
 

 

N/Ref. 77/16                           Angra do Heroísmo, Maio de 2016 

 

Assunto: COMPENSAÇÃO FINANCEIRA AOS PRODUTORES DE LEITE DE VACA NA REGIÃO 

AUTÓNOMA DOS AÇORES PELO ABANDONO DEFINITIVO E INTEGRAL DA PRODUÇÃO DE 

LEITE A PARTIR DE 31 DE JULHO DE 2016. 

 

Caro Associado, 

 

Leva-se ao seu conhecimento, a publicação da Resolução do Conselho do Governo, n.º 

75/2016, de 1 de abril, publicada no Jornal Oficial, I Série, n.º 42 de 1 de abril de 2016, que 

vem autorizar a Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente a conceder uma compensação 

financeira aos produtores de leite de vaca da Região Autónoma dos Açores que se 

comprometam a abandonar, definitiva e integralmente, a produção de leite a partir de 31 de 

julho de 2016 e Portaria n.º 41/2016 de 5 de Abril de 2016, publicada no Jornal Oficial, I Série, 

n.º 44 de 5 de abril de 2016 que veio regulamentar as condições de atribuição da 

compensação financeira aos produtores.  

 

Esta resolução foi aprovada tendo em conta, designadamente: 

- a situação atual do sector dos laticínios na União Europeia, em Portugal e particularmente 

nos Açores, provocada pela baixa significativa do leite pago ao produtor na sequência do 

embargo russo, do desmantelamento do regime de quotas leiteiras, do excesso de produção 

mundial e da diminuição da procura; 

- a necessidade de continuar a promover a reestruturação e a modernização estrutural do 

sector; e  

- a importância de redimensionar a produção leiteira nos Açores, proporcionando melhores 

condições de sustentabilidade e competitividade daqueles que se mantêm no sector.  

 

O limite orçamental da compensação financeira é de € 2.700.000,00, repartidos em igual 

montante pelos anos económicos de 2016 e 2017.  

 

A Região Autónoma dos Açores, compromete-se a proceder ao pagamento da compensação 

financeira, nos seguintes moldes:  



 

 

1. O montante da compensação financeira, a pagar pela produção leiteira entregue durante o 

ano civil de 2015, é de € 0,20 por litro de leite, até ao limite de 9.000 litros por vaca e 

20.000 litros por hectare de superfície forrageira, identificadas no SNIRA e no i SIP;  

2. Nos casos em que o abandono da produção promova situações de emparcelamento ou de 

rejuvenescimento do sector, o valor estabelecido no ponto anterior será acrescido:  

a) De € 0,05 por litro de leite, nos casos em que a superfície agrícola útil transferida pelo 

cessante para emparcelamento seja superior a 20% da totalidade da superfície agrícola 

útil da sua exploração e nunca inferior a 2 hectares;  

b) De € 0,10 por litro de leite, nos casos em que a superfície agrícola útil transferida pelo 

cessante para emparcelamento seja superior a 40% da totalidade da superfície agrícola 

útil da sua exploração e nunca inferior a 2 hectares;  

c) De € 0,05 por litro de leite, nos casos em que o abandono da produção promova o 

rejuvenescimento do sector, através da transferência, de pelo menos 50% da superfície 

agrícola da exploração, para um cessionário jovem agricultor já instalado, considerando-

se para o efeito o agricultor que tenha mais de 18 e menos de 40 anos, na data em que se 

efetivar a referida transferência.  

3.  O pagamento da compensação financeira será efetuado em duas tranches, nos anos civis 

de 2016 e 2017, por crédito em conta, sendo o primeiro pagamento efetuado a partir de 30 

de junho de 2016 e o restante a partir de 30 de junho de 2017.  

 

Por sua vez, de acordo com a minuta do contrato programa anexo à presente Resolução, o 

produtor de leite obriga-se a:  

 

1. Abandonar total e definitivamente a produção leiteira, até 90 dias após a data do 

pagamento da primeira anuidade, não apresentando registos no SNIRA de qualquer fêmea 

de aptidão leiteira e não fazendo, direta ou indiretamente, quaisquer entregas ou vendas 

de leite, a qualquer título;  

2. No prazo indicado na alínea anterior, abater no mínimo 30% do efetivo de aptidão leiteira 

com pelo menos uma parição, detido à data da candidatura ou a transferir a totalidade do 

efetivo de aptidão leiteira, com pelo menos uma parição, entre a exploração cessante e a 

(s) exploração (s) cessionária (s), por forma a assegurar a continuidade da produção 

(aplicável apenas aos produtores das ilhas do Corvo, Flores, Pico e Faial); 

3. Prestar aos agentes dos serviços fiscalizadores toda a colaboração necessária;  



 

 

4. Antes do pagamento da última anuidade e nos casos em que se verifique majoração da 

ajuda devido a ação de emparcelamento e/ou processo de rejuvenescimento do sector, 

comprovar a transferência da parcela ou parcelas, através ISIP e de contrato de 

arrendamento, escritura de compra e venda ou doação;  

5. Não transmitir a sua exploração leiteira, através da venda, arrendamento, doação ou 

qualquer outro título a outro produtor que seja o seu cônjuge ou pessoa equiparada ao 

cônjuge;  

6. Manter a sua situação regularizada perante o Fisco e a Segurança Social;  

7. Fornecer todos os elementos, que lhe forem solicitados pelo primeiro outorgante e que 

digam direta ou indiretamente respeito à boa execução do presente contrato-programa. 

 

Condições de atribuição da compensação financeira  

Podem candidatar-se à compensação financeira os produtores de leite, a título individual ou 

coletivo, que satisfaçam as seguintes condições:  

a) Sejam titulares de uma exploração agrícola localizada na Região Autónoma dos Açores, cujas 

parcelas se encontrem registadas no Sistema de Identificação Parcelar (iSIP);  

b) Cumpram as condições legais necessárias ao exercício da respetiva atividade, 

nomeadamente em matéria de licenciamento, considerando-se também para o efeito as 

explorações com processos de licenciamento a decorrer;  

c) Exerçam a atividade de produtores de leite há pelo menos 10 anos (exceto nos casos de 

heranças indivisas e a transferência total da exploração por herança para o cônjuge);  

d) Tenham registado entregas ou vendas diretas no ano de 2015, iguais ou inferiores a 200.000 

litros;  

e) Tenham mais de 55 anos, sendo que no caso de sociedades tem-se em conta a idade do 

sócio mais novo e no caso de heranças indivisas,a idade do cabeça de casal;  

f) Tenham a sua situação contributiva e tributária regularizada perante a Segurança Social e a 

Administração Fiscal, respetivamente;  

g) Estejam inscritos na Administração Fiscal com Classificação da Atividade Económica (CAE) na 

área agrícola;  

h) Não sejam beneficiários de ajudas financeiras ao investimento ao abrigo do PRORURAL, 

cujos compromissos se encontrem ativos, salvo se se comprometerem a devolver o montante 

em causa de acordo com a legislação em vigor. 

 



 

 

A concessão desta compensação financeira não é cumulável com quaisquer outros 

apoios comunitários, nacionais, ou regionais com idêntica finalidade. 

 

Apresentação das candidaturas 

O período de apresentação de candidaturas decorre até ao próximo dia 20 de maio de 2016, 

as quais devem ser apresentadas pelos produtores, ou seus representantes legais, nos 

Serviços de Desenvolvimento Agrário de ilha da Secretaria Regional da Agricultura e 

Ambiente.  

 

A análise e decisão das candidaturas, bem como a fiscalização do cumprimento das obrigações 

decorrentes da aplicação da presente resolução, competem ao Instituto de Alimentação e 

Mercados Agrícolas (IAMA) ou a entidade em quem este organismo delegar, sendo que, a 

posterior formalização da atribuição da compensação financeira será feita através de 

contratos-programa, a celebrar entre as entidades beneficiárias e a Região Autónoma dos 

Açores, através da Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente, representada pelo respetivo 

titular.  

 

A presente circular não dispensa a leitura dos referidos diplomas que poderá consultar em 

www.dre.pt ou no site desta Câmara do Comércio, através do Link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1463141045.zip.  

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

http://www.dre.pt/
http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1463141045.zip

