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TRABALHOS DA COMISSÃO 

 

A Comissão Permanente de Economia reuniu no dia 6 de junho 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 Resolução — Pagamento Único aos Produtores de Leite. 

 

 

 

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 GENERA LIDADE E ESPECIALIDA DE 

 

O proponente, para efeitos de fundamentação das respetivas pretensões, refere o seguinte: 

 

“que o fim das quotas leiteiras, o embargo russo, a contração do mercado chinês e uma diminuição 

da procura interna criaram uma situação séria de excesso de stock a nível Europeu e Mundial, 

levando à degradação constante do preço do leite.” 

 

“que algumas indústrias, nomeadamente a BEL, já definiu nos contratos com os produtores que a 

quantidade de leite a entregar é equivalente à sua produção de 2015 decrescida de 5% conforme 

acordo celebrado com a Associação Agrícola de São Miguel na qualidade de representantes dos 

produtores.” 

 

“que neste momento algumas indústrias estão já a aplicar aos produtores penalizações sempre que 

ultrapassem a quantidade de leite máxima imposta.” 

 

“que é importante reequilibrar o mercado excedentário de produtos lácteos e é fundamental 

encontrar alternativas à solução tradicional de baixa de preço do leite, que se tem verificado ineficaz 

e com graves prejuízos para toda a lavoura açoriana, nomeadamente, estabelecer um limite à 

produção, em função do histórico das quantidades de leite entregues na fábrica, sem que para isso 

sejam penalizados em termos dos apoios recebidos.” 

 

Assim, o presente Projeto de Resolução visa, concretamente, recomendar “ao Governo Regional: 

 

Que o pagamento do POSEI à produção deixe de estar indexado à quantidade de leite produzida 

anualmente e passe a ser feito em função dum valor fixo por produtor. Este valor deverá ser 

calculado com base no melhor valor dos últimos três anos, decrescido de 5%. Cada produtor pode 

optar por reduzir até 20% da sua produção sem ser penalizado no pagamento do POSEI à 

produção; 

 

Que o pagamento do POSEI à vaca leiteira passe a ser feito em função dum valor fixo, calculado 

com base no melhor valor dos últimos três anos, decrescido de 5%. Cada produtor pode optar por 

reduzir até 20% do seu efetivo sem ser penalizado no respetivo pagamento.” 
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3º .  CAPÍTULO -  DILIGÊNCIAS EFETUADA S 

 

 

A Comissão deliberou proceder à audição, sobre esta matéria, do Secretário Regional da Agricultura 

e Ambiente. 

 

Foram pedidos parecer às seguintes entidade: 

 

- Federação Agrícola dos Açores; 

- Associações Agrícolas dos Açores. 

 

A Federação Agrícola dos Açores informou que não emitia parecer por querer ser ouvida 

presencialmente. 

 

No dia 6 de junho de 2016 a Comissão procedeu à audição do Secretário Regional da 

Agricultura e Ambiente. 

 

A Deputada Graça Silveira apresentou, de forma genérica, o diploma. 

 

O Secretário Regional começou por dizer que o enquadramento feito pela Deputada proponente 

da situação atual do sector do leite nos Açores coincidia com a do Governo dos Açores. 

 

Recordou que o Posei tinha sido revisto em 2014 num cenário distinto do atual dentro de um 

amplo consenso que se refletiu nos prémios e lembrou a alteração feita à atribuição do prémio em 

função das quotas, utilizando as prerrogativas da Região para alterar critérios em diálogo com os 

interlocutores. 

 

Referindo-se à proposta em análise, afirmou que esta seria uma das muitas possibilidades que 

existem e que estão a ser discutidas no sector, lembrando os presentes que esta preconizava um 

desligamento da produção que já tinha sido implementada noutros locais, mas nos Açores nunca 

tinha sido aceite por ser um convite à não produção. 

 

Por fim, informou os presentes que, na opinião do Governo, esta proposta deveria ser melhorada 

pois não especificava as dotações orçamentais nem referia o caso dos novos produtores. 

Considerou-a mesmo como “prematura”. 
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O Deputado Duarte Moreira pediu à Deputada Graça Silveira que retirasse a urgência para 

possibilitar à Comissão ouvir presencialmente a Federação Agrícola dos Açores e discutir este 

assunto no Plenário de julho. A Deputada Graça Silveira rejeitou esta proposta. 

 

O Deputado Duarte Moreira prosseguiu, afirmando que era preciso procurar as melhores soluções 

e que todas as propostas mereciam uma análise séria, mas concluiu que, ao contrário do que era 

tradição, esta preconizava o desligamento da produção. 

 

O Secretário Regional afirmou que pouco havia a acrescentar, confirmando que a lógica seria os 

prémios estarem ligados à produção, ressalvando que, segundo a história recente, esta não seria 

uma boa solução, reconhecendo que esta proposta pudesse ser apreciada e avaliada depois de serem 

retificados alguns pontos. 

 

A Deputada Graça Silveira afirmou que não estava claro se havia abertura para desanexar os apoios 

à produção, afirmando que devia haver coerência com o que era dito todos os dias, nomeadamente 

o apelo à qualidade e não à quantidade. 

 

Realçou o receio por algumas explorações aumentarem a produção exclusivamente para receberem 

mais prémios, lembrando que esta medida poderia ser meramente transitória. 

 

Lembrou também que aquando da apresentação da proposta das reformas antecipadas, o Governo 

optou pelo resgate e toda a gente ficou a ver o resultado. 

 

O Governante afirmou que tudo o que tinha afirmado respondia às questões levantadas. Não 

desvalorizava a proposta e que fazia uma apreciação positiva do enquadramento, mas que existiam 

outras possibilidade e que, como tal, seria prematuro assumir um compromisso que até poderia 

não ser a melhor solução. 

 

A Deputada Graça Silveira perguntou em que seria incompatível com outras soluções. O Secretário 

Regional declinou a autoria dessa expressão ou perspetiva e adiantou que existiam outras soluções 

com idêntica finalidade. 

 

O Deputado Renato Cordeiro afirmou que o ligamento à produção era o mais justo e perguntou o 

que achava dos contratos que estavam a ser celebrados. 

 

O Membro do Governo informou que a indústria estabelecia os preços e que o Executivo não 

interferia. 
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O Deputado Aníbal Pires afirmou que a esta iniciativa estava subjacente a ideia de diminuir a 

produção de leite e considerou que essa diminuição não era o caminho a seguir, na sua opinião. 

Receava também que se estivesse a regionalizar uma solução para um problema que teve a sua 

origem no exterior. 

 

A Deputada Graça Silveira afirmou não estar a ver qual a incompatibilidade. 

 

 

4º .  CAPÍTULO -  PAREC ER 

 

 

A Comissão Permanente de Economia deliberou, por maioria, com os voto a favor do CDS-

PP e as abstenções, com reserva de posição para Plenário, do PS, PSD e BE 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  


