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Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O conflito Rússia-Ucrânia está a originar graves consequências humanas, sociais e económicas.

Na Europa são já visíveis os impactos económicos nas diversas áreas comerciais.

Considerando as relações comerciais da UE com estes dois países prevê-se efeitos nas trocas

comerciais em vários produtos agroalimentares, seja na escassez de produtos importados seja

ao nível das exportações para aquela região.

No caso dos cereais, uma vez que a Ucrânia e Rússia são responsáveis por 30% do

fornecimento de trigo ao mundo, e tendo ambos os países ainda cereais da campanha passada

por embarcar, prevê-se uma escassez generalizada dos cereais. No mesmo sentido, estão

algumas matérias-primas e/ou factores de produção importados destes países para a produção

e indústria agroalimentar europeia. Consequentemente, a crescente pressão nos preços

mundiais parece estar numa escala ímpar e imprevisível.

Por outro lado, ficam sem destino vários produtos agroalimentares e florestais nacionais

tradicionalmente exportados para o mercado russo.

Nestes termos, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, solicita-se a

V.Exa. que diligencie, junto do Ministério da Agricultura, a resposta à seguinte questão:

Quais as previsíveis consequências no mercado europeu e nacional ao nível do abastecimento

de cereais, oleaginosas e fatores de produção, do atual conflito Rússia- Ucrânia?

•

Que medidas estão a ser estudadas a nível europeu e nacional para garantir o abastecimento

de fatores de produção às empresas europeias e de alguns tipos de alimentos aos

consumidores europeus?

•

Que medidas estão a ser equacionadas para as empresas nacionais exportadoras de produtos

agroalimentares para o mercado russo ou ucraniano?

•
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____________________________________________________________________________________________________________________________
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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