
 

 

Exmo. Senhor Presidente da Comissão de Agricultura e Pescas 

Deputado Pedro do Carmo  

  

ASSUNTO: Audição à CONFAGRI - Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do 

Crédito Agrícola de Portugal, CNA – Confederação Nacional de Agricultura, CAP – 

Confederação dos Agricultores de Portugal e à Exma. Senhora Ministra da Agricultura e 

Alimentação pela extinção das Direções Regionais de Agricultura. 

Exmo. Sr. Presidente, 

Nos últimos dias, tomou o país e os agricultores em particular, conhecimento da intenção por 

parte do Governo em extinguir as Direções Regionais de Agricultura (DRAP), intenção esta que 

suscita já grandes preocupações e forte oposição por parte de várias entidades ligadas ao 

sector agrícola. 

Segundo é conhecido, o novo modelo que compreende a “transferência e partilha de 

competências de serviços regionais do Estado para as Comissões de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional (CCDR)”, foi definido em Conselho de Ministros1, sendo 

considerado inadequado pelo sector no que diz espeito a critérios de identidade, 

especificidade e proximidade, critérios estes que sempre têm sido mantidos entre agricultura, 

agricultores e governação. 

Nesta senda, a CONFAGRI - Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito 

Agrícola de Portugal, manifestando séria discordância e preocupação quanto ao novo modelo 

de competências acima mencionado, considerou que deve em sua alternativa existir um 

“Ministério da Agricultura forte , credível e de proximidade junto dos agentes agrícolas e dos 

territórios rurais”, indicando que “só assim será possível continuar a resolver os desafios que 

o setor atualmente enfrenta, mas também os desafios do futuro”. 

Ainda em consequência, solicitou já a Confederação antes mencionada, audição com o Sr. 

Primeiro-ministro a fim de expor o seu entendimento sobre a matéria à qual aludimos e a 13 

 
1 https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=520 



 

 

de janeiro uma Reunião do Conselho Geral da CONFAGRI para análise, pelos Dirigentes das 

Organizações Agrícolas de todo o País associadas da CONFAGRI, do tema em apreço2. 

Na verdade, a CONFAGRI não se encontra sozinha na posição que agora assume, podendo 

indicar-se como coincidente, a título de exemplo, a da CAP –Confederação dos Agricultores 

de Portugal, que manifestou já também a sua oposição frontal às medidas agora anunciadas, 

considerando que extinguir as Direções Regionais de Agricultura (DRAP) “é uma medida 

abusiva, absurda, antidemocrática e inaceitável3”. 

Por sua vez, a CNA – Confederação Nacional de Agricultura, em linha coincidente com as 

declarações anteriormente apresentadas, considerou que a “Extinção das Direcções Regionais 

de Agricultura será mais um passo para o fim do Ministério da Agricultura e para o abandono 

institucional dos Agricultores”.4 

Acresce a esta problemática, a já reiterada e manifesta incapacidade da Sra. Ministra da 

Agricultura e Alimentação em assegurar que o seu ministério consegue responder aos anseios, 

preocupações e exigências legítimas quanto à área que representa e por si é tutelada, 

circunstância que uma vez mais leva a que se apresente necessário voltar a ouvi-la em sede 

desta comissão. 

Uma vez mais, trazendo exemplificativamente à colação o entendimento da CAP, considera 

esta confederação, talvez uma das mais representativas do sector primário português, que o 

perfil e competências da Sra. Ministra são desajustados, não honrando “minimamente o lugar 

que ocupa”, apelando ainda à Assembleia da República que “não assista em silêncio ao 

desmantelamento e ao esvaziamento político, administrativo e funcional do Ministério da 

Agricultura”. 

Pelo exposto, ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar 

do Partido CHEGA vem requerer a audição urgente à CONFAGRI - Confederação Nacional das 

Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, CNA – Confederação Nacional de 

 
2 https://www.agroportal.pt/confagri-nao-aceita-a-extincao-das-direcoes-regionais-de-agricultura/ 
3 https://www.cap.pt/noticias-cap/politica-agricola/comunicado-desmantelamento-do-ministerio-da-
agricultura-contara-com-oposicao-frontal-da-cap 
4 https://www.cna.pt/news/show/556.html 



 

 

Agricultura, CAP – Confederação dos Agricultores de Portugal e à Exma. Senhora Ministra da 

Agricultura e Alimentação. 

  

 

Palácio de São Bento, 21 de novembro de 2022 

 

O Deputado do Grupo Parlamentar do CHEGA, 

Pedro Frazão 


