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A SUA EXCELÊNCIA

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DAREGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES

254/2021/XII

Assunto: Projeto de Decreto Legislativo Regional - Programa extraordinário de
apoio às associações de profissionais do setor das pescas

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista entrega à mesa da Assembléia Legislativa
da Região Autônoma dos Açores e a Vossa Excelência, para efeitos de admissão, o
Projeto de Decreto Legislativo Regional acima identificado.

O Projeto obedece aos requisitos formais de apresentação previstos no artigo 119.° do
Regimento da Assembléia Legislativa da Região Autônoma dos Açores.

O primeiro signatário do Projeto, para efeitos de comunicação da decisão de admissão
ou rejeição, é o mesmo que subscreve o presente ofício.

Horta, 19 de maio de 2021

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente do Grupo Parlamentar,

/
/

Vasco Alves Cordeiro

AtMmbIttIa Legislativa da Raglio Autônoma dos Acoros

Rua Marcolífio Lima, 9900-858-Horta

Tei 292 207 640 - Fax 292 391 086 • email gpps o aira.pt
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL

PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE

PROFISSIONAIS DO SETOR DAS PESCAS

O Decreto Legislativo Regional n ° 29/2010/A, de 9 de novembro, alterado e
republicado pelo Decreto Legislativo Regional n ° 11/2020/A, de 13 de abril, que

instituiu o quadro legal da pesca açoriana, determina que os regimes de
incentivos no sectordas pescas, no âmbito de programas ou fundos comunitários
ou no âmbito do plano de investimentos da Região Autônoma dos Açores, sejam

definidos por resolução do Conselho do Governo ou por portaria do membro do
Governo Regional responsável pelas pescas.

Considerando a importância de incentivar os profissionais do sector das pescas

a agir coletivamente na resolução dos seus problemas comuns, de forma a

proporcionar-lhes uma maior capacidade de intervenção na gestão do sector das
pescas:

Considerando o interesse público numa gestão partilhada de tarefas e
responsabilidades, entre a administração regional e os profissionais do sector,

de forma a promover uma maior eficácia na resolução dos problemas das
comunidades piscatórias localizadas em cada uma das ilhas dos Açores;

Considerando que a Portaria n.° 32/2009, de 28 de abril, alterada e republicada

pela Portaria n.° 52/2015, 20 de abril, criou na Região Autônoma dos Açores, um
sistema de incentivos destinado a apoiar medidas de interesse coletivo

desenvolvidas por organizações que atuem em nome dos produtores da pesca;

Considerando a emergência de saúde pública á escala global, declarada e

classificada desde o dia 11 de março de 2020 como pandemia da Covid-19;

Considerando a evolução da situação epidemiolôgica do Mundo, do País e da

Região Autônoma dos Açores, em particular;
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Considerando que se tem vindo a aprovar um conjunto de medidas de
prevenção, mitigação e combate à pandemia, refletindo-se diretamente no sector
da pesca;

Considerando que entre março de 2020 e dezembro de 2020 houve uma redução
de cerca de 20% no valor global de primeira venda do pescado descarregado
nas lotas da Região devido à diminuição do preço médio do pescado nos
mercados;

Considerando que as associações de profissionais do setor das pescas prestam
um serviço importante ao sector incluindo competências atribuídas pela Região;

Considerando que parte das receitas das organizações ou associações da pesca
da Região provêm do pagamento de quotas e/ou dos descontos proporcionais
em lota dos profissionais da pesca e que devido à quebra do valor global da
pesca devido à pandemia, viram assim diminuídas as suas receitas;

Considerando, por isso, que se impõe proceder à criação de um programa

extraordinário de apoio às associações de profissionais do sector das pescas
com sede na Região Autônoma do Açores por forma a mitigar os efeitos da
pandemia COVID-19;

Considerando, por fim, que, á luz da denominada "norma travão", está vedada a
possibilidade de serem apresentados projetos de decreto legislativo regional que

envolvam, no ano econômico em curso, aumento das despesas ou diminuição

das receitas da Região previstas no orçamento, pelo que o programa ora
preconizado produzirá efeitos conjuntamente com o orçamento da Região para

o ano de 2022.

Assim, nos termos estatutários e regimentais aplicáveis, o Grupo
Parlamentar do Partido Socialista apresenta á Assembléia Legislativa da

Região Autônoma dos Açores o seguinte Projeto de Decreto Legislativo
Regional:

Artigo 1.®

Objeto

1- O presente diploma cria o programa extraordinário de apoio às associações
de profissionais do sector das pescas com sede na Região Autônoma do
Açores, doravante designado por Programa.
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2- O presente diploma estabelece as condições de acesso ao Programa, bem

como os procedimentos a observar para a instrução do pedido de apoio e de
concessão do apoio financeiro excecional e a fundo perdido, destinado a

auxiliar a manutenção da atividade das associações de profissionais do sector
das pescas, tendo em conta as acrescidas dificuldades resultantes das

medidas de combate à pandemia C0\/ID-19.

Artigo 2°

Beneficiários

1- O Programa tem por beneficiários as associações de profissionais do sector

das pescas com competências delegadas por protocolos com a Região
Autônoma dos Açores, nomeadamente no apoio e preparação de

candidaturas dos seus associados, na manutenção e limpeza de portos e
infraestruturas das pescas entre outros serviços.

2 - Estão excluídos dos apoios as organizações sem competências delegadas
em 2020, ou outras cujos sócios sejam pessoas coletivas ou cujas
quotizações não sejam realizadas diretamente pelos armadores ou

produtores.

Artigo 3.°

Apoio financeiro

1-0 Programa materializa-se através da atribuição de um apoio financeiro
extraordinário á manutenção da atividade, a título de auxílio temporário e a
fundo perdido, no montante de 15% sobre o valor apurado e atribuído a cada
organização em 2020.

2-0 apoio referido no número anterior, caso se justifique pela evolução da
pandemia na região, poderá ser renovado para o primeiro semestre de 2021,
mediante Resolução do Conselho do Governo Regional.

3-0 apoio é atribuído a cada associação e é pago numa única prestação.
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Artigo 4.°

Candidatura

1 - A solicitação do apoio previsto no presente diploma é efetuada por

candidatura, a apresentar até ao quadragésimo quinto dia apos publicação do
presente diploma, submetida junto do departamento do Governo Regional com
competência em matéria de pescas.

2 - Para efeitos do número anterior serão disponibilizados formulários próprios,
cujos termos e local de disponibilização constará do despacho do membro do

Governo, com competência na área de pescas, até dez dias após a publicação
do presente diploma.

Artigo 5.®

Análise, decisão e publicação

1 - Cabe ao departamento do Governo Regional com competência em matéria

de pescas proceder à análise das candidaturas ao apoio excecional ás

associações de profissionais do setor das pescas, no prazo máximo de trinta
dias após a apresentação das candidaturas.

2 - O despacho de aprovação das candidaturas tem natureza urgente e é
publicado em Jornal Oficial.

Artigo 6.®

Cumulação de apoios

A atribuição do apoio financeiro previsto neste diploma não prejudica a
possibilidade de as associações do sector serem beneficiários de outros apoios

ou subsídios.

Artigo 7.®

Obrigação dos beneficiários

Os beneficiários do presente diploma ficam obrigados á manutenção do emprego
e da atividade por um período de 6 meses após a atribuição do apoio financeiro.
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Artigo 8.°

Entrada em vigor e produção de efeitos

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte à sua publicação e produz
efeitos à data da entrada em vigor do Orçamento da Região Autônoma dos
Açores para o ano 2022.

Horta, 19 de maio de 2021

Os Deputados

Vasco Cordeiro

Andreia Costa

CXm.c/rti /jI fuTí

Sandra Faria

Miguel Costa

José Ávila
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Avaliação Prévia de Impacto de Gênero

I - Identifícação de iniciativa

Projeto de Decreto Legislativo Regional - Programa extraordinário de apoio às
associações de profissionais do setor das pescas

2 - Descrição da situação de partida sobre a qual a Iniciativa vai incidir

(cf. artigo 1.°)

1- O presente diploma cria o programa extraordinário de apoio às associações de profissionais

do sector das pescas com sede na Região Autônoma do Açores, doravante designado por

Programa.

2- O presente diploma estabelece as condições de acesso ao Programa, bem como os

procedimentos a observar para a instrução do pedido de apoio e de concessão do apoio

financeiro excecional e a fundo perdido, destinado a auxiliar a manutenção da atividade das

associações de profissionais do sector das pescas, tendo em conta as acrescidas dificuldades

resultantes das medidas de combate à pandemia COVID-19.

3 - A iniciativa consiste num ato normativo de caráter meramente repetitivo e não inovador?

Sim DNâo 13

Nota: Em caso de resposta afirmativa o preenchimento da ficha encontra-se concluído.

íkiik- i'ii inlriulii/ii

4 - Previsão de resultados a alcançar e valoração do impacto de gênero

Categorias / Indicadores
.Avaliação Valoração

Sim Não N/A Positivo Neutro Negativo

I Direitos:

l.l

0 projeto ou a proposta de lei aíctará os direitos
das mulheres ou dos homens de fonua direta ou

indireta?
• X • • X •

Notas: ' liqiio ''11 !• >qiic :i(|iii p.if:i U'\i..

2 Acesso:

2.1
O número de homens e mulheres que beneficiam
da aplicação da lei é igual? X • • • 3 •

Notas: 1 1I'.!!!;. l"qut ÍKjlll jVll.i i.. .

2.2
,A lei permite que os homens e mulheres participem
de igual modo? X • • • X •

Notas: ( Ikíui. Oii lí;qik .iqiii !lli'i -Jii/jr \ii •

3 Recursos:

3.1

Homens e mulheres têm o mesmo acesso aos

recursos (tempo, financeiros, infbmiaçào)
necessários para poderem beneficiar da aplicação
da lei?

X • • • X •

Notas; 1 1i;j ji. •"1 loqsk' .lULii [Vir, • 'Jii 'ü l., \í •

3.2
A lei promove uma distribuição igual de recursos
entre homens e mulheres? X • • • X •



1 liquc íKi uqui pafíi fiiiividii/'ii lc\Ui

Notas: ( íu]ii.' .'d hiuiii' .iqiii pai.1 UAU'

4 Normas e N alores:

4.1

Caso a Itíientre em vigor, os estereótipos de
gênero, bem como as normas e valores sociais e
culturais, irào alêlar homens e mulheres de forma

diferente?

• X • • X •

Notas; ( liqiA .iii loqiid iKiui pai.i iiiMinlii/ir íd\li •

4.2

Os estereõlipt)s e certos \alores scrtio uma barreira
para mulheres ou homens quando tentarem
maximizar os bencticios que lhes são concedidos
pela lei?

• X • • X •

Notas: t liquc mi loque ;k|uí paru mlrodii/ii leMo

Tolais: 4 3 0 0 7 0

5 - Conclusão/propostas de melhoria

A presente iniciativa não tem incidência sobre o impacto de gênero.


