
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 

No passado mês de setembro, as condições climatéricas registadas em muitas zonas do país,

provocaram elevados prejuízos nas culturas como o milho ou hortícolas em particular incidência

no Baixo Mondego.

Embora se tenha registado alguma recuperação da área afetada, há ainda muitos produtores

agrícolas com prejuízos consideráveis, agravados por outras condições como é o caso de

acesso à água e a sistemas de regadio eficientes, bem como ao forte acréscimo dos custos de

fatores de produção.

Nestes termos, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os

Deputados do GP/PSD abaixo assinados solicitam, através de Vossa Excelência, à Senhora

Ministra da Agricultura, resposta às seguintes questões:

1. Qual o ponto de situação do abastecimento de água aos orizicultores (principalmente do Vale

do Pranto e do Arunca)? Quais as perspetivas de acesso à água para os produtores agrícolas

da região do Baixo Mondego?

2. Qual a perspetiva sobre o pagamento ligado ao arroz no âmbito das ajudas do 1º pilar da PAC

pós 2023?

3. Que apoios extraordinários previstos para as produções de cereais no âmbito da PAC pós

2023?

4. Quais as medidas ponderadas para mitigar os custos com a energia?

Palácio de São Bento, 26 de novembro de 2021

Deputado(a)s

CATARINA ROCHA FERREIRA(PSD)

EMÍLIA CERQUEIRA(PSD)

ANTÓNIO LIMA COSTA(PSD)



Deputado(a)s

JOÃO GOMES MARQUES(PSD)

CRISTÓVÃO NORTE(PSD)

JOÃO MOURA(PSD)

PAULO LEITÃO(PSD)

CARLOS EDUARDO REIS(PSD)

MARIA GERMANA ROCHA(PSD)

AFONSO OLIVEIRA(PSD)

CARLA BARROS(PSD)

RUI SILVA(PSD)

NUNO MIGUEL CARVALHO(PSD)

RUI CRISTINA(PSD)

SARA MADRUGA DA COSTA(PSD)

ILÍDIA QUADRADO(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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.
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