ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

TRABALHOS DA COMISSÃO

A Comissão Permanente de Economia reuniu no dia 26 de Abril de 2016, na Delegação da
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, na cidade de Ponta Delgada, a fim de
analisar e dar parecer sobre o Projeto de Decreto Legislativo Regional nº. 63/X – Reformas
antecipadas.

1º. CAPÍTULO – ENQUADRAMENTO JURÍ DICO

O presente Projeto de Decreto Legislativo Regional, cuja autoria pertence ao grupo parlamentar
do CDS/PP, foi apresentado ao abrigo do poder consagrado na alínea d), do n.º 1, do artigo 31.º
do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores e no artigo 114.º do
Regimento da Assembleia Legislativa Regional dos Açores e apreciado nos termos da alínea a) do
artigo 42.º do referido Regimento.
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2 º . C A P Í T U L O - A P R E C I A Ç Ã O NA G E N E R A L I DA D E E E S P E C I A L I DA D E

A iniciativa legislativa em análise tem por objeto estabelecer – cf. artigo 1.º – “as regras aplicáveis
aos apoios a conceder no âmbito das Reformas Antecipadas na agricultura na Região Autónoma
dos Açores.”
No artigo 2.º, sob a epígrafe “Objetivos”, refere-se que “O presente regime de ajudas tem por
objetivos:
a) Proporcionar um rendimento adequado aos agricultores que decidam cessar as suas
atividades agrícolas;
b) Criar condições favoráveis à substituição de agricultores idosos por jovens agricultores
e concomitantemente modernizar e melhorar a viabilidade económica das explorações
agrícolas;
c) Criar condições que favoreçam o emparcelamento agrícola de explorações ou parcelas
de modo a permitir uma maior rentabilidade das novas explorações.”
O proponente sustenta que “atendendo à realidade da Região Autónoma dos Açores, em que o
sector agrícola se encontra envelhecido e economicamente frágil, é fundamental criar apoios
públicos no sentido de incentivar o rejuvenescimento do sector, e que por essa via se promova
uma modernização da agricultura e consequentemente a sustentabilidade do sector, um dos pilares
da economia dos Açores.”
Por fim, salienta-se que “foi aprovada, no âmbito do Plano e Orçamento para 2016, uma proposta
do CDS-PP para o reforço dos apoios a conceder no âmbito da Medida 2.2.7 “Modernização das
Explorações Agrícolas – Reforma Antecipada”.

3º. CAPÍTULO – DILIGÊNCIAS

A Comissão deliberou proceder à audição, sobre esta matéria, do Presidente da Federação
Agrícola dos Açores e do Secretário Regional da Agricultura e Ambiente.
Foram pedidos pareceres por escrito às seguintes entidade:
o

Núcleo Criadores Bovinos Raças de Carne Ilha Terceira;

o

Terra Verde - Ass Produtores Agrícolas dos Açores;
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o

Associação de Jovens Agricultores da Ilha Terceira;

o

Associação de Jovens Agricultores Jorgenses;

o

Associação de Jovens Agricultores Graciosenses;

o

Associação de Jovens Agricultores da Ilha do Faial;

o

Associação de Jovens Agricultores Micaelenses;

o

Associação de Jovens Agricultores Picoenses;

o

Fruter - Cooperativa de Horto Fruticultores da Terceira.

Enviou parecer a seguinte entidade, que ficará anexo a este relatório:
o

Terra Verde - Associação Produtores Agrícolas dos Açores.

No dia 26 de Abril de 2016 a Comissão procedeu à audição do Presidente da Federação
Agrícola dos Açores, Jorge Rita.
Depois de uma apresentação sucinta da proposta pela Deputada Graça Silveira, representante do
partido proponente, o Dirigente começou por dizer que a proposta, embora decalcada de uma
outra, as alterações introduzidas vieram melhorar o diploma relativamente ao anterior e por isso
classificou-a como boa, nomeadamente por vir ao encontro do desejo de muitos produtores e que
só não tinha condição para chegar ao sucesso devido às parcas verbas existentes, lembrando os
presentes que o facto de prever um valor fixo independentemente da área da exploração era
bastante positivo.
Segundo o Dirigente as verbas existentes estão comprometidas com o resgate e que para resolver
esta insuficiência só podia acontecer por via da solidariedade nacional.
Referiu ainda que esta era uma forma de facilitar a entrada de jovens agricultores
A Deputada Silveira, referindo-se à proposta de Decreto Legislativo Regional, nomeadamente ao
ponto 2 do Artigo 16º., esclareceu que, no caso de ser aprovada, só existiria certa de 5 meses de
pagamento.
O Presidente da Federação adiantou que esta crise trazia uma preocupação acrescida junto dos
jovens agricultores pois as mensagens não eram favoráveis.
Relembrou que o resgate estava bem elaborado e que permitirá a reestruturação mas receava que
as verbas fossem curtas.
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O Deputado Duarte Moreira, lembrando que a produção de leite era muito importante para a
economia da Região, perguntou se a redução da produção era uma solução. Referindo-se ao resgate
aprovado recentemente e que previa a possibilidade de transferência para jovens agricultores,
perguntou se essa medida não iria obviar esta proposta ou se eram complementares.
Perguntou ainda se não seria necessário tomar opções já que esta medida tinha deixado de ser
apoiada pela União Europeia e por isso teriam de ser canalizadas verbas do Orçamento da Região
Autónoma dos Açores, pedindo ao Dirigente que desse nota de que áreas se poderia canalizar
verbas para uma medida como esta.
O Dirigente Federativo afirmou que a redução da produção incomodava e que esse era o
pensamento dos produtores. Lembrou, a este propósito, que foi a indústria que tinha pedido para
melhorar a qualidade do leite e para crescer a produção, afirmando que o ano 2015 tinha sido batido
o recorde de produção devido às condições meteorológicas favoráveis.
Declarou ainda que o mercado não queria mais leite e que Portugal poderia acomodar os
excedentes acumulados, nomeadamente para Angola, referindo que se aquele país não tiver
hipóteses de pagar tinham produtos para trocar e que a diplomacia Portuguesa deveria assegurar
essa troca de produtos, com cartas de conforto, ou outras, para dar segurança a estas transações,
reafirmando que ninguém gostava de produzir menos.
Lembrou ainda que o Governo dos Açores tinha concordado em atribuir os apoios tendo como
base a produção de 2015, o que era favorável à produção.
Na sua opinião a redução da produção não se deveria fazer por unidade industrial ou por ilha, mas
em toda a Região porque deste modo iam continuar a vender um produto que ninguém queria e a
um preço abaixo do custo.
Na sua opinião, da reunião com o Presidente do Governo dos Açores tinham saído estratégias e
não propriamente medidas financeiras.
Relativamente ao resgate versus reforma antecipada, o Dirigente afirmou que se complementavam,
mas que a segunda poderia ter mais impacto na reestruturação do sector.
No que se referia à questão das opções, o Dirigente considerou que era uma pergunta “esperta”,
mas que não iria dar essa resposta.
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O Deputado Duarte Moreira, voltando à questão da redução da produção, perguntou se essa
medida não iria criar problemas a longo prazo.
Lembrou que a reestruturação por via do resgate poderia levar muitos produtores a deixar de
produzir leite e passar para a carne, por exemplo, não abandonando o sector agrícola.
O Deputado Renato Cordeiro perguntou o que se perderia ao não aprovar este Projeto de Decreto
Legislativo Regional.
O Dirigente afirmou que o ano 2015 foi o melhor ano de sempre em termos de produção de leite,
com mais 30 milhões de litros, o que quer dizer, na sua opinião, que se a produção baixar e ficar
nos valores antes de 2015 seria como voltar à normalidade, lembrando que as importações iriam
manter-se ao mesmo nível.
Afirmou ainda que o resgate e as reformas antecipadas complementavam-se, mas recordou que
estas últimas eram melhores para a reestruturação do sector agrícola, conforme já tinha afirmado
antes.
O Presidente da Comissão, Deputado Francisco César, afirmou ter ficado surpreendido quando
alguém ligado à grande distribuição lhe tinha afirmado que não havia crise nos lacticínios, mas sim
no leite, e que lhe restava comentar que os produtos de valor acrescentado, como o queijo e a
manteiga, estavam vendidos, à partida, ao contrário do que acontecia com o leite para consumo e
o leite em pó.
O Presidente da Federação reconheceu ser verdadeira esta constatação e que ele próprio já o
denunciara no ano passado, duvidando da estratégia da indústria em produzir tanto leite UHT,
explicando que isso acontecia porque os industriais estavam acomodados ao preço que pagavam
aos produtores.
Como exceção abordou o projeto da Bel, denominado “Vacas Felizes”, considerando ser uma
mais-valia que poderia ser uma alavanca para os lacticínios.
A Deputada Graça Silveira perguntou se, no caso do resgate, o teto de 200 mil litros por hectare
não seria impeditivo. Perguntou se no lugar da redução discricionária não seria mais justo uma
medida que pudesse abranger todos os produtores.
A Deputada concluiu, afirmando que a Região deveria ser exportadora de produtos láteos e não de
leite.
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O Dirigente afirmou que as medidas previstas tinham como objetivo libertar o sector dos mais
pequenos e menos eficientes, voltando a referir que a redução da produção deveria ser transversal.
Afirmou ainda que devia fazer-se um esforço para colocar os produtos do sector nos Estados
Unidos da América e Canadá, lembrando que se deveria levar queijos e as medalhas que alcançaram
e fazer deste modo a promoção destes produtos de excelência que, na sua opinião, deveriam ter
um preço também diferenciador.
No dia 26 de abril de 2016 a Comissão procedeu, sobre esta matéria, à audição do Secretário
Regional da Agricultura e Ambiente.
Depois de uma breve apresentação do diploma pela Deputada Graça Silveira, o Secretário Regional
lembrou que, embora fosse uma transcrição de um outro de teor semelhante e que esteve em
execução no passado, reconhecia que esta proposta tinha mérito.
Aproveitou a oportunidade, por sua vez, para contrariar uma afirmação contida no preâmbulo
referente à população agrícola, classificando-a como envelhecida. O Secretário Regional afirmou,
a esse propósito, que os agricultores Açorianos tinham uma idade média de 42 anos, a mais baixa
do País, situação atingida devido a uma série de medidas tomadas pelo Governo dos Açores nos
últimos anos.
Acrescentou que uma das questões a relevar tinha a ver com o impacto financeiro que este diploma
originaria e que se prolongaria no tempo.
Lembrou que no II Quadro Comunitário tinham existido 1.079 candidaturas com um impacto de
50,6 milhões de euros. No III Quadro tinha sido recebidas 167 candidaturas com um encargo na
ordem dos 9,5 milhões de euros. No IV Quadro foram investidos 13,6 milhões de euros em 197
candidaturas.
Referiu que a verba disponível apenas daria para 50 candidaturas e que, como era lógico, não se
iria aprovar esta medida para depois a retirar quando não existisse enquadramento financeiro.
Afirmou que esta medida teria impacto no orçamento de 2016 e seguintes e perguntou se o CDSPP tinha feito o cálculo dos valores em causa.
O Governante afirmou que existia uma outra medida destinada à reestruturação do sector leiteiro
que permitiria retirar pessoas da produção, podendo candidatar-se produtores com mais de 10 anos
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de atividade e com idade igual ou superior a 55 anos de idade, tendo a vantagem destes poderem
manter-se na produção agrícola com exceção da produção de leite.
A Deputada Garça Silveira afirmou que a adesão às reformas antecipadas tinha diminuído
drasticamente especificando que estas duas medidas eram complementares, lembrando os
presentes que no diploma anterior sobre as reformas antecipadas os beneficiários tinham sempre
direito a 10 anos de pagamento, enquanto nesta proposta o apoio cessava quando chegasse à idade
legal da reforma.
O Membro do Governo afirmou que ao lançar uma proposta deste tipo era necessário garantir a
sua continuidade, ao que a Deputada respondeu com a cláusula de salvaguarda existente no Artigo
16º.
O Deputado Duarte Moreira perguntou quantos produtores de leite se previa retirar com a
reestruturação em curso e se essa retirada significaria a redução da produção de leite.
O Secretário Regional afirmou que existia 450 produtores com condições para a retirada, mas que
estavam a prever que aderissem cerca de 200, lembrando que esta era uma mera expetativa.
Esta medida teria um custo de 2,7 milhões de euros em dois anos e que seriam pagas em duas
prestações, uma depois da aprovação e a segunda em junho de 2017.
Relativamente ao facto da retirada de produtores poderia estar ligação a uma eventual redução da
produção, o Membro do Executivo esclareceu que os produtores que se retirassem devido à sua
dimensão abriam a possibilidade de outras explorações se redimensionarem, sendo esta uma
medida de regulação da produção.
O Deputado Renato Cordeiro perguntou quantos processos estavam em vigor e que vinha do
último Prorural.
O Governante informou que estavam inscritos 1,5 milhões de euros no orçamento para pagamento
de reformas antecipadas.
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Assim, a Subcomissão da Comissão Permanente de Economia entendeu por maioria, com
os votos a favor do CDS-PP e BE e ainda com as abstenções, com reserva de posição para
plenário, do PS e PSD, nada ter a opor à proposta em análise.

O Relator

_____________________________
José Ávila

O presente relatório foi aprovado, por unanimidade.

O Presidente

_____________________________
Francisco Vale César

COMISSÃO PERMAMENTE DE ECONOMIA|9

