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TRABALHOS DA COMISSÃ O 

A Comissão Permanente de Economia reuniu no dia 7 de outubro de 2019, na delegação da 

ALRAA em Ponta Delgada, São Miguel, com recurso a videoconferência e procedeu à apreciação, 

relato e emissão de parecer, sobre a Proposta de Decreto Legislativo Regional n.º 46/XI – 

“Aprova a organização e funcionamento do Instituto de Alimentação e Mercados Agrícolas, 

IPRA”. 

 

1º.  CAPÍTULO – ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

A Proposta de Decreto Legislativo Regional foi apresentada ao abrigo da alínea f) do artigo 88.º 

do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores e nos termos do artigo 

114.º do Regimento da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, sendo apreciada nos termos 

da alínea a) do artigo 42.º do referido Regimento.  

 

2º.  CAPÍTULO – APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE  

A iniciativa legislativa em análise visa “Aprovar a Organização e Funcionamento do Instituto de 

Alimentação e Mercados Agrícolas, IPRA”. 

Nestes termos, pretende-se adequar o diploma à evolução legislativa ocorrida e às novas 

exigências da realidade regional, conciliando a orgânica do IAMA com o regime jurídico dos 

institutos públicos e fundações regionais. 

Adicionalmente, é revista e compatibilizada a missão e as atribuições deste instituto com as 

atuais funções do departamento do Governo Regional com competência em matéria de 

agricultura. 

O presente diploma é composto por 11 artigos e foi aprovado em Conselho de Governo Regional, 

no dia 9 de julho de 2019. 
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 Diligências efetuadas: 

A Comissão de Economia deliberou proceder à audição do: 

 Secretário Regional da Agricultura e Florestas. 

 

Foi ainda deliberado solicitar os seguintes pareceres por escrito: 

 Federação Agrícola dos Açores;  

 Câmara do Comercio e Indústria dos Açores. 

 

No dia 07 de outubro de 2019, na Delegação da ALRAA em São Miguel, com recurso a 

videoconferência, foi realizada a audição do Secretário Regional da Agricultura e Florestas 

(SRAF), João Ponte. 

O SRAF afirmou que o IAMA foi criado em 1986, como Instituto, sendo tutelado pela Secretaria 

Regional da Agricultura e Florestas, e este diploma visa aprovar as respetivas normas de 

funcionamento, conformando o regime jurídico do IAMA com as regras em vigor. 

Foram ainda abordadas as competências do IAMA e os artigos que compõem o diploma, tendo 

o SRAF realçado que as alterações, agora introduzidas, visam melhorar o serviço aos 

agricultores. Posteriormente à aprovação deste diploma, serão aprovados os Estatutos do IAMA, 

através de Decreto Regulamentar. 

Depois, o Deputado António Parreira questionou o número de recursos humano que compõe o 

quadro de pessoal do IAMA, qual o valor da despesa anual, quantos controlos e análises foram 

realizadas e qual o número de animais abatidos anualmente. 

Em resposta, o SRAF disse que o IAMA tem cerca de 550 funcionários em toda a Região, dos 

quais 360 assistentes operacionais, e as despesas de funcionamento rondam os 14 milhões de 

euros, por ano. Acrescentou que, em 2018, foram feitos cerca de 3.600 controlos (DOP e IGP), 

mais de 300 mil amostras e cerca de 1,8 milhões de análises. Relativamente aos abates 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE ECONOMIA|4 

efetuados em 2018, indicou que foram abatidos cerca de três milhões de aves, 80 mil bovinos e 

73 mil suínos. 

Seguidamente, o Deputado Paulo Mendes perguntou se o regulamento interno do IAMA será 

aprovado pelo Governo dos Açores ou pelo próprio instituto, se as competências serão as 

mesmas e quais os motivos para extinguir o Conselho Consultivo. 

O Deputado Paulo Mendes efetuou ainda várias questões sobre o Conselho Diretivo, 

nomeadamente, se poderá decidir arbitrariamente sobre matéria laboral, se será nomeado em 

regime de comissão de serviço, se será recrutado externamente ou por concurso público e se o 

Presidente será equiparado a Diretor Regional. 

O SRAF referiu que o regulamento interno será aprovado pelo Governo dos Açores, que os 

assuntos e matérias laborais resultam do cumprimento da lei e são da competência do Conselho 

Diretivo, além do que o vencimento do Presidente se mantém equiparado ao de Diretor 

Regional. Acrescentou que as competências do IAMA serão as mesmas, que a sua Direção será 

nomeada e que o Conselho Consultivo nunca reuniu e funcionou, na prática. 

Posteriormente, o Deputado António Almeida questionou se, no âmbito da diversificação 

agrícola, estará acautelada a auscultação dos representantes do setor e se não deveria constar, 

no diploma, a publicitação dos indicadores do Portal do Leite. 

A concluir, o SRAF referiu que o nível de detalhe sobre a publicitação do Portal do Leite poderá 

constar do Decreto Regulamentar, ainda que possa constar no diploma em análise e que o IAMA 

também integra o Conselho Regional de Agricultura e Florestas. 

 

A Comissão recebeu o seguinte parecer escrito: 

 Federação Agrícola dos Açores. 
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3º.  CAPÍTULO – POSIÇÃO DOS PARTIDOS  

O Grupo Parlamentar do PS emite parecer favorável à presente Proposta de Decreto Legislativo 

Regional. 

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

plenário, relativamente à presente Proposta de Decreto Legislativo Regional. 

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

plenário, relativamente à presente Proposta de Decreto Legislativo Regional. 

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

plenário, relativamente à presente Proposta de Decreto Legislativo Regional. 

 

4º.  CAPÍTULO – CONCLUSÕES E PARECER  

A Comissão Permanente de Economia deliberou, por maioria, com os votos a favor do PS e 

abstenção, com reserva de posição para Plenário, PSD, CDS/PP e BE, emitir parecer favorável, 

com reserva de posição final para Plenário, à presente Proposta de Decreto Legislativo Regional. 

Ponta Delgada, 5 de novembro de 2019. 

O Relator 

                                   

Carlos Silva  

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

Ficam em anexo os pareceres recebidos. 

                             

        A Presidente 

            

       _________________________        

                   Bárbara Chaves  




