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1º- TRABALHOS DA COMISSÃO 

 

A Subcomissão da Comissão Permanente de Economia reuniu no dia 22 de Julho de 2014, na 

Delegação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, na cidade de Ponta 

Delgada, a fim de analisar e dar parecer sobre o Relatório da Resolução da Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma dos Açores 2/2014 – POSEI.  

 

 

2º CAPÍTULO – ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

 

A posição da Comissão Permanente de Economia sobre o POSEI ora definida decorre do 

cumprimento da Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 

5/2014/A, de 13 de fevereiro." 
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3º CAPÍTULO – INTRODUÇÃO E AUDIÇÕES 

O Regulamento (CE) n.º 247/2006 do Conselho, na sequência dum percurso legislativo e político 

que se vem consolidando desde a aprovação pelo Conselho do Regulamento 1600/92 

(POSEIMA), objeto de posteriores alterações – Regulamento (CE) nº 1453/2001 do Conselho, 

estabeleceu medidas específicas no domínio agrícola a favor das regiões ultraperiféricas da União 

Europeia, destinadas a compensar a situação excecional das regiões ultraperiféricas da União, 

referidas no artigo 349.º do Tratado sobre o Financiamento da União Europeia, cujas obrigações 

enunciadas, justificam a existência de uma politica especifica para a agricultura nessas regiões. 

A revisão do POSEI, efetuada no Regulamento (EU) 228/2013 publicado no Jornal Oficial da 

União Europeia em 13 de março de 2013, estabelece medidas específicas no domínio agrícola 

para mitigar a ultraperifericidade, nomeadamente o afastamento, o isolamento, a pequena 

superfície, o relevo, o clima difícil e a dependência económica de um pequeno número de 

produtos, que em conjunto constituem condicionalismos importantes à atividade agrícola destas 

regiões, no seu artigo 35º, indica que a comissão deve proceder à revisão das disposições do 

POSEI até final de 2013, tendo em conta o novo quadro da PAC. 

A Região encontra-se na fase final de elaboração da proposta de revisão do programa a 

apresentar ao estado membro, afim desta ser submetida e aprovada, no âmbito do programa 

nacional, pela Comissão Europeia, pelo que é oportuno a tomada de uma posição conjunta pela 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores sobre esta matéria. 

Sobre esta matéria a Comissão de Economia decidiu ouvir o Secretário Regional dos 

Recursos Naturais, a Federação Agrícola dos Açores e a Universidade dos Açores. 

No dia 7 de Março de 2014 a Comissão ouviu o Secretário Regional dos Recursos 

Naturais. 

O Deputado António Ventura fez a introdução da Resolução referindo, em primeiro lugar que o 

POSE estabelecia uma conjunto de medidas relativas à agricultura nas Regiões Ultraperiférias da 

União Europeia que resultavam na necessidade de compensar a situação excecional dessas 

regiões da União Europeia referidas no artigo 349.º do Tratado. 

Referiu que o regime comportava dois instrumentos: o regime específico de abastecimento e as 

medidas de apoio à produção local, reconhecendo que estas medidas tinham contribuído para o 

desenvolvimento da Região. 
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Dispensando os considerandos referidos na Resolução, o Deputado afirmou que o Parlamento 

dos Açores devia pronunciar-se sobre esta matéria através da Comissão Permanente de 

Economia e emitir uma posição perante o Governo Regional, Governo da República, Parlamento 

Europeu e as Instituições Europeias. 

O Governante começou por afirmar que era importante consensualizar uma posição sobre esta 

matéria e por isso a Resolução tinha sido aprovada por unanimidade e o Governo Regional dos 

Açores estava envolvido nesta negociação de uma forma muito empenhada. 

Referiu ainda que tinham sido recebidos diversos contributos para reforçar a importância do 

POSEI, considerado decisivo. 

Uma das questões importantes, segundo o Membro do Governo, tinha a ver com a faculdade 

para fazer alterações entre medidas. 

Referiu ainda que a taxa execução deste programa era elevado. Em 2007-2008 tinha rondado os 

84% e em 2011/2012 esse valor chegou aos 99%. A outra fase da moeda, referiu o Secretário 

Regional, tinha sido o rateio efetuado em 2012-2013 e 2013-2014 mas que este método fazia 

parte das regras do jogo. 

O Secretário Regional afirmou que a organização administrativa do POSEI tinha melhorado 

muito e que agora era possível ter acesso aos processos em tempo real. 

Afirmou que este programa estava em fase de auscultação pública, nomeadamente as Associações 

e a Federação, no sentido de verificar quais as medidas com execuções menos conseguidas e 

outras que necessitem de serem reformuladas ou a introdução de novas medidas. 

Por fim referiu que junto da Comissão Europeia o Governo dos Açores tinha exigido a 

manutenção do envelope financeiro. 

 

O Deputado António Ventura perguntou se o Governo Regional tinha introduzido algum 

contributo neste projeto. 

 

O Secretário Regional começou por referir que, de facto, o Governo tem apresentado diversos 

contributos, nomeadamente: o reforço de medidas relacionadas com a produção de leite de modo 

a minimizar os impactos do desmantelamento das quotas; diversificação das produções com 

incentivos à fruticultura, horticulturas e floricultura, num contributo ao abastecimento e redução 

da dependência do exterior; liberdade de alterar o programa; evitar as limitações nas exportações, 

entre outras. 
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Esclareceu que havia a limitação financeira, na ordem dos 70 milhões de euros, mas que esta seria 

uma baliza. Reforçou que era importante introduzir flexibilidade na gestão das medidas e não 

limitar as alterações a 20% como era agora, ficando a região com a possibilidade de decidir, de 

uma forma mais ampla, as aplicações nas diversas medidas. 

 

O Deputado Duarte Moreira referiu que a questão que se punha era se se mantinha o atual 

figurino ou se se alterava o atual desenho. Perguntou se já havia alguma noção sobre as medidas 

que iam ser reduzidas e se estava a ser equacionada algum apoio às organizações da produção. 

 

O Secretário começou por dizer que o POSEI tinha sido reformado em 2012 e que tinha 

agendada nova reforma daqui a dois anos e que esta seria mais profunda. Referiu ainda que era 

necessário melhorar o atual figurino, introduzindo ajustamentos que respondam às intenções dos 

intervenientes, nomeadamente reforçando as medidas de maior relevância e retirar daquelas que 

tem menos interesse. 

 

Sobre as organizações de produtores o Governante afirmou que essa era uma oportunidade que 

tínhamos. 

 

O Deputado Félix Rodrigues começou por referir que o impacto com o desaparecimento das 

quotas seria grande e perguntou como seriam redistribuídos os apoios à produção. Perguntou 

ainda se aquisição de um avião cargueiro não se poderia integrar na medida “ajudas à 

comercialização” já que esta tinha uma baixa taxa de execução. 

 

O Secretário Regional informou que iria encontrar uma forma de reafectar essas verbas aos 

produtores caso se concretize o desmantelamento das quotas em 2015. 

 

Informou ainda que a questão do avião cargueiro não se enquadrava nesta medida. Sobre essa 

matéria o Governante informou a Comissão que o estudo para a aquisição de um avião cargueiro 

estava a ser avaliado. 

 

Numa sequência final de perguntas o Deputado António Ventura sugeriu que o Governo 

entregasse à Comissão todas as suas reivindicações junto da União Europeia, o Deputado Félix 

Rodrigues quis saber que parceiros o Governo dispunha para que as medidas relacionadas com a 

inovação, o ambiente e as alterações climáticas chegassem a bom porto e o Deputado Duarte 

Moreira pediu para o Governante confirmar se ia haver ligação das ajudas às produções. 

 

O Governante começou por dizer que partilharia a informação que dispunha com muito gosto. 

Relativamente à questão colocada pelo Deputado Félix Rodrigues informou que essas medidas 
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iriam ver as suas verbas aumentadas e que isso seria para cumprir. Relativamente à última questão 

o Governante confirmou que iria manter-se a ligação das ajudas à produção. 

 

  

No dia 14 de Abril de 2014 a Comissão ouviu os Dirigentes da Federação Agrícola dos 

Açores (FAA), Jorge Rita (Presidente) e Sieuve de Menezes 

 

O Presidente da Federação Agrícola começou por dizer que o envelope financeiro POSEI tinha 

o seu montante definido mas as medidas podiam ainda ser alteradas. Afirmou que as 

organizações de produtores estavam a estudar com a Secretaria Regional dos Recursos Naturais 

algumas alterações às medidas que podiam ser importantes no impacto na agricultura nos Açores. 

Devido à elevada taxa de execução foram registados rateios e por isso estavam a trabalhar com a 

tutela na hipótese de transferir algumas medidas para outros fundos comunitários. Segundo 

afirmou, o impacto do POSEI será sempre mais positivo se contemplarem ajudas diretas aos 

produtores. Referiu ainda que algumas medidas devem ser canalisadas para o próximo 

PROCONVERGENCIA. E esta era uma forma de libertar verbas para as produções locais 

(animal e vegetal), de forma que o POSEI pudesse ter um impacto relevante em todas as ilhas. 

Considerou ainda que na área do leite as ajudas não eram suficientes, tal como na carne e nas 

produções vegetais. É entendimento da FAA que se devia tornar o POSEI mais flexível, abrindo 

a possibilidade de maior transferência de verbas entre medidas, o que não se passava com os 

POSEI anteriores.  

 

O Dirigente Sieuve de Menezes lembrou que houve uma audição pública da União Europeia 

sobre o POSEI e que, felizmente, essa audição não se tinha tornado numa rasteira aos países que 

beneficiavam do POSEI mas que no futuro era preciso ter cuidado. Referiu ainda que os Açores 

tinham um caudal de importação muito grande a nível da fruticultura, nomeadamente nas maçãs, 

nos citrinos, nas ameixas, nos pêssegos e nas anonas. Referiu o exemplo do apoio à banana que 

tornou os Açores quase autossuficientes e como tal essa medida poderia ser também aproveitada 

para estas culturas específicas referidas. Referiu ainda que era extremamente importante que os 

apoios no setor hortícola se façam em duas culturas anuais. Por fim afirmou que alguns dos 

apoios à comercialização deveriam sair da secretaria que tutelasse a economia. 

 

O Deputado Duarte Moreira começou por fazer uma declaração de interesses por ser dirigente 

de uma cooperativa de produtores. Referiu de seguida que os apoios à transformação e 

comercialização eram também fundamentais, pois produzir sem vender de pouco valia, mas que 

compreendia o que tinha sido referido e compreendia a vontade de transferir essa 

responsabilidade para outros fundos. Por fim referiu que tinha dúvidas das medidas referidas que 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

SUBCOMISSÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ECONOMIA |7 
 

obrigavam a 2 culturas no mesmo terreno e quis saber se esta proposta foi vista e trabalhada para 

todas as ilhas e que impacto teriam. 

. 

O Presidente da FAA reafirmou a importância de libertar verbas para as produções tradicionais. 

Concordava também que a transformação e a comercialização também era importante para os 

produtores, mas se estas medidas estivessem no Proconvergencia ou na economia, onde estão 

concentradas as exportações, libertava verbas para outras medidas. Confirmou ainda que em 

algumas ilhas existia a necessidade de fazer escoamento de gado vivo e como tal não se devia tirar 

essa medida, sem prejuízo de ser fundida noutras medidas, gerando um apoio só.  

 

Afirmou ainda que com a abolição das quotas, com o prémio a manter-se, havia muita coisa que 

está em cima da mesa. Segundo o dirigente o setor leiteiro não tinha nada definido porque esta 

área carecia de mais algum trabalho. Por fim referiu que era preciso fazer tudo para que se evitar 

os rateios. 

 

O Deputado Félix Rodrigues, sobre a questão do apoio da horticultura condicionado a duas 

produções, referiu nalguns casos isso não seria viável, como são os casos da meloa na Graciosa e 

em Santa Maria.  

 

De seguida referiu que a economia crescia quando se dava valor acrescentado aos produtores. O 

valor do leite está refém das grandes superfícies.  

 

O Deputado depois constatou que havia perfeita sintonia com a tutela, exetuando a questão da 

transformação e dos apoios à comercialização. Por fim afirmou que gostaria de um 

esclarecimento para coisas muito específicas como a produção de alhos, de meloa, que duvidava 

se iriam conseguir produzir duas vezes anualmente. 

  

O Dirigente Sieuve de Menezes respondeu que essa questão fazia sentido porque tínhamos de 

trabalhar com maior rigor, reconhecendo que o setor hortícola tinha grande falta de planificação, 

especialmente na Terceira e em São Miguel. Como exemplo referiu que a sua organização já tinha 

planificação de tudo quanto é necessário a nível de fornecimento às grandes superfícies até ao 

mês de setembro. Neste momento, segundo o Dirigente, a resposta do alho da graciosa, passava 

pelos necessários ensaios para se fazer mais do que uma cultura no alho. Essa norma 

acrescentava valor, mais mão-de-obra e maior fornecimento dos produtos locais.  

  

O Presidente acrescentou que haviam dificuldades em algumas áreas porque não existia 

segurança da produção, porque muita gente que se atrevia a semear no inverno sem qualquer tipo 

de produção e outras ilhas com solos menos produtivos por isso entendia que esta questão das 
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duas ou de uma produção era uma questão que tinha de ser analisada com muito cuidado, mas 

que devia-se premiar aqueles que trabalham mais e que produzem bem.  

 

Sobre a questão do alinhamento em relação ao Secretário Regional dos Recursos Naturais, 

afirmou que não sabia o que ele tinha dito, mas que se fizer uma proposta não seria muito 

diferente da que a Federação defende e que isso era positivo. 

 

Reafirmou a importância dos apoios à transformação e comercialização mas entendiam que a 

origem deveria ser de outros fundos para libertar verbas do POSEI. 

 

O Deputado Félix Rodrigues perguntou se não seria importante que o POSEI consagrasse uma 

verba para os seguros agrícolas no contexto de alterações climáticas e perdas de produção.  

 

O Presidente da FAA referiu que o grande problema do POSEI tinha a ver com a execução de 

todas as medidas, mas que não o constrangia que o Proconvergencia que servisse para a 

transformação e comercialização dos nossos produtos no exterior.  

 

Relativamente aos seguros, o Presidente referiu que não sabia qual o ponto da situação.  

 

O Deputado Renato Cordeiro, referindo-se aos controles, afirmou que estes tem sido feitos por 

seleção e uma das consequências era o atraso de pagamentos, o que gerava dificuldades.  

 

Uma repartição nas candidaturas e pagamentos, segundo o Deputado, poderia ser de forma 

negativa em relação à divisão de candidaturas e em relação aos rateios, porque geralmente sabe-se 

da existência de rateio na data de pagamento. O Deputado referiu que a possibilidade de haver 

uma antevisão de rateio para o produtor era importante para saber com o que conta. 

 

O Presidente da FAA referiu que esta era uma medida muito injusta que tinham tentado alterar e 

que esperava que Bruxelas a contemplasse. Segundo ele, os produtores que vão a controle são 

penalizados antes do julgamento: o agricultor recebe notificação que vai ser controlado mas deixa 

de receber a ajuda na data que devia receber por estar sujeito ao controlo. Reafirmou que esta era 

de uma injustiça tremenda e que a FAA iria colocar novamente enfoque nesta questão.  

 

Relativamente à repartição das candidaturas referiu que esta dificultava a previsão do rateio e que 

existia alguma dificuldade por parte da Secretaria de anunciar qual o rateio. 

 

O Deputado Duarte Moreira perguntou se a FAA veria com bons olhos haver uma regra 

diferente que se aplicasse a culturas específicas em que poderia ser muito preocupante a 
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obrigatoriedade de uma segunda cultura, se havia disponibilidade para pensar numa alternativa ou 

transformar o apoio à horticultura num apoio à comercialização, tal como a banana. 

 

O Presidente referiu que essa questão era pertinente. Poderia arranjar-se um valor unitário e 

aumentar a área pois com as ajudas estipuladas eram muito boas. Referiu que estas verbas que 

estão alocadas a estas medidas tem um efeito totalmente diferente.  

 

O Deputado Renato Cordeiro, referindo-se ao grande caudal de importação de frutas perguntou 

se a sua inclusão no Posei tinha a ver com uma questão cultural ou se dava mesmo rendimento.  

 

Referiu ainda que a circulação de animais entre ilhas para acabamento genético previa o respetivo 

prémio ao abate, mas limitado ao número de candidaturas.  

 

O Presidente da FAA referiu que algumas ilhas tinham dificuldade no abate e que os produtores 

não podiam ser prejudicados no valor final. Afirmou ainda que era importante acabar com a 

limitação do número de abates e todo o processo ficaria muito mais transparente. 

 

O Presidente da FAA acredita que a ilha Terceira já tenha pomares economicamente sustentáveis, 

ao contrário de São Miguel.  

 

O Deputado Duarte Moreira, relativamente ao prémio ao abate, referiu que existia um incentivo 

para canalizar os animais para abate, mas que em situações em que isso não era possível se se 

previa medidas ao escoamento. 

 

O Presidente da FAA referiu que as ilhas de menor dimensão tinham dificuldade no escoamento 

e que essa questão tinha de ser salvaguardada.  

 

O Deputado Renato Cordeiro referiu que a exportação de animais entre ilhas, esteve sempre 

ligado à idade e à genética e queria saber se estas regras eram para manter. 

 

O Presidente informou que, sobre esta matéria, não estava nada definido. 

 

O Deputado Félix Rodrigues afirmou que para além da modernização das infraestruturas era 

necessário ter também pessoal formado e por isso teria de haver investimento na formação no 

abate e na desmancha. Perguntou se achava que neste momento tínhamos profissionais capazes 

de lidar com a produção de carne. 
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O Presidente da FAA respondeu que, apesar do trabalho feito, ainda tínhamos muitos passos a 

dar em relação a essa matéria. Relativamente aos matadouros, referiu o Presidente da FAA, era 

necessário melhorar muito, apesar do Governo dos Açores ter feito um grande investimento 

nesta área. Era um facto que os técnicos dos matadouros precisavam de mais alguma formação.  

 

No dia 21 de Abril de 2014 a Comissão ouviu a Universidade dos Açores, Professor 

Alfredo Borba, Diretor do Departamento de Ciências Agrárias. 

 

O Diretor começou por anotar que existia uma grande unanimidade de posições sobre o POSEI 

e que este programa era importante para ultrapassar 2015, data do desmantelamento das quotas. 

 

Este POSEI abordava questões importantes nas áreas da alimentação, bem-estar animal, 

ambiente, investigação científica, na produção animal e nas pastagens. 

  

Referiu ainda a necessidade de estudar a produção para ultrapassar a falta de alimentos para os 

animais. 

  

Este programa, referiu ainda, reforçava a ideia que não devia haver grandes alterações na 

distribuição de verbas pelos diversos sectores. Segundo ele o Secretário da tutela da agricultura 

pedia mais autonomia para resolver a respetiva distribuição. 

 

Referiu ainda que neste momento existia alguma preocupação com deriva de alguns produtores 

de leite para a carne, nomeadamente em S. Jorge, ilha com forte tradição leiteira. 

 

Afirmou que a diversificação agrícola era inquestionavelmente importante mas, no entanto, o 

leite era de facto a base da economia agrária. 

 

Segundo o Diretor a pouca investigação e pouca inovação na produção agrícola, nomeadamente 

na alimentação, era um constrangimento importante que estava inscrito na Resolução e com a 

qual concordava inteiramente. 

 

O Deputado Duarte Moreira perguntou o que podia ser feito em relação à investigação e 

inovação e se a Universidade dos Açores tinha feito esse tipo de trabalho e com que fontes de 

financiamento. 

 

O Diretor referiu que não havia muita informação relativamente ao futuro, mas que era 

importante fazer uma grande aposta na investigação e inovação, quer a nível europeu, quer a 

nível nacional. Informou ainda a Comissão que a Universidade dos Açores tem feito alguns 
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estudos sobre essa matéria, mas que as fontes de financiamento eram poucas ou mesmo 

nenhumas. 

 

O Deputado António Ventura referiu que o POSEI tinha uma falha relativamente à ciência e à 

investigação. Solicitou informação sobre quais as grandes linhas de investigação e que articulação 

existia entre a Universidade dos Açores e o mundo rural. Perguntou ainda se a biotecnologia 

podia introduzir melhorias nos componentes alimentares de modo a reduzir a dependência do 

exterior e se aquele departamento universitário tinha alguma estimativa de substituição das 

importações de energia com produtos endógenos. 

 

O Diretor respondeu afirmando que no Horizonte 20/20 a inovação era uma das prioridades, 

mas, no entanto, na consulta que efetuou a alguns estudos não encontrou grandes respostas. 

 

Entende que era importante inovação na alimentação animal, nas forragens, por exemplo e que 

se podia produzir novos produtos açorianos neste clima de dificuldades financeiras. 

  

Referiu ainda que não havia estimativas conhecidas, mas que a produção de algumas graminhas 

cerealíferas poderia substituir algumas importações. Confirmou que se exagerava nos 

concentrados proteicos e que deveria haver um esforço para a diminuição das importações de 

fibras. 

 

O Deputado Renato Cordeiro referiu que existiam algumas dificuldades com a redução de 

produção de leite nalgumas ilhas, como os casos das Flores e do Faial e perguntou de que 

maneira o POSEI poderia contribuir para alterar esta situação. 

 

O Diretor, respondendo à questão, afirmou que desconhecia a solução mas que considerava 

importante preservar a produção de leite. 

 

O Deputado Félix Rodrigues, referindo-se à redução dos apoios à importação de cereais, 

perguntou que contributo a Universidade poderia dar para ajudar a resolver esta questão. 

Relativamente à transferência dos produtores de leite para a carne o Deputado disse que a 

resposta estava no preço do leite, mas perguntou que política devia ser seguida para manter um 

sistema misto de produção. 

 

O Diretor começou por afirmar que o deficit energético poderia ser resolvido com o aumento da 

produção de milho, mas que isso também poderia trazer outros problemas, não vendo, no 

entanto, grandes dificuldades na substituição de importações por forrageiras. Confirmou que os 

agricultores passavam do leite para a carne porque o preço pago pelo leite não era compensador. 
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Referiu que o problema era mais vasto em S. Jorge onde o preço do leite era baixo e o produto 

não era devidamente valorizado, sendo vendido ao preço de “marca branca”. 

 

O Deputado Félix Rodrigues perguntou que forrageiras podiam substituir as importações. 

 

O Diretor reforçou a ideia que estamos a dar proteína a mais ao gado e que por essa razão 

estávamos a importar mais do que o necessário. Referiu que as forrageiras poderiam ser azevéns, 

depois de estudada a sua produtividade. 

 

O Deputado Félix Rodrigues quis saber se as azevéns eram transgénicos ao que o Diretor 

respondeu negativamente. 

 

O Deputado António Ventura perguntou se, no âmbito do POSEI, havia ganho na concentração 

dos apoios ou se devia continuar com a especificidade dos apoios. 

 

O Deputado Renato Cordeiro perguntou se a Universidade tinha algum estudo sobre a produção 

e se havia alguma ligação entre o seu departamento e a Secretaria Regional dos Recursos 

Naturais. 

 

O Diretor afirmou que não tinha respostas para dar mas que havia disponibilidade do seu 

departamento. Informou ainda que existiam trabalhos a decorrer em parceria. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

SUBCOMISSÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ECONOMIA |13 
 

 

 

 

 

 

  

4º- CAPÍTULO - O REGIME POSEI 

 

A Região Autónoma dos Açores (RAA) beneficia, desde 1 de Julho de 1992, de um Programa de 

ações específicas para fazer face às consequências da ultraperifecidade.  

O Programa, inicialmente designado por POSEIMA, integrava-se na política da União Europeia 

a favor das Regiões ultraperiféricas (RUP), no âmbito da Decisão n.º 91/315/CE, em 26 de 

Junho de 1991. No ano de 2005, aquando da definição de novas orientações de política de 

desenvolvimento rural para o período 2007-2013, foram determinadas as condições e as regras 

específicas aplicáveis ao financiamento das despesas que decorrem da Política Agrícola Comum 

(PAC), tendo sido instituídos dois novos Fundos que passaram a constituir o seu instrumento 

financeiro: o Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) e o Fundo Europeu Agrícola para 

o Desenvolvimento Rural (FEADER).  

O apoio às regiões ultraperiféricas da União Europeia, a partir desse ano, passou a ser 

comparticipado pelo FEAGA e é atualmente pautado pelo Regulamento (EU) N.º 228/2013, do 

Conselho, de 13 de março de 2013, que estabelece medidas específicas no domínio da agricultura 

a favor das regiões ultraperiféricas da União. 

O Programa Global de Portugal – Subprograma para a Região Autónoma dos Açores (POSEI-

Açores) foi criado e apresentado ao abrigo desse Regulamento, tendo sido inicialmente aprovado 

pela Decisão de 04/IV/2007 da Comissão Europeia. A estratégia preconizada para o POSEI-

Açores assenta em três pilares fundamentais:  

A) Estabelecimento do regime extensivo da produção pecuária, com a consequente estabilização 

da produção leiteira ao nível das potencialidades produtivas deste sistema de produção e dos 

limites de produção disponíveis, bem como da produção de carne e dos rendimentos dos 

agricultores;  

B) Criação de um novo impulso no sector das culturas vegetais tradicionais, criando condições 

para o seu desenvolvimento e tornando-as uma alternativa e um complemento credível ao 
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rendimento proveniente da produção pecuária, nomeadamente a vinha, a beterraba, a chicória, o 

chá, as frutas, legumes, plantas e flores;  

C) Redução dos custos de produção das explorações açorianas.  

 

A estratégia adotada pretende contribuir para o desenvolvimento de uma agricultura de qualidade 

e sustentável a longo prazo quer do ponto de vista económico – de manutenção das 

comunidades rurais, quer do ponto de vista ambiental – de preservação do património natural.  

Os objetivos que se pretendem alcançar com os apoios são os seguintes:  

A) Contribuir para compensar os elevados sobrecustos que atingem as fileiras agrícolas numa 

Região fortemente marcada por “handicaps” naturais persistentes e decorrentes da 

ultraperificidade;  

B) Aprofundar a diversificação da base produtiva regional e aumentar a produção e a qualidade 

dos produtos alternativos e favorecer a sua comercialização;  

C) Apoiar as atividades económicas predominantes e a melhoria da produção de carne de bovino;  

D) Contribuir para manter a produção interna, nomeadamente, tendo em vista a satisfação dos 

hábitos de consumo regionais.  

 

O POSEI-Açores, em termos de estrutura para a sua intervenção, contempla dois segmentos 

distintos:  

A) Regime Específico de Abastecimento - que procura garantir o abastecimento de produtos 

agrícolas essenciais, quer para a alimentação animal quer para a indústria agroalimentar, 

compensando os custos adicionais suportados pelos operadores, no que respeita ao transporte e 

armazenamento; 

B) Medidas a Favor das Produções Agrícolas Locais - que procuram apoiar setores da agricultura 

e pecuária locais, a fim de compensar as desvantagens permanentes das regiões ultraperiféricas. 

A dotação financeira do Subprograma da Região Autónoma dos Açores encontra-se definida no 

Programa Global de Portugal, sendo que, em 2012, ascendeu a cerca de 77 milhões de euros, de 

acordo com a distribuição constante do quadro seguinte. 

 

Tabela 1 - Dotação Financeira do POSEI – Açores em 2012 (em €) 

Ajudas e Financiamento Montante 

Regime Específico de Abastecimento  6 300 000  

Prémios às Produções Animais  57 036 229  

Ajudas às Produções Vegetais  10 709 000  
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Ajudas à Transformação  1 180 000  

Ajudas à Comercialização  1 350 000  

Financiamento de Estudos, Projetos de Demonstração, 

Formação e da Assistência Técnica  

 

 

200 000  

TOTAL  76 775 229  

 

A avaliação de 2009, bem como o relatório especial do Tribunal de Contas da União Europeia, 

publicado em 2010, referem e salientam que as medidas adotadas no âmbito do POSEI, foram 

eficazes e extremamente importantes para a agricultura na Região Açores e contribuíram para 

melhorar a rentabilidade das produções que delas beneficiarem. 
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5º- CAPÍTULO - ESPECIFICIDADES DOS AÇORES 

A situação socioeconómica estrutural da Região Autónoma dos Açores, agravada pelo grande 

afastamento dos territórios continentais, pela dispersão geográfica das suas parcelas insulares, 

pela pequena superfície, pelo relevo, clima adverso e pela sua dependência económica em relação 

a um vasto número de produtos, condiciona gravemente o seu desenvolvimento. Para compensar 

estes fatores é necessário adotar medidas específicas no domínio agrícola. Medidas estas 

devidamente enquadradas numa perspetiva de respeito pelas boas práticas agronómicas, pela 

conservação do ambiente, pela sanidade animal e vegetal, pela segurança alimentar e pelo bem-

estar animal.  

O prosseguimento do contributo comunitário, suportado em medidas a favor das produções 

agrícolas locais, constitui assim um elemento fundamental para a manutenção do equilíbrio 

ambiental, social e económico e consubstancia-se num apoio na forma de ajudas à produção, à 

transformação e à comercialização. Apoio este estabelecido com base numa estratégia regional 

própria, tendo em vista assegurar o desenvolvimento das produções agrícolas locais, 

convenientemente enquadrado e em coerência com as restantes políticas comunitárias.  

Além disso, fatores objetivos ligados à insularidade e à ultraperifericidade impõem aos 

operadores e produtores das regiões ultraperiféricas condicionalismos suplementares, que 

dificultam fortemente as suas atividades. Em certos casos, os operadores e produtores são 

sujeitos a uma dupla insularidade. Essas dificuldades podem ser atenuadas diminuindo os preços 

daqueles produtos essenciais. Para garantir o abastecimento das regiões ultraperiféricas e minorar 

os custos adicionais decorrentes do afastamento continental, insularidade e ultraperifericidade 

dessas regiões é, portanto, adequado assegurar um regime específico de abastecimento. 

A maior parte do território da RAA é considerada zona de uso agro-florestal, sendo a dimensão 

média das explorações de 8,9 hectares de superfície agrícola utilizada.  

Relativamente ao uso do solo apurado nas explorações agrícolas da região em 2009, podemos 

encontrar a seguinte distribuição de áreas: 92,3% é superfície agrícola utilizada (SAU), 3,1% em  
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matas e florestas sem culturas sob coberto, 1,4% da superfície agrícola não é utilizada (SANU) e 

3,3% correspondem a outras superfícies. 

Na RAA as explorações agrícolas com um número de UTA >0 e <0,5 representam 42,33% do 

total das explorações, sendo que as explorações com um número de UTA ≥3 representam apenas 

2,29%. 

Em termos de evolução, no período 2003-2012, considerando grupos de produtos, aqueles onde 

não se registaram aumentos de produção, foram os Frutos, a Banana, o Ananás e Uva para vinho. 

Os restantes tiveram aumentos de produção, sendo os mais significativos para a Beterraba, os 

produtos lácteos, a Carne e os Produtos hortícolas. 

De salientar e reforçar o peso económico e social que a fileira do leite tem para o todo Regional, 

cujo peso a nível Nacional representa cerca de 33% da produção de leite, numa área que 

representa apenas 2,5% da área total do território Português. 
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6º- CAPÍTULO - CONSIDERANDOS 

Considerando a importância que o regime POSEI tem para a agricultura dos Açores, para as 

produções locais, para a manutenção da zonas rurais, para a manutenção de postos de trabalho e 

para a autossustentabilidade alimentar; 

Considerando a vulnerabilidade da agricultura açoriana atendendo à sua dependência do exterior, 

aos elevados custos de produção, à crescente imprevisibilidade climática, aos acordos 

multilaterais da União Europeia, onde a agricultura continua a servir de moeda de troca, com o 

consequente aumento da concorrência nos produtos agrícolas locais, em particular na carne e no 

leite; 

Considerando o anunciado fim do regime de quotas leiteiras para 2015, com consequências 

imprevisíveis no rendimento de muitos produtores, nalgumas indústrias transformadoras e de 

uma forma transversal sobre toda a economia dos Açores, atendendo a que a fileira do leite 

constitui um dos principais alicerces da economia Regional, suportando outras atividades 

económicas e permitindo atividades de complemento de rendimento a muitas famílias; 

Considerando que a agricultura açoriana se assume como uma força motriz transversal a toda a 

sociedade, nomeadamente no que diz respeito à sustentabilidade económica e social da Região, 

onde se inclui a coesão territorial, a fixação de pessoas, a preservação ambiental, a gestão da água 

e do solo e a saúde pública; 

Considerando que o Parlamento Europeu já aprovou a Politica Agrícola Comum para o período 

2014-2020; 

Torna-se útil e desejável, que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores tome 

uma posição sobre o programa POSEI, perante as instâncias comunitárias, nacionais e os órgãos 

de governo próprio da Região. 
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VII CAPÍTULO - POSIÇÃO ALRAA RELATIVA AO POSEI 

 Afirmar o POSEI como um instrumento fundamental de apoio às RUP, em particular à 

Região Autónoma dos Açores, dada a importância e o peso que o setor agropecuário tem 

para a economia das ilhas e para a manutenção da paz social; 

 Manter as ajudas ligadas, apoiando-se quem efetivamente produz, pelo que se considera 

fundamental canalizar as verbas do envelope do POSEI para os produtores; 

 Em futuras revisões, defende-se um reforço do envelope financeiro do POSEI-Açores, 

para fazer face aos desafios e constrangimentos do fim do Regime de quotas leiteiras, 

bem como à implementação e reforço de estratégias de apoio ao desenvolvimento das 

produções locais, tornando os Açores cada vez menos dependente do exterior do ponto 

de vista alimentar; 

 Pretende-se um programa POSEI, o mais adequado possível à realidade insular, pelo que 

se defende a máxima flexibilidade de gestão do envelope financeiro; 

 Não obstante o ponto anterior, o valor de uma determinada ajuda, não deverá ser 

prejudicada, ou não deve ser alvo de rateio, em favor de outra que ultrapasse o respetivo 

montante previsto; 

 Sem desvirtuar ou alterar radicalmente o figurino do atual POSEI, considera-se 

fundamental adequá-lo, tendo em conta a evolução da realidade das produções 

verificadas nos últimos anos; 

 Torna-se também importante, reajustar as dotações financeiras atendendo à execução 

dos últimos anos, reforçando-se alguns dos prémios e eliminando-se outros, 

privilegiando-se os prémios através dos produtos efetivamente comercializados; 

 Pretende-se uma maior desburocratização e maior simplificação de procedimentos, 

agilizando-se os processos de candidatura e de vistoria; 

 Sempre que técnica e legalmente possível, deverá antecipar-se uma percentagem das 

ajudas aos produtores, facilitando, por esta via a gestão de tesouraria. 

 O POSEI deve reconhecer a necessidade de abastecimento de matérias-primas para a 

alimentação humana e animal da Região; 

 O POSEI deverá valorizar os produtos com qualidade reconhecida pela União Europeia, 

premiando a qualidade e o respeito pelos padrões ambientais; 
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 O POSEI deverá ser um instrumento de reconhecimento das produções de 

proximidade, como meio de criação de riqueza e desenvolvimento socioeconómico das 

Regiões Ultra Periféricas; 

 Defender junto da União Europeia, um POSEI como instrumento de redução de 

impactos negativos nas produções agrícolas locais, resultantes de acordos multilaterais 

com países terceiros, bem como com eventuais impactos negativos para a fileira do leite 

da Região, resultantes do fim do regime de quotas leiteiras. 

 

 

 

                O Relator 

 

                                    

                   _____________________________  

                                José Ávila   

 

         

 

O presente relatório foi aprovado, por unanimidade. 

 

 

 

                                   O Presidente 

 

         

                                                                                ____________________________  

                           Francisco Vale César  

 


