação das áreas territoriais beneficiárias de medidas do Programa

Nacional para a Coesão Territorial (PNCT) as quais consistem nos 165 municípios e nas

73 freguesias elencados no Anexo referido no artigo 2.° da mencionada Portaria.

De referir também o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território

(PNPOT) o qual consiste num instrumento de topo do sistema de gestão territorial,

define objetivos e opções estratégicas de desenvolvimento territorial e estabelece o

modelo de organização do território nacional. O PNPOT constitui o quadro de referência

para os demais programas e planos territoriais e um instrumento orientador das

estratégias com incidência territorial. Segundo as GOP para 2019 tem como objetivo

servir de suporte e contribuir para as grandes opções estratégicas definidas para o

desenvolvimento do país, numa ótica de coesão e equidade territorial.

Programa do XXII Governo Constitucional, 2019-2023, página 148.
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NOTA TÉCNICA
O PNPOT foi criado pela Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e de

Urbanismo de 1 998, com o objetivo de dotar o país de um instrumento competente para

a definição de uma visão prospetiva, completa e integrada da organização e

desenvolvimento do território e pela promoção da coordenação e articulação de políticas

públicas numa base territorializada. O primeiro PNPOT foi aprovado pela Assembleia

da República, através da Lei n.° 58/2007, de 4 de setembro, retificada

pelas Declarações de Retificação n.° 80-A12007, de 7 de Setembro, e n.° 103-A12007,

de 23 de Novembro, no culminar de um amplo debate sobre as questões chave da

organização e desenvolvimento territorial do país e constituiu um marco da política de

ordenamento do território, pelo seu conteúdo, pela inovação introduzida

nas abordagens territoriais e pela dinâmica gerada na elaboração de Planos Regionais

de Ordenamento do Território. Já em 2019 teve lugar a primeira revisão através

aprovação da Lei n.° 99/2019, de 5 de setembro.

Aplica-se a todo o território nacional, sem prejuízo das competências próprias das

Regiões Autónomas, e constitui o quadro de referência para a elaboração de

estratégias, de programas e de planos territoriais ou com incidência territorial.

A entidade responsável pelo acompanhamento e avaliação da aplicação do PNPOT é a

Direção-Geral do Ordenamento do Território.

No âmbito da economia rural compete à Direção Geral da Agricultura e Desenvolvimento

Rural promover a consolidação do tecido produtivo das zonas rurais, acompanhar

iniciativas promotoras de crescimento económico, de diversificação de atividades,

criação de microempresas e de serviços de apoio à população rural.

Por conseguinte, importa referir, neste âmbito, o Estatuto da Agricultura Familiar,

aprovado pelo Decreto-Lei n.° 64/2018, de 7 de agosto, o qual prevê a adoção de

medidas de apoio específicas, a aplicar ao nível local para atender à diversidade de

estruturas e realidades agrárias bem como aos constrangimentos e potencial de

desenvolvimento de cada território, no sentido de reconhecer e valorizar a agricultura

familiar numa ótica de sustentabilidade e do reforço da coesão social e territorial. E ainda

o Estatuto do Jovem Empresário Rural, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 9/2019, de 18 de

Aprovada pela Lei n.° 48/98, de 11 de agosto. Entretanto revogada pela Lei n.° 31/2014, de 30 de maio
(versão consolidada).
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janeiro, que tem como principal obeffvõ atribuir um carater dishntivo ao

empreendedorismo no mundo rural, diversificar a base económica regional, potenciar a

criação de emprego e a fixar os jovens empreendedores nas zonas rurais.

II. Enquadramento parlamentar

• Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições)

A respeito do objeto do diploma em apreço encontra-se agendada para discussão a

seguinte iniciativa:

— Projeto de Resolução 115IXlV/1 (CDS-PP) - Criação de um Conselho

Consultivo do Mundo Rural.

• Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições)

A título de antecedentes parlamentares do objeto da presente iniciativa referem-se os

seguintes Projetos de Lei:

— Projeto de Lei n.° 241X1V/1 a (PEV) - Determina a elaboração pelo Governo de

relatório anual sobre as assimetrias regionais em Portugal, prévia à

apresentação do OE, com vista à sua apresentação à Assembleia da República—

rejeitado a 14.02.2020.

Assinalam-se ainda, para o mesmo efeito, os seguintes Projetos de Resolução:

— Projeto de Resolução n.° 237IXlV/1 (PCP) - Recomenda ao Governo a

realização de um plano de desenvolvimento do território nacional com medidas

de valorIzação do interior e de combate ao abandono do mundo rural — rejeitado

a 14.02.2020;

— Projeto de Resolução n.° 21 8ÍXIV/1 . (BE) — Plataforma Digital em Sistema de

Informação Geográfica (SIG) — rejeitado a 14.02.2020;

Projeto de Lei n.9 204/XIV/1. (PCP)
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— Projeto de Resolução n.° 21 1/XlV/l a (BE) — Investir na coesão territorial e

combater o despovoamento do interior do país — rejeitado a 14.02.2020;

— Projeto de Resolução n.° 14g3iXllIi3.a (PCP) - Apoio à agricultura famillarcomo

forma de garantir a gestão e manutenção do espaço rural — aprovado a

14.03.2018 - Resolução da Assembleia da República n.° 138/2018

— Projeto de Resolução n.° 1447iXlII/3.a (PCP) - Propõe medidas de apoio à

agricultura familiar como opção estrutural para a defesa e desenvolvimento do

mundo rural, em especial nas zonas atingidas pelos incêndios — aprovado a

21 .06.201 8; Resolução da Assembleia da República n.° 138/2018

— Projeto de Resolução n.° 491iXlN/2.a (CDS-PP) — Recomenda ao Governo que

proceda ao reforço da dotação orçamental do Programa de Desenvolvimento

Rural — rejeitado a 21.10.2016.

Cumpre ainda referir a seguinte petição:

— Petição n° 21 6iX111/2.a_ Solicitam a adoção de medidas de combate à

desertificação do interior do país. —concluída e debatida em 12.02.2020.

III. Apreciação dos requisitos formais

• Conformidade com os requisitos constitucionais, regimentais e formais

A iniciativa é apresentada por oito Deputados do Grupo Parlamentar do Partido

Comunista Português, nos termos dos artigos 1 67.° da Constituição e 11 8.° do

Regimento da Assembleia da Republica (RAR), que consubstanciam o poder de

iniciativa da lei. Trata-se de um poder dos Deputados, por força do disposto na alínea

b) do artigo 1 56.° da Constituição e na alínea b) do n.° 1 do artigo 4.° do RAR, bem como

dos grupos parlamentares, por força do disposto na alínea g) do n.° 2 do artigo 1 80.° da

Constituição e da alínea f) do artigo 8.° do RAR.

Toma a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto no n.° 1 do artigo 119.0

do RAR, encontra-se redigido sob a forma de artigos, é precedido de uma breve

Projeto de Lei n.9 204/XIV/1. (PCP)
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exposição de motivos e tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto

principal.

Encontram-se igualmente respeitados os limites à admissão das iniciativas, previstos no

n.° 1 do artigo 1 20.° do Regimento, uma vez que este projeto de lei define concretamente

o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa e parece não infringir

princípios constitucionais, exceto quanto ao limite imposto pelo n.° 2 do artigo 167.° da

Constituição e n.° 2 do artigo 120.° do Regimento, conhecido como «lei-travão», que

deve ser salvaguardado no decurso do processo legislativo. Com efeito, nos termos do

artigo 5.° (Instalação) prevê-se a atribuição, pelos ministérios envolvidos, dos meios

físicos, humanos e financeiros necessários ao funcionamento da Comissão a criar, e a

sua instalação no prazo de 90 dias após a entrada em vigor. Por outro lado, o

proponente prevê, no artigo 6.° (Regulamentação), que o Governo regulamente a lei no

prazo de 30 dias após a sua entrada em vigor, pelo que se coloca à consideração da

Comissão analisar se pode haver um aumento de despesas previstas no Orçamento do

Estado do presente ano económico, derivado diretamente da presente lei.

O projeto de lei em apreciação deu entrada a 14 de fevereiro de 2020, foi admitido e

anunciado a 18, em sessão plenária, baixando na generalidade à Comissão de

Agricultura e Mar (7a), por despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República.

Verificação do cumprimento da lei formulário

O título da presente iniciativa legislativa - “CrIa a Comissão de Desenvolvimento do

Interior e do Mundo Rural”- traduz sinteticamente o seu objeto, mostrando-se conforme

ao disposto no n.° 2 do artigo 7.° da Lei n.° 74/98, de 11 de novembro, conhecida como

lei formulário .

Lei n.° 74/98, de 11 de novembro, que estabelece um conjunto de normas sobre a publicação, a
identificação e o formulário dos diplomas, alterada e republicada pelas Leis nos 2/2005, de 24 de janeiro,
26/2006, de 30 de junho, 42/2007, de 24 de agosto, e 43/2014, de 11 de julho.

Projeto de Lei n.2 204/XlV/1. (PCP)
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Este projeto de lei visa a criação da Comissão de Desenvolvimento do Interior e do

Mundo Rural, a funcionar junto dos Ministérios da Agricultura, do Ambiente e da Ação

Climática e da Coesão Territorial.

Em caso de aprovação esta iniciativa revestirá a forma de lei, nos termos do n.° 3 do

artigo 166.° da Constituição, pelo que deve ser objeto de publicação na 1.a série do

Diário da República, em conformidade com o disposto na alínea c) do n.° 2 do artigo 3.°

da lei formulário.

Quanto à entrada em vigor, esta terá lugar no dia seguinte ao da sua publicação, nos

termos do artigo 7.°, o que está de acordo com o disposto no n.° 1 do artigo 2.° da lei

formulário, segundo o qual: “Os atos legislativos (...) entram em vigor no dia neles

fixado, não podendo, em caso algum, o início da vigência verificar-se no próprio dia da

publicação”

Nesta fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos parece suscitar outras

questões em face da lei formulário.

• Regulamentação ou outras obrigações legais

O artigo 6.° da iniciativa prevê a regulamentação, pelo Governo, no prazo de 30 dias

após a sua entrada em vigor.

IV. Análise de direito comparado

• Enquadramento internacional

Países europeus

A legislação comparada é apresentada aqui para o seguinte Estado-membro da União

Europeia: França.

FRANÇA

Projeto de Lei n.2 204/XIV/1. (PCP)
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As estatísticas francesas da população por região registam uma diminuição residual em

apenas duas regiões (Bourgogne- Franche-Comté e Grand Est), apresentando um

crescimento geral da população, como se pode verificar pela tabela seguinte:

Recensement
1990

Recensement
1999

ler janvier ler janvier
2008 2020 (p)

Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne- Franche
Comté

Bretagne

Centre - Vai de Loire

Corse

Grand Est

Hauts-de-France

le-de-France

Normandie

Nouvelie Aquitaine

r0ccjtanje

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte
d’Azur

2 369 808

249 645

5 274 064

10 644 665

3 126 859

5 114 287

4 546 249

3055197

7 459 092 8 032 377

2802519 2783039

3149701 334037]

2 440 295 2 531 588 2 559 073

302 966

5387509 5521452 5511747

5 931 091 5 962 662

10946012 11659260 12278210

3 202 449 3 293 092 3 303 500

5 257 954 5 671 076 5 999 982

4842680 5419946 5924858

3219960 3510170 3801797

4882913 5055651

France métropolitaine 56 577 000 58 496 613 62 134 866 64 897 954

Fonte: Institut National d’études démographiques (INED)

Cumpre assinalar que, historicamente, os temas do ordenamento do território têm

suscitado o maior empenho, tanto ao nível dos sucessivos executivos quanto por parte

do legislador francês — num esforço que tem tido, consequentemente, naturais

afloramentos no domínio a que nos acabamos de reportar.

Projeto de Lei n.2 204/XIV/1. (PCP)
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5 855 448
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A vertente organizatória da intervenção estatal no domínio da coesão territorial foi objeto

de recente reformulação no ordenamento jurídico francês, por força da Loi n° 2019-753,

de 22 de julho de 2019, com a criação da Agence nationale de Ia cohésion dos territoires

(ANCT).

A Agence sucede ao Commissariatgénéral à l’égalité dos territoires (CGET), um serviço

estatal sob a autoridade do Ministro de la Cohésion des territolres et des Relations avec

les coliectivités territoriales e das Relações com as Autoridades Locais e que apoiava o

governo na luta contra as desigualdades territoriais, projetando e animando políticas

urbanas e regionais em colaboração com atores e cidadãos locais. Assinala-se ainda o

caráter de intervenção interdepartamental daquele organismo, nomeadamente no

acesso ao emprego, assistência médica e serviços ao público, coesão social, inclusão

digital, assistência à mobilidade, atratividade económica, transições ecológicas e

digitais, revitalização de territórios frágeis e centros urbanos em abandono.

Anteriormente, as competências acima descritas encontravam-se distribuídas pela

Délégation à I’aménagement du territoire et à I’attractívité régionale (Datar), o Secrétariat

général du comité interministéríel dos vilies (SGCIV) e a Agence nationale pour Ia

cohésion sociale et l’égalité dos chances (Acsé), todos objeto de fusão com a criação

do CGET.

Mutatis mutandis, foi esse o caso com a criação da ANCT, que integra o CGET, mas

também a Eparoca e a Agence du Numérique.

v. Consultas e contributos

Consultas obrigatórias

No contexto da presente iniciativa deve ser consultada a Associação Nacional de

Municípios Portugueses (ANMP);

Consultas facultativas

Projeto de Lei n.2 204/XIV/1. (PCP)
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A propósito da oportunidade da iniciativa legislativa em análise, poderá ser oportuna a

consulta das estruturas cujas atribuições incidem presentemente sobre a matéria da

coesão territorial e desenvolvimento do interior, a saber: a Direção Geral da Agricultura

e Desenvolvimento Rural, a Direção Geral do Ordenamento do Território e a Agência

para a Coesão e Desenvolvimento, l.P..

VI. Avaliação prévia de impacto

• Avaliação sobre impacto de género

Os autores juntaram a respetiva ficha de Avaliação Prévia de Impacto de Género, em

função da qual se afere o caráter neutro da iniciativa legislativa em apreço. O tema e a

sua redação não nos oferecem questões quanto a este ponto, não evidenciando, prima

facie, qualquer impacto prospetivo diferenciado em função de género.

Linguagem não discriminatória

Na elaboração dos atos normativos a especificação de género deve ser minimizada,

recorrendo-se, sempre que possível, a uma linguagem neutra ou inclusiva, mas sem

colocar em causa a clareza do discurso. Salvo melhor opinião, a presente iniciativa não

nos suscita questões relacionadas com a utilização de linguagem discriminatória.

VII. Enquadramento bibliográfico

ALEXANDRE, Fernando - Assimetrias e convergência regional [Em linha]

implicações para a descentralização e desconcentração do Estado em Portugal.

[S.l.]: Universidade do Minho, 2019. [Consult. 21 fev. 2020]. Disponível na intranet da

AR:<URL:

http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=130037&img=1

5304&save=true>

Projeto de Lei n.2 204/XIV/1. (PCP)

Comissão de Agricultura e Mar (7.a)

NOTA TÉCNICA
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Resumo: O presente trabalho resultou de um ciclo de conferências intitulado: “Políticas

de demografia, território e descentralização: balanço 2014-2020, perspetivas &

propostas de ação Alto Minho 2030”. A análise efetuada, acompanhada de dados

estatísticos, incide sobre os seguintes pontos:

- Assimetrias regionais no século XXI: economia, população e qualificações;

- Estrutura produtiva e dessincronização dos ciclos económicos regionais;

- Distribuição regional dos serviços do Estado e da despesa em bens e serviços;

- Descentralização e os recursos da Administração Local;

- Assimetrias, descentralização e convergência regional;

- Propostas de políticas públicas.

O INTERIOR resiste. Cadernos de economia. Lisboa. 1SSN0874-4068. A. 32, n° 125

(out.- dez. 2018), p. 7-74.

Resumo: Este número da revista Cadernos de Economia é dedicado à temática do

desenvolvimento do interior e do desenvolvimento rural. Compreende artigos de

diversos autores, dos quais destacamos os seguintes:

- Propostas para a valorização do Interior de Helena Freitas aborda a questão do

abandono do mundo rural que se intensificou nas últimas décadas «em grande medida

pela perda de valor destes territórios e da atividade económica agrícola de baixo

rendimento que aí prevalecia, a par da incapacidade para a substituir por atividades

económicas alternativas». Refere ainda a tragédia dos incêndios que veio tornar mais

visível a situação de abandono e o envelhecimento da população associado às regiões

do interior, que se acentuará nas próximas décadas, tornando-se dramático e

intolerável.

- A agricultura e o desenvolvimento do interior de António Cipriano Pinheiro e José

Pimentel de Castro Coelho, que alertam para a necessidade de atrair investimento para

o interior, na agricultura e noutros setores de atividade, salientando que «não haverá

desenvolvimento sustentável se as atividades do setor primário (pecuária, agricultura,

floresta, proteção da natureza, etc.) não se desenvolverem.». Para atrair esse

investimento é absolutamente necessário criar condições favoráveis de forma a

discriminar positivamente o interior, o que compete ao poder político.

Projeto de Lei n.9 204/XIV/1. (PCP)

Comissão de Agricultura e Mar (7.a)

NOTA TÉCNICA
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MONTALVO, António Rebordão — Desenvolvimento regional : um país de risco ao meio.

Revista de administração local. Lisboa. ISSN 0870-810x. A.37, n° 261 (mai.-jun.

2014), p. 285-293

Resumo: O autor centra a sua análise nas assimetrias regionais do país, apresentando

alguns números chocantes relativos à realidade atual. Considera que só uma

intervenção programada e consertada pelo Estado poderá criar condições para o

desenvolvimento económico das regiões desfavorecidas do interior. «O Estado pode e

deve definir políticas públicas para a sua dinamização, suportadas por medidas de apoio

ao investimento do setor privado, mas também do esquecido setor social (...) se se

criarem condições para a efetivação da base económica das regiões deprimidas, a

economia rural poderá adquirir dinamismo próprio e gerar polos de atração de outras

iniciativas empresariais».

MOVIMENTO PELO INTERIOR - Movimento pelo Interior [Em linha] : relatório final

e informação complementar. [S.l.] : Ed. do autor, 2018. [Consult. 24 fev. 2020].

Disponível na intranet da AR:<URL:

http://cataloqobib.arlamento.pt:81/imaqes/winlibimq.aspx?skey=&doc=125282&img=1

0394&save=true>

Resumo: Portugal apresenta graves desigualdades em termos de desenvolvimento

regional e de ocupação territorial.

«Cerca de 60% da população residente está na faixa costeira (0-25km), com uma

densidade populacional média a rondar os 500 hab/km2 (...) a densidade populacional

média do “interior” é hoje de 0,28 hab/Km2, enquanto o mesmo indicador para o litoral

é de 104,2 hab/km2. A evolução da população residente no “interior” e litoral do

continente foi a seguinte: entre 1960 e 2016 a população residente no litoral aumentou

em 52,08%, enquanto no “interior” diminuiu em 37,48%».

Este documento resultou do trabalho de um grupo de cidadãos (Movimento pelo interior)

que, face a esta situação de graves desequilíbrios territoriais, apresenta um conjunto de

medidas que podem contribuir para a inversão desta persistente tendência. As referidas

Projeto de Lei n.9 204/XIV/1. (PCP)

Comissão de Agricultura e Mar (7.a)

NOTA TÉCNICA
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medidas distribuem-se por quatro categorias distintas: política fiscal; educação e ensino

superior; ocupação do território pelo Estado e Programa Operacional para o Interior

(POPI).

PORTUGAL. Governo Constitucional, 21(2015-2019) - Programa de valorização do

interior [Em linha] : revisão do PNCT: listagem das novas medidas. [S.l.]: Ed. do

autor, 2018. [Consult. 24 fev. 2020]. Disponível na intranet da AR:<URL:

http://catalogobib.parlamento.pt:81/imaqes/winlibimq.aspx?skey=&doc=125290&imq=1

0403&save=true>

Resumo: Este documento do XXI Governo apresenta as novas medidas para

valorização do interior do país, que se subdividem por cinco eixos distintos:

- Eixo 1 — Um território interior + coeso

- Eixo 2 — Um território interior + competitivo

- Eixo 3 — Um território interior + sustentável

- Eixo 4 — Um território interior + conectado

- Eixo 5 — Um território interior + colaborativo

RAMOS, Pedro Nogueira, [et. aI.] - Uma estratégia de expansão da agroindústria no

interior de Portugal : será esta suficiente? In Políticas públicas, economia e

sociedade : contributos para a definição de políticas no período 2014-2020..

Alcochete: Smartbook, 2015, p. 287-312. Cota: 04.36 — 189/2016

Resumo: Os autores visam discutir uma estratégia de desenvolvimento do interior de

Portugal. O artigo incide sobre a clivagem litoral-interior consolidada ao longo de várias

décadas, destacando, entre as políticas de desenvolvimento regional preconizadas para

o interior, a promoção dos setores dos produtos alimentares transformados e bebidas

(agroindústria).

Projeto de Lei n.2 204/XIV/1. (PCP)

Comissão de Agricultura e Mar (7Y)

NOTA TÉCNICA
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1) Nota Introdutória

O Projeto de Lei n. 204/XlV/1., com o título “Cria a Comissão de Desenvolvimento do Interior

e Mundo Rural”, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, deu entrada a 14 de fevereiro de

2020, tendo baixado, por despacho do Senhor Presidente da Assembleia da República, à

Comissão de Agricultura e Mar, comissão competente, e em conexão à 11 e 13 comissões.

A iniciativa em análise cumpre os requisitos formais previstos no n. 1 do artigo 119. e no n.2 1

do artigo 123., bem como no n. 1 do artigo 124. do Regimento da Assembleia da República.

2) Breve Análise do Diploma

A motivação do PCP descrita na exposição de motivos do Projeto de Lei n 204/XIV prende-se

com a necessidade de atuar de forma planeada e estruturada no território, através de políticas

para a defesa, reanimação e desenvolvimento do interior e do mundo rural.

Para o PCP o abandono agrícola e consequentemente o despovoamento do interior e do mundo

rural, tornou os territórios mais vulneráveis a episódios como o que sucedeu em 2017 e 2018

nos incêndios rurais, sendo desejável que a intervenção no território seja compatível com as

diversificações das atividades económicas. Neste sentido, foi apresentado o Projeto de Lei n9

204/XIV em análise.

O Projeto de Lei n.2 204/XlV/1. procede à criação de uma Comissão de Desenvolvimento do

Interior e do Mundo Rural com o objetivo de realizar estudos de caracterização e diagnóstico

que apresentem propostas para o desenvolvimento do território, promovendo a coesão entre

os territórios do Interior e do Mundo Rural.

De acordo com o articulado do projeto de lei em análise, a Comissão proposta tem com

objetivos e atribuições elaborar um sistema de indicadores específico de desenvolvimento do

interior e mundo rural; elaborar e divulgar estudo e relatório com a caracterização no tempo da

situação no interior e mundo rural nas vertentes ambientais, sociais e económicas; formular

2
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propostas destinadas à revitalização, dinamização e desenvolvimento do interior e do mundo

rural; elaborar e apresentar um relatório anual sobre o estado do interior e do mundo rural à

Assembleia da República até 31 de março.

A composição da Comissão proposta no artigo 12 do projeto de lei em análise será dirigida por

um Conselho Geral conforme indica o artigo 42 da mesma iniciativa. Esse conselho geral,

composto por 19 representantes de entidades acrescido por um representante indicado por

cada grupo parlamentar, é presidido por um representante dos Ministérios da Agricultura, do

Ambiente e da Ação Climática e da Coesão Territorial.

O PCP estabelece que a Comissão a criar será instalada no prazo de 90 dias após entrada em

vigor do diploma em análise (art. 52) e que funcionará juntos de três ministérios (Agricultura,

Ambiente e Ação Climática e da Coesão), os quais devem “atribuir os meios físicos, humanos e

financeiros necessários ao seu funcionamento”.

A Nota Técnica que é parte integrante do presente parecer a entrada em vigor da incitativa em

questiona o cumprimento da «lei-travão», que deve ser salvaguardado no decurso do processo

legislativo. Com efeito, a análise e a instalação da Comissão proposta “prevê-se a atribuição,

pelos ministérios envolvidos, dos meios físicos, humanos e financeiros necessários ao

funcionamento da Comissão a criar, e a sua instalação no prazo de 90 dias após a entrada em

vigor. Por outro lado, o proponente prevê, no artigo 6.2 (Regulamentação), que o Governo

regulamente a lei no prazo de 30 dias após a sua entrada em vigor, pelo que se coloca à

consideração da Comissão analisar se pode haver um aumento de despesas previstas no

Orçamento do Estado do presente ano económico, derivado diretamente da presente lei”.

3) Enquadramento Legal

Na presente Legislatura o CDS apresentou o Projeto de Resolução n2 115/XIV “Criação de um

Conselho Consultivo do Mundo Rural”, agenda para discussão em conjunto com a iniciativa do

PCP em análise no presente parecer.

3
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Igualmente, na XIV Legislatura o PCP apresentou o Projeto de ResoIuço n 237/XIV que

“Recomenda ao Governo a realização de um plano de desenvolvimento do território nacional

com medidas de valorização do interior e de combate ao abandono do mundo rural”, rejeitado a

14 de fevereiro de 2020.

O restante enquadramento parlamentar é remetido para a Nota Técnica que é parte integrante

do presente parecer.

4. Conclusões

1. O Projeto de Lei n.2 204/XlV/1. (PCP) cumpre os requisitos formais previstos no n.2 1

do artigo ll9., no n. 1 do artigo 123. e n. 1 do artigo 124. do Regimento da

Assembleia da República;

2. O Projeto de Lei n. 204/XlV/1. (PCP) cria uma Comissão de Desenvolvimento do

Interior e do Mundo Rural com o objetivo de realizar estudos de caracterização e

diagnóstico que apresentem propostas para o desenvolvimento do território,

promovendo a coesão entre os territórios do Interior e do Mundo Rural;

3. Face ao exposto, e nada havendo a obstar, a Comissão de Agricultura e Mar é de

parecer que o Projeto de Lei n. 204/XlV/1. (PCP) reúne os requisitos constitucionais e

regimentais para discussão e votação em plenário.

5. Anexos

Nota técnica, elaborada ao abrigo do disposto no artigo l3l. do regimento da Assembleia da
República.

Palácio de S. Bento, 06 de março de 2020
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A Deputada Relatora O Presidente da Com isso

doarmoEmília Cerqueira
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