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TRABALHOS DA COMISSÃO 

 

A Comissão Permanente de Economia reuniu no dia 18 de dezembro 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 Projeto de Resolução — Recomenda à Comissão Permanente de 

Economia que acompanhe o fim do regime de quotas leiteiras nos Açores. 

 

 

 

1º.  CAPÍTULO – ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

 

O Projeto de Resolução foi apresentado ao abrigo da alínea d), do n.º 1, do artigo 31.º do 

Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores – Lei n.º 2/2009, de 12 de 

janeiro – e nos termos do artigo 145.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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2º . CAPÍTULO -  APRECIAÇÃO NA GENER ALIDADE E ESPECIALIDADE 

 

O presente Projeto de Resolução visa, em concreto, recomendar o seguinte: 

 

“1. Que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores encarregue a Comissão 

Permanente de Economia de acompanhar o impacto social e económico do fim do regime das 

quotas leiteiras nos Açores, elaborando relatórios semestrais; 

 

2. Em resultado deste acompanhamento, deverá ser elaborado um relatório final que deverá ser 

apresentado na Sessão Plenário de Setembro de 2016.” 

 

A recomendação acima exposta é sustentada, genericamente, através dos seguintes argumentos: 

 

Na aproximação do fim do regime de quotas leiteiras na União Europeia; 

 

No facto do setor do leite ser vital para a economia e estrutura social da Região Autónoma dos 

Açores; 

 

Nas consequências do fim deste regime para os produtores, indústria transformadora e economia 

dos Açores; 

 

No elevado volume de exportação do setor dos lacticínios;  

 

No investimento realizado a nível industrial em toda a Região; 

 

No facto da Comissão de Agricultura do Parlamento Europeu estar a preparar um relatório sobre 

o fim do regime de quotas leiteiras e na evolução do mercado do leite; e 

 

Na possibilidade de existir mecanismos de compensação permanente aos produtores regionais. 

 

 

A Comissão deliberou ouvir, sobre esta matéria, o Secretário Regional da Agricultura e 

Ambiente. 
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No dia 18 de Dezembro de 2014 a Comissão procedeu à audição do Secretário Regional 

da Agricultura e Ambiente. 

 

 

 

 O Deputado Renato Cordeiro fez uma introdução genérica desta proposta. Referiu que com o 

aproximar do fim das quotas leiteiras no seio da União Europeia estava a gerar-se alguma 

indefinição sobre o que poderá acontecer nos Açores num futuro próximo. 

 

O Deputado lembrou que o sector do leite era essencialmente exportador e, por isso, devia ser 

considerado de vital importância para a Região, em termos económicos e sociais. 

 

Por se desconhecer os efeitos deste desmantelamento o Deputado afirmou que seria importante 

a Comissão de Economia fazer um acompanhamento de perto de todo este processo. 

 

O Secretário Regional começou por afirmar, na sequência do que tinha sido afirmado, o fim do 

regime de quotas iria colocar um cenário diferente e que para enfrentar esses novos desafios a 

Região tinha feito um percurso para transformar e tornar as explorações mais competitivas. 

 

Ressalvou que o Governo também estava preocupado e que por isso também elegia o 

acompanhamento desta nova situação como importante. 

 

Referiu que os agricultores Açorianos tinham capacidade para se adaptar às mudanças que o fim 

deste regime de quotas porventura suscitar. 

 

Relativamente ao diploma apresentado, o Governante afirmou que não via qualquer 

inconveniente em haver um acompanhamento desta situação por parte da Comissão de 

Economia, porque, nestes casos, quanto mais ajuda melhor. 

 

O Deputado Duarte Moreira afirmou que esta problemática era muito importante e que esta 

proposta do PSD vinha no bom sentido, pois o acompanhamento deste novo quadro (sem 

quotas) nos próximos dois anos era fundamental para dar corpo às implicações que terá no sector 

leiteiro. 

 

O Deputado Félix Rodrigues manifestou a sua concordância com o que tinha sido manifestado. 

 

Por fim o Secretário Regional disponibilizou-se para fornecer toda a informação necessária à 

Comissão de Economia para o trabalho em vista.  
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A Comissão da Comissão Permanente de Economia deliberou, por maioria, com o votos 

a favor do PSD e CDS-PP e a abstenção, com reserva de posição para o Plenário, do PS, 

dar parecer favorável ao Projeto de Resolução em análise. 

 
 
                 O Relator 
 

                                    

                    ___________________________  

                                 José Ávila   

 

         

 

O presente relatório foi aprovado, por unanimidade. 

 

 

 

                                     O Presidente 

 

         

                                                                                 ____________________________ 

                            Francisco Vale César  


