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Aprova o Orçamento do Estado para 2016 

 

Proposta de Alteração 

 

Artigo 106.º 

Consignação de receita do ISP 

 

Durante o ano de 2016, a receita do Imposto sobre Produtos Petrolíferos cobrado 

sobre gasóleo colorido e marcado é consignada, até ao montante de € 10.000.000, ao 

financiamento da contrapartida nacional dos programas PDR 2020 e MAR 2020 

preferencialmente em projetos dirigidos ao apoio à agricultura familiar e à pesca 

tradicional e costeira, na proporção dos montantes dos fundos comunitários 

envolvidos, devendo esta verba ser transferida do orçamento do subsetor Estado para 

o orçamento do IFAP. 
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Nota justificativa: 

Não sendo a consignação de receita a melhor prática política, mas perante a opção de 

afetação de verbas e no contexto em que a agricultura familiar e a pequena pesca são 

tradicionalmente as atividades que menor investimento realizam e logo os que menos 

beneficiam deste tipo de verbas; em que há a assunção de medidas que pretendem 

valorizar e apoiar os produtores de menor dimensão; em o argumento de 

indisponibilidade financeira é utilizado para impedir a criação de programas de 

financiamento específicos para estes setores, ao contrário do que o PCP tem 

defendido; vem o Grupo Parlamentar do PCP propor que a consignação de receitas do 

ISP para a compartida nacional dos programas comunitários seja afeta a projetos 

dirigidos ao apoio à agricultura familiar e à pesca tradicional e costeira. 

A agricultura familiar corresponde à larga maioria das explorações agrícolas em 

Portugal e tem uma importância fundamental para a produção de produtos de 

qualidade e de proximidade e dá um contributo efetivo para a fixação de pessoas no 

mundo rural. A pesca tradicional e costeira tem efeitos semelhantes para as 

comunidades ribeirinhas. Com esta proposta do PCP garante-se que as verbas 

provenientes de um imposto pago por uma larga maioria dos produtores são afetas aos 

investimentos daqueles que menos condições têm para os realizar. 
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