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TRABALHOS DA COMISSÃ O 

A Comissão Permanente de Economia reuniu no dia 25 de maio de 2017, na Delegação da Ilha 

de São Miguel 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 n.º 28/XI – Recomenda 

ao Governo Regional que reponha a comparticipação dos encargos com o transporte de gado 

vivo para exportação. 

 

 

1º.  CAPÍTULO – ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

O Projeto de Resolução foi apresentado, pela Representação Parlamentar do PCP, 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. 

 

 

2º.  CAPÍTULO – APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE E ESPECIALIDADE  

A iniciativa ora em apreciação visa, em concreto, recomendar “ao Governo Regional que: 

Inclua os animais vivos da espécie bovina na listagem de produtos relativamente aos quais 

podem ser apresentadas projetos de acesso aos mercados, a que se refere o nº5 do Artigo 

6º do Decreto Regulamentar Regional 1/2016/A, de 27 de janeiro.” 

 

Para efeitos de fundamentação da recomendação acima transcrita, o proponente começa por 

salientar que “A produção de carne é um sector de importância estratégica para a economia 

da Região Autónoma dos Açores, tendo em conta o seu peso na riqueza produzida e o seu 

impacto no rendimento e no emprego nas diversas partes do nosso Arquipélago.” 

 

Neste sentido, sustenta-se que “A comparticipação dos encargos com o transporte de 

produtos regionais no 

interior da Região Autónoma dos Açores e desta para o exterior, de forma a compensar os 

custos adicionais decorrentes da sua situação ultraperiférica e da distância aos mercados, é 
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uma medida essencial para diversos sectores da economia regional, nomeadamente dos que 

se dedicam à exportação.” 

 

Assim, entende-se que “a opção do Governo Regional, expressa através do Despacho 

250/2017, de 8 de fevereiro, de excluir a exportação de animais vivos da espécie bovina da 

possibilidade de se candidatar a apoios do subsistema de incentivos para a 

Internacionalização - Acesso aos Mercados, do Programa Competir +, põe em causa a 

sustentabilidade de um importantíssimo sector da agricultura das ilhas onde não sucedem 

abates regulares em dimensão suficiente para permitir a exportação regular de carcaças, bem 

como daquelas cujos condicionalismos geográficos impossibilitam o acabamento da maioria 

dos seus animais abrigando as explorações a recorrer ao escoamento ao invés do abate.” 

 

A Comissão Permanente de Economia deliberou proceder à audição do Presidente da 

Federação Agrícola dos Açores. 

I. A Comissão Permanente de Economia, no dia 25 de maio de 2017, procedeu à audição 

do Presidente da Federação Agrícola dos Açores, Jorge Rita, na Delegação da ALRAA 

em Ponta Delgada, São Miguel. 

O deputado João Corvelo apresentou o Projeto de Resolução, dando como exemplo as ilhas 

das Flores e do Corvo, por serem mais afastadas das restantes, em que o abate é feito fora da 

ilha do produtor e os custos de acabamento dos animais são muito mais elevados. Entende 

que o apoio ao transporte de gado vido deve continuar, principalmente nas ilhas mais 

pequenas, enquanto os custos se mantiverem elevados. 

O Presidente da Federação Agrícola dos Açores manifestou-se contra a retirada de apoios ao 

transporte de gado vido, principalmente nas Flores, Corvo e noutras ilhas pequenas, devido, 

essencialmente, aos matadouros, transporte e clima. Considera que deve haver uma 

discriminação positiva no apoio ao transporte de gado vido, em ilhas como Flores e Corvo, 

ainda que o Governo Regional esteja a fazer um trabalho notável ao nível dos matadouros 

(principalmente quando estiverem todos concluídos). Realçou ainda que as salas de 
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desmancha não são imprescindíveis e até podem representar um custo acrescido em algumas 

ilhas. 

O deputado António Parreira referiu que a Região fez um grande investimento, nos últimos 

anos, em infraestruturas e na rede regional de abate, e os números confirmam todo o trabalho 

realizado no setor da carne. Perguntou se o investimento já realizado satisfaz as necessidades 

do setor e se a aposta deve ser no produto final, ou seja, o abate ou no gado vivo. 

O Presidente da Federação disse que a necessidade de escoamento pode ser para o exterior 

da região ou para outras ilhas e que faz sentido manter o apoio entre ilhas e até para fora, 

mas apenas em algumas ilhas. No que se refere à rede regional de abate, considera que o 

paradigma mudou e o objetivo de abater mais animais nos Açores tem vindo a ser cumprido, 

destacando a importância da marca “Açores” e IGP, ainda que a venda em vivo seja uma 

necessidade pontual.  Considera que se a Região tiver navios adaptados às nossas 

necessidades, será necessário um menor investimento nas salas de desmancha (pode implicar 

mais custos em algumas ilhas) e até dos matadouros. 

Por sua vez, referiu que tem dúvidas se é mais benéfico vender em carcaça ou carne 

desmanchada, em peças, devido ao custo de retorno da embalagem e ao tamanho que ocupa 

no transporte. Se a venda em peças for uma obrigação e implicar maior valor comercial então, 

neste caso, justifica-se o investimento nas salas de desmancha. De facto, o número de animais 

abatidos é hoje muito superior ao verificado no passado, devido à boa estratégia que tem 

vindo a ser seguida pelo Governo Regional e pelos parceiros do setor, ainda que falte alguma 

organização no setor da carne. 

A deputada Catarina Cabeceiras afirmou que os números demonstram que a carne se tornou 

um produto principal e não um subproduto, em algumas exportações. Perguntou quando foi 

feita a alteração aos apoios, se a Federação foi consultada e qual foi a posição adotada. 

O Presidente da Federação declarou que o Sistema de Incentivos Competir + é da competência 

da Vice-Presidência e não da Secretaria Regional da Agricultura e Florestas e que a Federação 

não foi consultada, em relação ao Competir+, sobre o fim dos apoios ao gado vivo. Referiu 

que os produtores e empresários têm uma expectativa em relação aos incentivos financeiros 

e que mais animais abatidos na Região tem vantagens, mas implica mais incentivos. 

O deputado António Almeida referiu que no caso da carne, as realidades são diferentes em 

todas as ilhas dos Açores e que a solução anunciada para o “produto gado vivo” implica uma 
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politica e estratégia concertada na Região e nas 9 ilhas, bem como alguma especialização. 

Considera que devem existir apoios para a exportação de carne, pois há ilhas em que a venda 

de gado vivo é relevante, mas as condições de transporte de gado vivo obedecem a regras 

comunitárias muito rígidas, que devem ser acauteladas. Perguntou quais as razões pelas quais 

se deixou de apoiar os animais vivos no Subsistema de Incentivos da Internacionalização, uma 

vez que este, supostamente, iria abranger as vendas e expedição para o mercado interno e 

externo. 

O Presidente da Federação Agrícola dos Açores disse que a razão da retirada do apoio ao 

transporte pode estar relacionada com o aumento dos abates no interior da Região Autónoma 

dos Açores, mas que não concorda com a sua retirada do subsistema da Internacionalização, 

no caso da exportação (para fora da Região). No caso das Flores, são poucos os animais a 

abranger por este apoio. Entende que devem ser selecionados alguns produtos (nicho de 

mercado) para beneficiar do apoio à internacionalização e que o Competir+ veio ocupar o 

“espaço” que existia no POSEI. 

 

A Comissão de Economia solicitou a emissão de pareceres por escrito a várias entidades, 

tendo recebido os seguintes pareceres: 

▪ Câmara do Comércio e Indústria dos Açores 

▪ Associação Agrícola da Ilha das Flores 
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3º.  CAPÍTULO – POSIÇÃO DOS PARTIDOS POLÍTICOS  

O Grupo Parlamentar do PS emite parecer de abstenção, com reserva de posição para 

plenário, ao Projeto de Resolução em análise. 

O Grupo Parlamentar do PSD emite parecer de abstenção, com reserva de posição para 

plenário, ao Projeto de Resolução em análise. 

O Grupo Parlamentar do CDS/PP emite parecer de abstenção, com reserva de posição para 

plenário, ao Projeto de Resolução em análise. 

O Grupo Parlamentar do BE emite parecer de abstenção, com reserva de posição para 

plenário, ao Projeto de Resolução em análise. 

 

4º.  CAPÍTULO – CONCLUSÕES E PARECER  

A Comissão Permanente de Economia deliberou, por unanimidade, com a abstenção do PS, 

PSD, CDS/PP e BE, abster-se de dar parecer ao Projeto de Resolução em análise. 

 

Ponta Delgada, 5 de julho de 2017. 

O Relator 

                                   

Carlos Silva  

O presente relatório foi aprovado por unanimidade.                   

Ao presente relatório são anexos os pareceres por escrito. 

 

    O Presidente             

                                                                                   

                       _________________________       

  Miguel Costa   












