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INTRODUÇÃO 

A Comissão Permanente de Economia reuniu no dia 17 de fevereiro de 2020, na delegação da 

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

relato e emissão de parecer sobre a Proposta de Decreto Legislativo Regional n.º 56/XI - 

“Regime jurídico da cessação da atividade agrícola na Região Autónoma dos Açores”. 

 

1º.  ENQUADRAMENTO JURÍDI CO  

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 aliena a) do artigo 42.º do referido Regimento. 

 

 

2º.  APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE E ESPECIALIDADE  

A iniciativa legislativa em análise tem por objeto – cf. artigo 1.º – estabelecer “o regime jurídico 

da cessação da atividade agrícola na Região Autónoma dos Açores.” 

O proponente, em sede de exposição de motivos, começa por salientar que “Os apoios a 

conceder no âmbito das reformas antecipadas na agricultura na Região Autónoma dos Açores 

foram aprovados pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2016/A, de 22 de julho.” 

Acontece que “a experiência colhida ao longo destes três anos justifica que se proceda à 

alteração do diploma de forma a adaptar este regime a novas realidades.” 

Neste sentido, “procura-se incentivar o rejuvenescimento do setor agrícola, o 

redimensionamento e o emparcelamento das explorações e ainda a diversificação da atividade 
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agrícola na Região, promovendo a modernização da agricultura e consequentemente, a 

sustentabilidade do setor, como um dos pilares da economia dos Açores.” 

Por fim, “considera-se fundamental a criação de apoios públicos aos que perderam a capacidade 

competitiva e a idade já não lhes permite mudar de atividade profissional, sendo assim uma 

forma digna de terminar a sua atividade uma vez que ainda não atingiram a idade legal para a 

reforma.”    

 

3º.  PROCESSO EM ANÁLISE – DILIGÊNCIAS EFETUADAS  

A Comissão de Economia deliberou proceder às audições do: 

 Presidente da Federação das Agrícola dos Açores (FAA); 

 Secretário Regional da Agricultura e Florestas (SRAF). 

 

A Comissão de Economia deliberou, igualmente, solicitar os seguintes pareceres por escrito: 

 Associação Agrícola da Ilha Terceira;  

 Associação Agrícola da Ilha das Flores;  

 Associação Agrícola da Ilha do Corvo; 

 Associação Agrícola da Ilha de Santa Maria;  

 Associação Agrícola da Ilha de São Miguel;  

 Associação de Agricultores da Ilha de São Jorge; 

 Associação de Agricultores da Ilha do Faial; 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE ECONOMIA|4 

 

 Associação de Agricultores da Ilha do Pico; 

 Associação de Agricultores da Ilha Graciosa; 

 Associação de Jovens Agricultores da Graciosa; 

 Associação de Jovens Agricultores da Terceira; 

 Associação de Jovens Agricultores do Faial; 

 Associação de Jovens Agricultores Jorgenses; 

 Associação de Jovens Agricultores Micaelenses; 

 Associação de Jovens Agricultores Picoenses. 

 

As audições do Presidente da Federação Agrícola dos Açores e do Secretário Regional da 

Agricultura e Florestas (SRAF) foram realizadas no dia 17 de fevereiro de 2020, na delegação 

da ALRAA, em Ponta Delgada, com recurso a videoconferência. 

 

i. Audição do Presidente da Federação Agrícola dos Açores (FAA), Jorge Rita 

O Presidente da Federação Agrícola dos Açores leu e entregou um parecer escrito (consta em 

anexo), para ser distribuído na Comissão, e realçou que os critérios para a cessação da atividade 

agrícola não devem ser demasiado restritivos, para garantir uma efetiva cessação da atividade.  

Depois, o Deputado António Parreira questionou se os critérios contemplados na proposta em 

análise são mais vantajosos do que o regime em vigor. O Deputado abordou ainda o valor dos 

apoios e a comparação com o montante do salário mínimo e perguntou sobre os benefícios 

previstos no diploma. 
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O Presidente da FAA referiu que os motivos da discordância são, sobretudo, os limites de idade 

e que os valores dos apoios não foram discutidos, embora a Federação tenha proposto valores 

mais elevados. Considera que este diploma pode ser melhorado, para não se tornar demasiado 

limitador e rígido, mesmo que isso implique mais custos para a Região. 

A seguir, o Deputado António Almeida disse que seria importante ter mais dados disponíveis 

para perceber a abrangência do diploma e o seu impacto no setor leiteiro. Questionou se o valor 

base do apoio anual é inferior ao salário mínimo anual, mesmo tendo em conta os apoios 

suplementares resultantes das majorações. 

O Deputado António Almeida perguntou ainda sobre a localização dos 300 agricultores que 

poderão beneficiar do diploma e se este assunto foi discutido com a Federação Agrícola. 

Em resposta, o Presidente da FAA referiu que o valor da dotação dependia do número de 

candidaturas e a cessação antecipada da atividade agrícola apenas terá sucesso se os apoios 

forem suficientes para compensar os encargos financeiros assumidos pelos agricultores. 

Acrescentou que o regime em discussão é mais favorável que o que está em vigor, sendo 

totalmente financiado pelo Orçamento Regional, mas ainda pode ser melhorado, com a 

equiparação ao salário mínimo do valor dos apoios. 

O Deputado António Almeida perguntou se existem dificuldades na Agricultura, dado que a FAA 

propõe a redução do limite de idade para 56 anos, para sair da atividade mais cedo. 

O Presidente da FAA afirmou que há pouca mão de obra disponível para trabalhar na Agricultura, 

o que dificulta o desenvolvimento da atividade. Indicou ainda que chegou a existir na EU um 

limite de 55 anos para a cessação da atividade agrícola. 

Posteriormente, o Deputado Alonso Miguel fez menção à alínea f) do n.º 1 do artigo 4.º para 

questionar se a alteração do prazo, de 5 anos para 12 meses, torna o regime menos restritivo. 

O Presidente da FAA respondeu que esta alteração é positiva e torna o diploma menos restritivo. 

Seguidamente, o Deputado Marco Costa pediu esclarecimentos sobre a definição de posse da 

terra, de forma a perceber se os 12 meses não deveriam ter em conta as áreas não coincidentes 

ou parcelares. 
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O Presidente da FAA referiu que estas situações estão ultrapassadas, visto que a posse do 

terreno deve ter em conta não apenas as parcelares, mas também os registos e os contratos de 

arrendamento. Em caso de dúvida, é sempre possível e fácil fazer o controlo. 

 

ii. Audição do Secretário Regional da Agricultura e Florestas (SRAF), João Ponte 

 

O Secretário Regional fez uma apreciação ao diploma, conforme se transcreve abaixo: 

“Os apoios a conceder no âmbito das reformas antecipadas na agricultura na Região Autónoma 

dos Açores foram aprovados pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2016/A, de 22 de julho de 

2016 (diploma atualmente em vigor), considerando a necessidade de criar apoios públicos de 

forma a incentivar o rejuvenescimento do setor e por essa via uma modernização da agricultura. 

No entanto, a experiência colhida ao longo destes últimos anos justifica que se proceda à 

adaptação do regime da cessação da atividade agrícola a novas realidades, com múltiplos 

objetivos, que passam, desde logo, por criar melhores condições para uma retirada condigna do 

setor dos agricultores mais idosos, mas também incentivar o rejuvenescimento, o 

redimensionamento e o emparcelamento das explorações, bem como a diversificação da 

atividade agrícola. 

As principais alterações face ao regime que se pretende revogar são: 

1) A introdução da definição de produtor agrícola, de forma a que o cedente seja considerado 

como o individuo que tem por uma das suas atividades principais a agricultura, embora possa 

ter tido outra atividade profissional, e como tal possa ser considerado elegível para esta 

medida. 

2) A definição de área elegível de forma a contemplar expressamente que as áreas que contam 

para a aprovação e para o cálculo do valor da ajuda são as que são transferidas para os 

cessionários. 

3) Clarifica-se a definição de emparcelamento, considerando-se que poderá haver 

emparcelamento quando uma parcela de terreno se encontre separada por uma linha de 
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água, acidentes fisiográficos, servidões ou caminhos agrícolas, desde que permitam a 

passagem entre as parcelas confinantes entre si. 

4) Quanto às condições de elegibilidade do cedente foi: 

a)     reduzida a idade do cedente dos 60 para os 58 anos; 

b)     reduzido o prazo de 5 anos para 12 meses, quanto à obrigatoriedade de posse da área 

por parte do cedente, para que essas áreas sejam consideradas elegíveis ao pedido de 

apoio. Pois, considera-se que o prazo de 5 anos é um prazo muito dilatado e que tem 

dificultado a elegibilidade do pedido em muitos casos. 

5) Altera-se as condições de elegibilidade do cessionário de forma a incentivar a viabilidade 

económica da nova exploração, tendo em conta que se suprime o período de 3 anos como 

agricultor a título principal e a exigência passar a ser a de possuir uma área mínima (4 ha de 

SAU para as explorações pecuárias e 1 ha para as restantes); 

6) Altera-se, também os montantes e os limites de apoio a conceder ao cedente, nos seguintes 

termos: 

 O apoio anual a conceder passa de 6.600 € para 7.560 € para cedente individual, que 

representa um acréscimo de 14,5% 

 O apoio da base anual acima referido é ainda acrescido de um prémio complementar 

em caso de emparcelamento que varia de: emparcelamento de 10% da área elegível– 

500€ /ano; emparcelamento de 50% da área elegível – 2.500€ /ano; 

7) O apoio da base anual será também ainda acrescido de um prémio complementar quando 

existe transferência de áreas elegíveis da pecuária para a diversificação agrícola pelo cedente 

que varia de: transferência de 1 ha – 500€ /ano; a transferência de 4 ha – 2.000€ /ano; 

8) O valor máximo do prémio complementar não pode exceder os 2.500 euros.” 

 

A seguir, o Deputado António Parreira perguntou se este regime está mais direcionado para as 

pequenas explorações agrícolas, se deve abranger os caminhos agrícolas feitos pelo IROA, se o 

valor dos apoios deve ser superior e igual o salário mínimo em vigor na Região, considerando as 

majorações previstas.  
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O Deputado pediu ainda informações sobre o impacto orçamental do diploma, quantas 

candidaturas já foram aprovadas no regime atual e qual a data de início para as candidaturas. 

O SRAF indicou que este diploma resultou da gestão e análise do regime anterior, e será mais 

um instrumento para ajudar a reestruturação do setor leiteiro. Neste sentido, o Governo reduziu 

o limite da idade em dois anos, para abranger mais agricultores. 

Acrescentou que não é fácil prever qual será o impacto financeiro e que apenas 18 agricultores 

apresentarem candidaturas ao regime em vigor, dos quais 11 foram aprovadas. Referiu que o 

Governo pretende que o novo regime seja iniciado o mais rapidamente possível e que para 

efeitos de emparcelamento estão abrangidos todos os caminhos agrícolas, com exceção dos 

municipais. 

O Deputado Alonso Miguel indicou que o diploma que será revogado resultou de uma iniciativa 

do CDS, tendo perguntado porque não foi alterado em vez de revogado. Questionou o motivo 

da alteração do texto previsto na alínea a) do n.º 1 do art. 4.º (exercer atividade há pelo menos 

20 anos como ATP), bem como a alteração do prazo dos 5 anos para os 12 meses. 

O Deputado perguntou ainda quantos beneficiários, por cada ilha, podem ficar abrangidos pelo 

novo regime, quais as razões que justificam apenas 11 candidaturas aprovadas e porque remete 

o artigo 5.º para uma Portaria. 

O Secretário Regional respondeu que a opção foi, exclusivamente, técnica e que a definição de 

produtor agrícola implica ter pelo menos 10 anos de contribuições para a Segurança Social como 

produtor agrícola. Esta alteração e a redução do prazo de 5 anos para 12 meses visa abranger 

mais beneficiários. 

O SRAF indicou, também, que não tem um valor claro do número de beneficiários que podem 

ficar abrangidos, mas considera que serão superiores aos 11 do atual regime. 

Depois, o Deputado António Almeida declarou que os caminhos são vias de acesso às 

explorações, independentemente da sua titularidade, e questionou quantos agricultores, em 

2020, têm mais de 58 anos de idade, por ilha e por fileira. Perguntou ainda se a parcela reservada 

para o autoconsumo (10% da área) pode ser alterada para outra finalidade, como o turismo. 

A terminar, o SRAF referiu que o autoconsumo, previsto no artigo 6.º, visa acautelar o facto dos 

cedentes poderem ficar com 10% da área para o seu consumo e não para comercialização. 
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A Comissão de Economia recebeu os seguintes pareceres por escrito: 

 Associação Agrícola da Ilha Terceira;  

 Associação Agrícola da Ilha de Santa Maria;  

 Associação Agrícola da Ilha das Flores;  

 Associação Agrícola da Ilha de São Miguel;  

 Associação de Jovens Agricultores da Ilha do Faial;  

 Associação de Jovens Agricultores Micaelenses;  

 Associação de Agricultores da Ilha Graciosa. 

 

4º.  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. 
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5º.  CONCLUSÕES E PARECER  

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

abstenção, com reserva para plenário, do PSD, CDS e BE, emitir parecer favorável à presente 

Proposta de Decreto Legislativo Regional. 

Ponta Delgada, 28 de janeiro de 2020 

O Relator 

                                   

Carlos Silva  

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

                       

     

 A Presidente 

 
 

 
 

 

 

_________________________________ 

       Bárbara Torres Chaves 
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  Vossa    referência        Sua comunicação       Nossa Referência             N/Comunicação                                                                                                                
                                                                                    Nº06/ -Exp.20                    24-02-2020 
 
 

 

Assunto: Parecer Sobre Proposta da Cessação da Atividade Agrícola 

 

             

A Associação de Jovens Agricultores Micaelenses (AJAM) analisou a proposta 

enviada, que visa o novo protocolo de Cessação da Atividade Agrícola na 

Região Autónoma dos Açores. Após a sua análise entendemos que deve ser 

ratificado os seguintes pontos abaixo transcritos para maior sucesso; 

…. 

Artigo 4.º  

1. b – Tenham idade compreendida entre os cinquenta e oito e os sessenta 

e quatro anos inclusive; 

AJAM Propõe 

1. b – Tenham idade compreendida entre os cinquenta e seis e os 

sessenta e quatro anos inclusive; 

Ainda no artigo 4.º 

e -  Sejam titulares de uma exploração agrícola com área mínima 

elegível de 1 ha de SAU, com exceção das explorações cuja atividade principal 

seja a pecuária, em que a área mínima é de 4 ha de SAU; 

AJAM Propõe 

e -  Sejam titulares de uma exploração agrícola com área mínima 

elegível de 1 ha de SAU, com exceção das explorações cuja atividade principal 

seja a pecuária, em que a área mínima é de 2 ha de SAU; 
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 Propomos esta alteração, porque na nossa opinião é um requisito 

que excluiu muitos produtores, especialmente das ilhas cujas suas 

dimensões são menores. Dificultando assim os produtores em que a 

atividade principal é a pecuária. 

… 

Artigo 10.º   

1. – O apoio anual a conceder é de 7.560,00 € (sete mil, quinhentos e 

sessenta euros) para cedente individual e 8.200,00 € (oito mil e duzentos 

euros) para cedente com cônjuge a cargo. 

AJAM Propõe 

1. – O apoio anual a conceder é de 10.500,00 € (dez mil e quinhentos 

euros) para cedente individual e 11.200,00 € (onze mil e duzentos euros) 

para cedente com cônjuge a cargo. 

 Este aumento tem como fundamento os consecutivos aumentos do 

custo de vida, nomeadamente as rendas dos imóveis, alimentação, 

combustíveis, cuidados médicos, medicamentos, eletricidade e água. 

Assim como os constantes aumentos dos salários, deste modo há 

que conceder um apoio anual superior ao proposto, pois o produtor 

não irá usufruir doutros rendimentos. 

 

Ainda no artigo 10.º 

 

3. – Para cálculo das percentagens no número anterior não são elegíveis 

áreas de emparcelamento transmitidas da exploração de um pai para a 

exploração de um filho. 

AJAM Propõe 

3. – Para cálculo das percentagens no número anterior inclui áreas de 

emparcelamento transmitidas da exploração de um pai para a exploração 

de um filho. 
















