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Jornadas Parlamentares: Bloco apresenta propostas de apoio à agricultura familiar e à
floresta
19-Out-2010

Bloco vai apresentar na AR um programa de incentivos Ã produÃ§Ã£o
hortofrutÃ-cola e uma proposta de regulamentaÃ§Ã£o da pequena agricultura
que simplifique procedimentos e lhe retire a pesadÃ-ssima carga
burocrÃ¡tica.

Â O anÃºncio foi feito pelo deputado Pedro Soares durante um encontro com agricultores, que encheram por completo o
salÃ£o dos Bombeiros VoluntÃ¡rios da vila de Santa Cruz da Trapa, no concelho de SÃ£o Pedro do Sul, uma das
freguesias mais afectadas pelo grande incÃªndio que, no passado mÃªs de Agosto, fustigou esta zona do paÃ-s durante
mais de 15 dias.

Â O deputado do Bloco, que preside Ã ComissÃ£o
Parlamentar de Agricultura, ouviu os vÃ¡rios agricultores queixarem-se de
ainda nÃ£o terem recebido qualquer apoio para a alimentaÃ§Ã£o do gado, que
perdeu o seu alimento devido Ã destruiÃ§Ã£o das pastagens, da
desvalorizaÃ§Ã£o do preÃ§o da madeira, dos prejuÃ-zos da praga do nemÃ¡todo
do pinheiro e da negligÃªncia do Governo face Ã doenÃ§a, que vai obrigar
ao abate de cerca de 200 mil hectares de pinhal.

JosÃ© Manuel
Pureza, lÃ-der parlamentar, parafraseou um dos agricultores presentes ao
afirmar que â€œnÃ£o hÃ¡ mundo rural sem agricultura e nÃ£o hÃ¡ paÃ-s sem mundo
ruralâ€• para sublinhar o empenho do Bloco na mudanÃ§a do cenÃ¡rio e da
paisagem da regiÃ£o, â€œmuito castigada pelo abandono e pelo
desinvestimentoâ€•.

Pedro Soares garantiu ainda que o Bloco de
Esquerda vai estar muito atento ao processo de atribuiÃ§Ã£o dos subsÃ-dios Ã
alimentaÃ§Ã£o do gado, e exigir o desbloqueamento dos fundos comunitÃ¡rios
destinados a apoiar o trabalho das Zonas IntervenÃ§Ã£o Florestal.

Artigo de Paula Nogueira.
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