
Minuta de carta (e-mail: gabinete.maa@maa.gov.pt) a dirigir à Ministra da Agricultura 

na sequência do compromisso assumido no passado dia 21 de abril, no qual se 

comprometeu a antecipar, até dia 31 de maio, parte do PU. 

 

Ex.ma Senhora Ministra da Agricultura e da Alimentação 

 

(Nome da entidade)___________________________________________________, 

com o NIF ________________, vem por este meio informar que o compromisso, não 

cumprido, assumido publicamente por V.Exª de antecipar até ao fim de maio, uma 

percentagem do meu (nosso) Pagamento Único habitualmente recebido em outubro, 

está a causar-me (nos) enormes constrangimentos.  

Com efeito, a promessa publicamente anunciada por V.Ex.ª levou a que tivéssemos 

assumido compromissos financeiros com entidades terceiras. Compromissos esses que, 

contra a nossa vontade, não estão e não podem a ser cumpridos, colocando-nos 

involuntariamente numa situação que não aceitamos de forma alguma.   

É importante que V.Exa compreenda que apenas assumi(mos) a(s) responsabilidade(s) 

que assumi(mos), por causa do compromisso que V.Ex.ª publicamente assumiu e 

anunciou perante todo o País.   

Senhora Ministra: ao assumir e ao anunciar de forma expressa, o pagamento 

antecipado, até ao final de maio, depois em junho e ultimamente até 8 de julho, das 

ajudas financeiras que seriam devidas em outubro, a Senhora Ministra levou-me(nos) a 

antecipar decisões financeiras e a assumir responsabilidades. Por acreditar no valor da 

palavra de V.Ex.ª assumi(mos) responsabilidades que agora me vejo (nos vimos) em 

enorme dificuldade de cumprir. 

Apelamos ao sentido de urgência em que nos encontramos para que diligencie no 

sentido de os pagamentos serem realizados no imediato. 

Apelamos, ainda, a que a Senhora Ministra reflita sobre a importância da palavra 

publicamente assumida e compreenda que a mesma tem, ou deve ter, consequências.  
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Conduzidos por V.Ex.ª para uma situação em que não nos encontraríamos se V.Ex.ª não 

tivesse dito o que disse, creia, Senhora Ministra, que de futuro, pensaremos duas vezes 

antes de acreditar na palavra e nos compromissos que V.Ex.ª assume publicamente. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

_____________________________________ 


