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AVISO

PUBLICITAÇÃO DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO -
Poúaria que aplica os princípios orientadores da prática da Proteção Integrada e da

implementação da Produção Integrada de culturas agrícolas e de espécies pecuárias na

Região Autónoma da Madeira

O novo Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.o

412015, de 7 dejaneiro, que entrou em vigor a 8 de abril de 2015, veio estabelecer o procedimento

do regulamento administrativo, bem como o dever de se publicitar o início do procedimento com

vista a possibilitar a constituição como interessados e a apresentação de contributos pelos cidadãos

no âmbito da elaboração de projetos de regulamentos ou projetos de alteração/revisão de

regulamentos.

Nos termos previstos no n.o 1 do artigo 98.o do CPA, consagra-se que o início do

procedimento é publicitado na intemet, no sítio institucional da entidade pública, com indicação do

órgão que decidiu desencadear o procedimento, da data em que o mesmo se iniciou, do seu objeto

e da forma como se pode processar a constituição como interessados e a apresentação de contributos

paraa elaboração do regulamento.

No âmbito da aplicação das disposições da Diretiva 2009lI28lCE do Parlamento Europeu e

do Conselho, de2l de outubro, que estabeleceu um quadro de ação para uma utilização sustentável

dos pesticidas, ao nível da União Europeia (UE), passou a exigir-se nas explorações agrícolas a

implementação dos princípios gerais da Proteção Integrada, identificados no anexo III da referida

Diretiva, como sistema de proteção fitossanitária das culturas agrícolas, de modo a promover a

redução dos riscos e dos efeitos negativos da utilização dos pesticidas na saúde humana e no

ambiente, incentivando o recurso à abordagens e técnicas alternativas que contribuam para uma

utilização mais precisa e eficiente destes produtos e que privilegiem o recurso aos meios de luta

indiretos (culturais ou genéticos) que previnem ou desfavorecem a instalação e o ataque das pragas,

doenças ou infestantes que afetam as culturas e apenas recorrendo aos meios de luta diretos

(biológicos, biotécnicos ou químicos) quando a intensidade do ataque o justifique e considerando a

aplicação da luta química como o último recurso no combate aos inimigos das culturas.

A nível interno, os princípios e as orientações paraaprâticada Proteção Integrada e também

pata a implementação da Produção Integrada como modo de produção de culturas agrícolas e de
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espécies animais foram inicialmente instituídos através do Decreto-Lei n.o 180195, de 26 de julho,

entretanto revogado pelo Decreto-Lei n.' 25612009, de 24 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei

n.'3712013, de 13 de março, que também estabelece o regime de aprovação das norÍnas técnicas

aplicáveis à proteção integrada, à Produção Integrada e ao modo de produção biológico no âmbito

da produção agrícola primária, e regulamenta a formação dos técnicos e dos produtores nestas

matérias e o acesso e exercício da atividade das respetivas entidades formadoras.

Ao abrigo do Decreto-Lei n.o 25612009, de 24 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.o

3712013, de 13 de março, tem vindo a ser promovida a criação de documentação técnica,

designadamente de cadernos de campo, de normas técnicas e também de planos de formação

relativos às diferentes culturas agrícolas e também à produção de espécies pecuárias, o que tem

permitido, apar da implementação do Modo de Produção Biológico, o desenvolvimento da prática

da proteção integrada e da implementação da Produção Integrada das principais culturas e espécies

pecuárias, destinadas à produção de alimentos.

Na Região Autónoma da Madeira (RAM), a necessidade de conceber, além dos estudos de

suporte, toda a documentação técnica exigida aplicável às culturas estratégicas da agricultura

madeirense, como a bananeira, a cana sacarina, a anoneira ou o maracujazeiro, entre outras, que não

têm expressão produtiva no tenitório continental português, bem como a de adaptar, às

especificidades regionais, muitas das disposições previstas na documentação nacional aplicável a

outras culturas como o abacateiro, a tabaibeira, a maioria das culturas hortícolas e a viúa, como

também, e, sobretudo, às atividades de produção animal, igualmente relevantes no setor agrícola

regional, têm condicionado um mais célere desenvolvimento daprâtica da Proteção Integrada e da

implementação da Produção Integrada.

Pese esta complexidade, a Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural tem

preparada vâria da documentação técnica especifica necessária à prática da Proteção Integrada e à

implementação da Produção Integrada, a qual contempla as adaptações tidas por mais adequadas às

especificidades edafoclimáticas, às condições fitopatológicas e aos condicionalismos da produção

pecuária intrínsecas desta região insular, que determinam as particularidades da agricultura

madeirense.

Neste contexto, toma-se necessário agoÍU conforme previsto no artigo 15." do Decreto-Lei

n." 25612009, de 24 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.' 3712013, de 13 de março, estabelecer

as condições de adaptação das disposições deste diploma à realidade da produção agrícola e pecuária
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regional e estabelecer os procedimentos de aprovação dos cadernos de campo e das normas técnicas

das produções regionais, bem como dos planos de formação aplicáveis na RAM.

Procede-se também à adaptação das disposições do regulamento aprovado pela Portaria

13112005, de 2 de fevereiro, relativo às condições de promoção da prática da Proteção Integrada e

do sistema de controlo e certificação aplicável aos produtos agrícolas e aos géneros alimentícios

derivados de produtos agrícolas obtidos através da Produção Integrada, através de um esquema de

controlo e verificação da conformidade capazde garantir que os produtos identificados no mercado

como provenientes deste modo de produção cumprem efetivamente as disposições legais que lhe

são aplicáveis.

No que se refere à implementação do modo de produção biológico na RAM, a adaptação

das disposições previstas no Decreto-Lei n.' 25612009, de 24 de setembro, foram recentemente

aprovadas pela Portarian.'49412019, de 14 de agosto, que estabelece as regras de execução, na

RAM, da regulamentação da UE relativa ao modo de produção biológico, aos regimes de qualidade

dos produtos agrícolas e géneros alimentícios e às condições de utilização do símbolo gráhco dos

produtos de qualidade especíÍicos das regiões ultraperiféricas.

Também no âmbito destas matérias interessa considerar as relações entre o sistema de

controlo e certificação aplicável aos produtos agrícolas e aos géneros alimentícios provenientes de

produtos agrícolas obtidos através da Produção Integrada e os esquemas privados de certificação

voluntária de produtos agrícolas e géneros alimentícios, que por definição são baseados em boas

práticas agrícolas, como é o caso da organização global GIobalG.A.P., que afirma integrar técnicas

de Produção Integrada, com outras práticas de higiene e segurança no trabalho, de saúde, segurança

e bem-estar dos trabalhadores, sistema de gestão da qualidade e de implementação do HACCP, mas

que, por corresponderem a esquemas que apenas operam na relação entre empresas (business-to-

business), não podem ser utilizados para diferenciar os produtos no mercado.

A implementação destes esquemas privados de certificação que, embora com abordagens e

procedimentos diferentes dos estabelecidos para a implementação da Produção Integrada na

obtenção das culturas e das produções pecuárias regionais, podem respeitar integralmente os

princípios orientadores e os procedimentos inerentes ao exercício da Produção Integrada, pelo que

importa também estabelecer o mecanismo de recoúecimento de que em determinadas produções

regionais e em determinadas condições, estes esquemas de certificação podem ser considerados

homólogos ao sistema de controlo e certificação aplicável à Produção Integrada, na RAM.
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Assim, Sua Excelência o Secretário Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural

autoriza o início do procedimento do projeto de portaria que aplica os princípios orientadores

da prática da Proteção Integrada e da implementação da Produção Integrada de culturas

agrícolas e de espécies pecuárias na Região Autónoma da Madeira, a6 de março de2020,bem

como a publicitação, pelo prazo de l0 dias, na pâgina eletrónica da Secretaria Regional de

Agricultura e Desenvolvimento Rural.

Durante o prazo anteriormente referido podem os interessados constituir-se como tal e

apresentar contributos ao procedimento do projeto de portaria que aplica os princípios

orientadores da prática da Proteção Integrada e da implementação da Produção Integrada de

culturas agrícolas e de espécies pecuárias na Região Autónoma da Madeira, mediante

apresentação de requerimento dirigido ao Exmo. Secretário Regional de Agricultura e

Desenvolvimento Rural, Avenida Arriga n.o 2l-A - Edificio Golden Gate 5.o andar 9000-060

Funchal, respetivamente, através de carta registada com aviso de receção ou de caixa postal

eletrónico gabinete.sra@madeira.gov.pt do qual conste nome, número de identificação fiscal,

respetivo endereço de correio eletrónico e consentimento para que este seja utlizado para os efeitos

previstos na alínea c) do n.o I do artigo 112.'do CPA.

Existindo interessados, e em momento posterior, será procedida a audiência dos interessados

nos termos do art.o 100.o e 101.o do CPA.

A Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural procederá à apreciação dos

contributos e sugestões apresentados pelos interessados e com a aprovação da Portaria em causa

disponibilizará um relatório contendo referência a todas as respostas recebidas, bem como uma

apreciação global que reflita o entendimento desta entidade sobre as mesmas e os fundamentos das

opções tomadas.

Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, aos 18 de março de 2020

A E DO GABINETE
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