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Forma da iniciativa 

 

Projeto de Resolução 

 

N.º da iniciativa/LEG/sessão 

 

44/XII/1.ª 

 

Proponente/s: 

 

Grupo Parlamentar do PS 

 

Título 

 

Recomenda ao Governo dos Açores a 

adoção de medidas para o relançamento 

económico do setor do leite e laticínios 

Resumo 

O presente Projeto de Resolução tem por 

objeto que a ALRAA recomende ao 

Governo Regional dos Açores que:  

“1 - Incentive a união de todos os 

intervenientes do sector do leite e 

lacticíníos - produtores, cooperativas, 

associações, indústria e distribuição. 

2 - Adote medidas para que as 

indústrias de Lacticínios dos Açores 

possam promover acordos de tarifas 

com a distribuição, e que essas tarifas 

revertam inteiramente para o produtor, 

para que o seu rendimento seja 

salvaguardado e pago de forma justa. 

3 - Promova, desenvolva e apoie 

iniciativas com vista à 
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internacionalização e exportação dos 

produtos lácteos dos Açores, com o 

objetivo de continuar a alcançar novos 

mercados para os nossos produtos.” 

Comissão competente em razão da matéria 

e eventuais conexões 

Comissão de Economia 

(Agricultura) 

Existem iniciativas, até ao momento da 

admissibilidade, sobre a mesma matéria 

para apreciação nos termos do artigo 126.º 

do Regimento? 

Não 

Histórico de iniciativas sobre a mesma 

matéria 

Não se registam iniciativas anteriores sobre 

a matéria conexa. 

Existem iniciativas com o mesmo objeto 

definitivamente rejeitadas na presente 

sessão legislativa (n.º 2 do artigo 116.º do 

Regimento e n.º 3 do artigo 45.º do 

EPARAA)? 

Não 

Outras considerações  Não Aplicável 

Proposta de decisão: A apresentação desta iniciativa cumpre os requisitos materiais e 

formais legalmente exigidos, pelo que foi admitida por Sua Excelência o Presidente da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores em 11 de março de 2021. 

 

Data: 12 de março de 2021 

A Técnica Superior, 

Sónia Nunes 


