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Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Grupo parlamentar do PSD tem recebido diversas denúncias de jovens empresários agrícola,

com projetos agrícolas ao âmbito do PDR 2020. Em causa estão pedidos de devolução dos

apoios financeiros por alegado incumprimento das condições contratuais.

Como objetivo de terem uma majoração nos projetos de jovens agricultores ao abrigo do

PDR2020, os produtores aderiram a Organizações de Produtores que posteriormente deixaram

de o ser, inviabilizando o critério dos projectos estarem “associados”.

O caso passou-se com produtores que aderiam à Cooperativa Agrícola de Mangualde em 2018,

e que, em 2021, após o encerramento dos projectos com as devidas vistorias aos investimentos

efetuados, foram contactados pelo IFAP para devolução ou não validação do Prémio do projecto

por não estarem associados. Na verdade, a Cooperativa Agrícola de Mangualde associou-se a

outra Organização de Produtores, a Beyra Douro Fruits, deixando de cumprir os requisitos do

projeto inicial, situação absolutamente alheia à vontade e conhecimento dos produtores. Aliás,

os produtores cumpriram todos os requisitos exigidos, executaram integralmente os projectos,

mas não estão a ser reembolsados por uma situação que lhes é absolutamente alheia e

relativamente à qual nada podem fazer.

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

V.Exa. que diligencie, junto do Ministério da Agricultura e Alimentação, a resposta à seguinte

questão:

Qual a solução encontrada pelo Ministério da Agricultura e Alimentação para casos como os

descritos em cima? Que solução existe para não ser comprometida a viabilidade financeiro

dos projetos de investimento descritos?

1.

Que mecanismo legal existe para que o promotor não seja prejudicado por incumprido

quando a causa lhes é alheia, como é o caso de alterações de estatutos de OP?

2.

Palácio de São Bento, 21 de julho de 2022
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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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