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“A baixa do preço
de leite significa uma
perda de 4 milhões
de euros”
“Enviámos uma carta à Ministra
da Agricultura que pretendeu
alertar para a necessidade do reforço
do envelope financeiro do Posei”

“Esta descida, na prática,
é uma medida de oportunismo
das indústrias porque no mercado
nacional existe uma grande
indústria, que é a Lactogal,
que representa 70 por cento
do leite, que não baixou
o preço aos produtores”
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Editorial

Jorge Alberto
Serpa da Costa Rita

A existência de organizações
de produtores de
referência é fundamental
para a vitalidade
do setor agrícola

A

s recentes eleições que decorreram na Federação
Agrícola dos Açores e na Confederação dos Agricultores de Portugal demonstraram a vitalidade do
setor agrícola e a importância das organizações de
produtores, estarem juntas na defesa dos interesses dos seus
associados. A união faz a força e a preservação de Instituições
credíveis e de confiança é nos dias de hoje, condição essencial
para a sustentabilidade de qualquer atividade económica.
A existência de órgãos de cúpula do setor agrícola reveste-se de grande importância, atendendo à ação que desenvolvem enquanto parceiros sociais, nomeadamente, no que
se refere à influência que têm na implementação das politicas agrícolas, não só a nível regional e nacional, mas
também na Europa, onde a presença de um gabinete da Federação Agrícola dos Açores, e também da Confederação
dos Agricultores de Portugal, são essenciais para a defesa
dos rendimentos dos agricultores.
A Federação Agrícola dos Açores tem desenvolvido um
trabalho contínuo de reivindicação junto do Governo dos
Açores, do Governo da República, da União Europeia, dos
deputados regionais, nacionais e europeus, dos diferentes
agentes do setor e também do próprio Presidente da República, o que tem permitido promover as preocupações dos
Agricultores Açorianos e assim, influenciar e ajudar a resolver os seus problemas, que têm sido cada vez mais complexos e complicados, nas diferentes áreas, seja no leite, na carne, na hortoflorifrutícola, na vinha, na agricultura biológica ou mesmo na floresta. Os interesses de cada ilha têm de
ser levados em consideração, porque só desta forma, é que
a coesão na região pode ser uma realidade.
O acompanhamento do setor agrícola tem que ser permanente, porque as políticas agrícolas estão sujeitas a constante
pressão, desde o consumidor, à comunicação social, ao setor
público e privado, aos representantes políticos ou às organizações ambientais, algumas das quais radicais, que difundem
informação, muitas vezes incorreta e abusiva, mas que tendem a influenciar e a alterar comportamentos da sociedade.
Embora a Agricultura seja uma atividade insubstituível,
como foi amplamente provado durante a pandemia do covid-19, a afirmação do Agricultor na sociedade tem de ser
feita duma forma coerente e objetiva, para que a atividade
imprescindível que desenvolve seja devidamente reconhecida, não só pelas suas implicações na coesão sócio económica, mas também, como o principal preservador e protetor
do ambiente que nos rodeia.
É fundamental para o futuro do setor, a existência de organizações de produtores de referência, como a Confederação dos Agricultores de Portugal, a Federação Agrícola dos
Açores ou a Associação Agrícola de São Miguel, por serem
Instituições respeitadas na região, no país e na Europa.
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“A baixa do
preço de leite
significa
uma perda
de 4 milhões
de euros”
>> Presidente da Federação Agrícola dos Açores e da
Associação Agrícola de São Miguel aborda carta enviada
à Ministra da Agricultura sobre o Posei. Fala sobre a fileira
do leite na região. Faz ainda um balanço às consequências
da pandemia provocada pelo covid-19 na região
- Como é que analisa a decisão da BEL de baixar o preço
do leite, juntando-se às restantes indústrias na ilha de São
Miguel?
Jorge Rita - Temos reunido regularmente com a indústria, com
a presença do secretário regional
da Agricultura, e só na última
reunião, é que a BEL se queixou
de dificuldades porque até esta
data, mencionava que os seus produtos não tinham problemas de
escoamento. Existe procura no
mercado nacional dos produtos
açorianos, que é o mercado preferencial das nossas indústrias.
Esta descida, na prática, é
uma medida de oportunismo das
indústrias porque no mercado
nacional existe uma grande
indústria, que é a Lactogal, que
representa 70 por cento do leite,
que não baixou o preço aos produtores.
As indústrias nos Açores esqueceram-se que durante as últimas subidas foram mais contidas,
em comparação com o mercado
nacional e Europeu, aumentando desta forma a diferença do
preço do leite pago aos produtores
na Região.
Esta tem sido uma atitude recorrente da indústria por isso,
temos se encontrar alternativas

capazes de alterar esta situação, e
existem algumas medidas que poderão ser úteis à fileira do leite, nomeadamente, com a publicação da
nova portaria da cessação da atividade agrícola que poderá ser vantajosa para muitos produtores de
leite, permitindo a alguns, sair duma forma digna da fileira, deixan-

do espaço para o redimensionamento de algumas explorações.
É bom não esquecer que no Posei, existe a possibilidade dos produtores de leite reduzirem o seu
efetivo e a produção até 20%, sem
qualquer penalização, o que na
prática, funciona como um desligamento parcial das ajudas.

“Aguardamos
da União Europeia
a antecipação das ajudas
aos agricultores
até 15 de agosto
e ainda que sejam criadas
medidas de mercado
da União Europeia”

Outra medida que pode ser
muito importante, é a reconversão de explorações de leite
para carne de 6.000 direitos de
vacas aleitantes. Se as indústrias
não querem leite, então uma forma de os produtores melhorarem o seu rendimento é a adesão
a esta medida que poderá impedir a ida para o abismo de muitas
explorações. Esta é aliás uma
medida que está a gerar grande
interesse junto dos produtores
de leite, porque estão cansados
desta atitude unilateral das
indústrias de baixarem constantemente o preço de leite. Estas

são medidas que ajudam à reestruturação do setor.
Esta última descida significa
uma perda de rendimentos da
produção de cerca de 4 milhões de
euros. É muito dinheiro para
quem se dedica de alma e coração
à sua atividade. Os agricultores
são muito resilientes, mas existem
limites que estão cada vez mais
próximos.
- A incapacidade de valorizar
produtos é um eterno problema?
J. R. - Sem dúvida. existem
indústrias que não valorizam os
produtos, porque estão habituadas a vender produtos de marca
branca. Considero que os apoios
comunitários para a criação e desenvolvimento das indústrias
estão em causa e perante a realidade atual, os montantes destinados à transformação no próximo quadro comunitário de
apoio deveriam ser direcionados
para a produção, já que a indústria não consegue criar produtos
de valor acrescentado. Esta situação põe em causa o projeto de
diferenciação, pela qualidade,
dos produtos lácteos da Marca
Açores no mercado nacional e
outros.
Não vendemos devidamente o
nosso produto, porque verificamos a existência de campanhas
para consumo dos produtos regionais e muitas vezes são as próprias associações a promover os
nossos produtos, com iniciativas
mais relevantes do que as próprias indústrias, nomeadamente
como o dia nacional da agricultu-
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“Cessação da atividade agrícola,
possibilidade de no Posei, os produtores de
leite reduzirem o seu efetivo e a produção
até 20%, sem qualquer penalização
e a reconversão de explorações de leite
para carne de 6.000 direitos de vacas
aleitantes, são medidas que ajudam
à reestruturação do setor”
“Para fazer face ao covid-19 deveria
existir uma diminuição nos preços
de eletricidade e água, um novo safiagri
(como aconteceu no passado),
melhoria dos transportes marítimos,
supressão das taxas de abate, redução
no preço do gasóleo agrícola e acabar
com os rateios no POSEI”

“Enviámos uma carta
à Ministra da Agricultura
que pretendeu alertar para
a necessidade do reforço do
envelope financeiro do Posei”
ra onde reunimos mais de 4.000
crianças e onde temos o objetivo
de sensibilizá-las para a importância do setor do leite e da
agricultura na sua globalidade.
Também a presença em Santarém, na feira nacional da agricultura, de um stand da Associação Agrícola onde passam
mais de 200 mil pessoas, é uma
forma ideal de promover os nossos produtos no exterior. Todo este trabalho não é devidamente
aproveitado pelas indústrias.
A fileira do leite tem de ser bem
analisada, porque desta forma, a
viabilidade de muitas explorações
fica em causa.
A crise do setor leiteiro nos Açores é provocada pela indústria, que
ao longo destes anos, nunca conseguiu produzir produtos de valor acrescentado, apesar de receberem leite de qualidade.

- Como se comportou a indústria da Região em comparação
com a Lactogal, que é a maior
indústria nacional na área dos
lacticínios?
J. R. - A Lactogal tem uma
indústria na ilha Terceira onde,
claramente, ao longo dos últimos
anos discrimina os produtores
açorianos. Agora a nível nacional
a Lactogal não baixou o preço do

leite. Esta situação provocou o
aumento da diferenciação do
preço pago na Região em comparação com o mercado nacional e
Europeu.
No mercado regional e nacional
deveria haver um acordo do preço
do leite, como se faz na França e
outros países desenvolvidos, para
garantir um preço mínimo. O que
existe é uma guerra comercial ab-

“Esta descida, na prática, é uma medida
de oportunismo das indústrias porque
no mercado nacional existe uma grande
indústria, que é a Lactogal, que representa
70 por cento do leite, que não baixou
o preço aos produtores”

surda em que cada empresa vende
mais barato. Desta forma estamos
a delapidar um produto de excelência. A indústria acaba por
não perder, nem a distribuição. O
consumidor acaba por beneficiar,
razoavelmente, mas ninguém vai
consumir mais leite porque o
preço é baixo.
Os agricultores, com esta estratégia comercial das indústrias,
acabam por ficar numa situação
demasiado precária e sem uma
perspetiva de futuro sobre a importância deste setor nos Açores.
Será que estas indústrias merecem o esforço e dedicação de todo este setor? É que mesmo durante a pandemia o setor nunca
deixou de trabalhar. Foram muitas as pessoas ligadas direta e indiretamente a este setor que continuaram a trabalhar, sem que
houvesse uma valorização ou reconhecimento.
Nós somos o setor mais importante da economia da Região. Se
não houver agricultura não existem alimentos para garantir a sobrevivência da população.
- O Governo Regional anunciou, recentemente, um reforço
de 45 euros do prémio da vaca
leiteira. Considera que este valor é suficiente?
J. R. - Reconhecemos que este
reforço é importante, mas não é
suficiente. Enaltecemos este
anúncio do presidente do Governo Regional, na sequência de
uma reivindicação apresentada
pela Federação Agrícola dos Açores, mas é importante referir que
esta ajuda não compensa as descidas do preço do leite pago pelas
indústrias.
Verificamos que todo o esforço
de reivindicação de apoios dos
produtores acaba por ser absorvido pelas indústrias.
A indústria pretende continuar
a receber um produto de excelência a baixo preço, mas é importante que percebam que não existem
fábricas sem produtores. Um bom
casamento precisa de equilíbrio.
O secretário regional da Agri-

cultura poderia tentar demover
a indústria de baixar o preço do
leite, apresentando as medidas
de apoio criadas a nível nacional e regional para apoiar a
indústria. Podiam ser encontrados caminhos alternativos à descida do leite aos produtores. Nós
esperávamos uma maior intervenção do secretário da Agricultura, porque é nos momentos
difíceis que precisamos do poder
político.
Verificamos que as indústrias não atenderam à carta enviada pelo secretário da Agricultura, para não baixarem o
preço do leite.
- Quando é que deverá ser
pago o apoio adicional de 45
euros por vaca leiteira?
J. R. - Considero que o pagamento deveria ser pago o mais
rapidamente possível para
contribuir para a liquidez dos
produtores. Nós estamos numa
situação de descida do preço do
leite, provocando menos receita numa fase em que aumentam as despesas com as sementeiras dos terrenos agrícolas e
recolha de forragens.
É importante garantir a capacidade dos produtores cumprirem com os seus compromissos. Os pagamentos à banca, finanças e segurança social
são obrigatórios e não podem
ser adiados, mas existem outros compromissos que precisam de ser pagos. Muitos produtores sentem dificuldade em
pagar todas as suas contas no
final do mês.
Quem fica para trás são os
fornecedores. Esta situação
provoca um grande problema
de tesouraria dos fornecedores
de alimentos e equipamentos e
aos prestadores de serviços
agrícolas.
- Quais as medidas que
ainda faltam e que devem
ser implementadas no setor
agrícola?
J. R. -Necessitávamos que a Região efetuasse o pagamento >>
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“Devido à covid-19
tivemos de cancelar
alguns eventos
de grande
importância para
o setor como
o dia nacional
de agricultura
ou a Feira Açores”
“Esta última
descida significa
uma perda
de rendimentos
da produção de
cerca de 4 milhões
de euros”

“O apoio adicional de 45 euros por vaca
leiteira reivindicado pela Federação
Agrícola dos Açores deveria ser pago
o mais rapidamente possível”
>>
de todos os apoios aos produtores e às organizações o mais rapidamente possível. Temos apresentado ao secretário regional da
Agricultura algumas medidas
essenciais, como a diminuição
nos preços de eletricidade e
água, novo safiagri (como aconteceu no passado), transportes
marítimos, supressão das taxas
de abate, redução no preço do
gasóleo agrícola e acabar com os
rateios no POSEI.
Do Governo da República
precisamos que desenvolva os
mecanismos necessários capazes para isentar o pagamento da
Segurança Social, durante seis
meses ou mais, e do pagamento
por conta. Não queremos o
adiamento dos pagamentos,
porque isso significa adiar o
problema para a frente.
- Espera receber algumas
verbas da União Europeia
para compensar a perda de
rendimento provocada pelo
Covid-19?
J. R. - Temos essa expetativa,
mas não sabemos o que vai acontecer. Esperamos que os eurodeputados nacionais ligados à agri-

cultura na Europa façam o seu trabalho e reivindiquem apoios para
a agricultura, especialmente para
uma região ultraperiférica, como é
o caso dos Açores.
Aguardamos que a antecipação
das ajudas aos agricultores seja
feita até 15 de agosto e ainda que
sejam criadas medidas de mercado da União Europeia para corrigir estas situações de crise, como
aconteceu recentemente na Lituânia, que recebeu 30,5 milhões
de euros para o setor agropecuário, medida semelhante à que tinha acontecido para o setor da car-

ne na Irlanda, que recebeu uma
ajuda de 50 milhões de euros.
- Como é que está a decorrer o
regime de transição entre quadros comunitários de apoio?
J. R. - Temos acompanhado
atentamente esse processo que é
de grande importância para a agricultura regional. Ainda recentemente, enviámos uma carta à Ministra da Agricultura que pretendeu alertar para a necessidade do
envelope financeiro do Posei se
manter durante o regime transitório, embora o que pretendamos é o
seu reforço.

“Do Governo da República precisamos
que desenvolva os mecanismos
necessários capazes para isentar
o pagamento da Segurança Social, durante
seis meses ou mais, e do pagamento
por conta. Não queremos o adiamento
dos pagamentos, porque isso significa
adiar o problema para a frente”

Por outro lado, deve desenvolver os mecanismos adequados
que seja capaz congregar esforços
junto dos Estados francês e espanhol e os outros Estados-Membros com Regiões Ultraperiféricas, para que apresentam uma
posição comum e de força na defesa da Agricultura e dos Agricultores das Regiões Ultraperiféricas e esclareça junto da Presidência croata do Conselho e da
próxima Presidência alemã quanto ao relevo, impacto e caracter
insubstituível dos POSEI nas Regiões Ultraperiféricas.
Apelou-se também à ministra
para que sensibilize os restantes
Estados-Membros, enquanto
membros do Conselho, a apoiarem a posição do Parlamento
Europeu relativa à importância
da dotação orçamental do POSEI-Açores.
Este trabalho de defesa dos interesses dos agricultores Açorianos tem sido feito duma forma
persistente em Bruxelas, junto
dos representantes portugueses,
do parlamento europeu, do conselho europeu e da comissão europeia.

- Esta era uma altura de grandes eventos no setor que não se
realizam este ano devido à pandemia do covid-19. Que sensação fica com a ausência destes eventos?
J. R. - É uma sensação muito estranha. Tivemos de cancelar alguns eventos de grande importância para o setor.
Além do cancelamento do dia
nacional de agricultura, que é um
evento de grande qualidade e
com cariz didático, também a
Feira Açores que este ano se realizava em São Miguel foi cancelada e não nos podemos esquecer
que incluía o concurso nacional
da raça Holstein Frísia, que serviria de montra dos nossos animais não só a nível nacional, mas
também com repercussões a nível internacional.
São situações que nos entristecem, mas em primeiro lugar está
a saúde pública.
Felizmente que já foi possível
reabrir a dia 16 de junho, o restaurante da Associação Agrícola de
São Miguel, o que para nós foi um
motivo de orgulho e de grande satisfação porque a decisão de encerrar o restaurante, ainda numa
fase inicial das consequências da
pandemia, foi muito difícil, custou-nos muito.
Não nos podemos esquecer que
este é um restaurante fundamental para a promoção dos nossos
produtos, sendo um caso exemplar
de sucesso não só junto dos Açorianos, mas principalmente de
quem nos visita.
Praticamente, todos os que visitam São Miguel, vêm ao nosso restaurante pelo menos uma vez,
existindo muitos que não conseguem deixar de vir mais do que
uma vez.
É claramente uma referência
na restauração micaelense e Açoriana.
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Jorge Rita reeleito por
unanimidade presidente da
Federação Agrícola dos Açores

R

ealizou-se no dia 22 de
junho, na sede da associada Fruter, situada na
ilha Terceira, as eleições
dos corpos sociais para o biénio
2020-2022 da Federação Agrícola dos Açores.
A lista única foi eleita por unanimidade pelas associadas presentes e resultou duma lista de consenso elaborada pelas Associações
presentes na Assembleia geral.

Jorge Rita, como Presidente da
Associação Agrícola de São Miguel
foi reconduzido no cargo de presidente da Direção da Federação
Agrícola dos Açores.
Apresentam-se de seguida os
corpos sociais eleitos para o biénio
2020-2022:
Mesa da Assembleia- Geral
Presidente: Associação de Agricultores da Ilha Graciosa
1.º Secretário: Associação de
Agricultores da Ilha de São Jorge
2º Secretário: Núcleo de Criadores
de Raças de Carne da Ilha Terceira
Direção
Presidente: Associação Agrícola
de São Miguel

1º Vice- Presidente: Associação
Agrícola da Ilha Terceira
2º Vice- Presidente: Associação
de Agricultores da Ilha do Pico
3º Vice- Presidente: FRUTER
4º Vice- Presidente: Associação
de Agricultores da Ilha das Flores
1º Suplente: Associação de Agricultores da Ilha do Faial
Conselho Fiscal
Presidente: Associação dos Jovens
Agricultores Micaelenses
1º Vogal: Associação dos Jovens
Agricultores Terceirenses
2.º Vogal: Associação de Agricultores da Ilha de Santa Maria
Suplente: Associação de Agricultores da Ilha do Corvo

Jorge Rita reeleito
vice-presidente
da CAP

S

r. Jorge Alberto Serpa da
Costa Rita foi reeleito vice-presidente da CAP
(Confederação dos Agricultores de Portugal) nas eleições
dos órgãos sociais - triénio 2020
- 2023, que decorreram no dia 23
de junho, em Lisboa.
Os órgãos sociais eleitos têm
como presidente da direção,
Eng.º Eduardo Manuel Drummond de Oliveira e Sousa - As-

sociação dos Produtores Florestais do Concelho de Coruche e
Limítrofes.
Esta eleição é mais uma
constatação da importância
que o setor agrícola regional
tem na agricultura portuguesa,
sendo o reflexo do empenho,
dedicação e resiliência que os
agricultores açorianos têm demonstrado no exercício da sua
atividade.

Visita à Ajuda da Bretanha
No passado dia 3 de junho, o Conselho de Administração da Associação
Agrícola de São Miguel acompanhou o Secretário Regional da Agricultura
e Florestas, numa visita à freguesia da Ajuda da Bretanha, que teve como
objetivo visitar uma exploração de leite, no âmbito do anúncio da nova portaria da cessação da atividade agrícola e também visitar as instalações da
Cooperativa Agrícola da Ajuda da Bretanha.
Participaram igualmente o Presidente da Associação dos Jovens
Agricultores Micaelenses e ainda um representante da Unileite.

Visita às Feteiras
Decorreu no passado dia 5 de junho, uma visita à freguesia das Feteiras,
na qual o Conselho de Administração da Associação Agrícola de São
Miguel acompanhou o Secretário Regional da Agricultura e Florestas.
Na ocasião, foram visitadas as instalações da Cooperativa Agrícola
Santa Luzia, bem como uma exploração de leite e hortícolas.

INFORMAÇÃO
A Direção da Associação Agrícola de São Miguel
informa que será disponibilizado um espaço
no jornal Agricultor 2000, aos associados
que tencionem anunciar a venda ou compra
de explorações e terrenos agrícolas. Os interessados

devem contactar o Gabinete de projetos
da Associação Agrícola de São Miguel.
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Secretaria Regional da Agricultura e Florestas

Portaria n.º 81/2020 de 24 de junho de 2020

Reconversão de Explorações de Leite para Carne
Sumário
Estabelece as regras de atribuição de um lote de 6.000
(seis mil) direitos individuais para efeitos de concessão
do Prémio à Vaca Aleitante constante do programa POSEI-Açores.
Considerando o Regulamento (UE) n.º 228/2013 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de março
de 2013, que estabelece medidas especificas no domínio da agricultura a favor das regiões ultraperiféricas da União;
Considerando o Regulamento de Execução (UE)
n.º 180/2014 da Comissão, de 20 de fevereiro de
2014, que estabelece normas de execução do Regulamento (UE) n.º 228/2013 do Parlamento Europeu
e do Conselho;
Considerando que a Decisão da Comissão de
5/12/2019, que aprovou as alterações ao programa
POSEI-Portugal, em conformidade com o artigo 40.
° do Regulamento de Execução (UE) n.º 180/2014 da
Comissão, aumentou o limite de direitos individuais
ao prémio à vaca aleitante;
Considerando que não se encontra atribuída a totalidade dos direitos disponíveis na reserva regional;
Considerando a necessidade de reestruturar a produção leiteira e melhorar a eficiência das explorações nas ilhas de São Miguel, Terceira e Graciosa.
Manda o Governo Regional, pelo Secretário Regional da Agricultura e Florestas, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 90.º do Estatuto
Político-administrativo da Região Autónoma dos
Açores, na sua redação atual, o seguinte:

Artigo 1.º
Objeto
A presente Portaria estabelece as regras de atribuição de um
lote de 6.000 (seis mil) direitos individuais para efeitos de
concessão do Prémio à Vaca Aleitante constante do programa POSEI-Açores e das condicionantes à sua utilização.

Artigo 2.º
Beneficiários
Podem candidatar-se à atribuição de direitos individuais
ao Prémio à Vaca Aleitante os produtores de leite que:
a) No ano civil de 2019 tenham efetuado entregas de leite nas ilhas S. Miguel, Terceira ou Graciosa, e domicílio
fiscal numa daquelas ilhas; e
b) Possuam animais determinados no Prémio à Vaca
Leiteira no ano civil de 2019, previsto na Portaria n.º
7/2019, de 23 de janeiro.
c) Tenham efetuado entregas de leite no ano civil de
2020, até à data de publicação da presente portaria.

Artigo 3.º
Atribuição dos direitos
1. O número de direitos a atribuir a cada agricultor, arredondado às décimas, é calculado com base na seguinte
fórmula:
a) Para as Ilhas de São Miguel e Terceira
ND=(0,04123×(E)+145×VL)/300
b) Para a ilha Graciosa
ND=(0,04123×(E)+190×VL)/300
Em que:
ND - Número de direitos a atribuir
E - Entregas de leite efetuadas em 2019 (expressas em
quilogramas)
VL - Número de animais determinados, no ano 2019, no
Prémio à Vaca Leiteira, constante da Portaria n.º 7/2019,
de 23 de janeiro.
2. Aos valores apurados, nos termos do número 1 do presente artigo, é aplicado um fator de correção de 0,91,

equivalente à taxa de rateio aplicada em 2019 às ajudas
consideradas para efeito de cálculo.
3. O número limite de direitos a atribuir por ilha, arredondado à unidade, é calculado com base na proporção
das entregas efetuadas em 2019 na respetiva ilha.

Artigo 4.º
Critérios de seleção
1. Caso o número de direitos, previstos no artigo 1.º, não
seja suficiente para satisfazer todas as candidaturas, proceder-se-á à atribuição sucessiva dos direitos por aquelas, segundo a sua posição hierárquica, estabelecida com
base em três critérios de seleção, aplicados de acordo
com a seguinte ordem:
a) Os agricultores que, nas amostras de leite cru colhidas
pelo IAMA-SERCLA, em 2019, tenham registado uma
média geométrica anual superior a 400.000 células/ml de
leite, para a contagem de células somáticas (CCS), ou superior a 100.000 células/ml de leite, para a contagem microbiana total (CMT), têm prioridade sobre os restantes;
b) Os agricultores com entregas de leite inferiores a
200.000 litros de leite têm prioridade sobre os restantes;
c) Os agricultores são ordenados por idade, de modo
decrescente, sendo que no caso de heranças indivisas terse-á em conta a idade do herdeiro mais novo e no caso das
pessoas coletivas a data da constituição da sociedade.
2. Em caso de igualdade entre candidaturas, após a aplicação dos critérios de seleção mencionados no número
anterior, será dada preferência à que tiver sido submetida em primeiro lugar, relevando para o efeito o dia, hora, minuto e segundo.

Artigo 5.º
Período de candidatura
O período de candidaturas decorre entre 6 de julho
a 7 de agosto de 2020.

Artigo 6.º
Apresentação da candidatura
As candidaturas são apresentadas junto dos Serviços
de Desenvolvimento Agrário de ilha, da Secretaria Regional da Agricultura e Florestas, ou através de submissão de formulário eletrónico disponível em
https://gestpdr.azores.gov.pt .

Artigo 7.º
Decisão das candidaturas
1. A atribuição dos direitos individuais ao prémio à vaca
aleitante é da competência da Direção Regional com
competência em matéria de Desenvolvimento Rural.
2. A decisão de atribuição dos direitos é notificada aos
interessados.
3. As notificações são efetuadas por mensagem de correio eletrónico (e-mail) desde que o agricultor o tenha
disponibilizado no formulário de identificação do beneficiário (IB), nos termos da legislação aplicável.
4. No caso do agricultor não ter disponibilizado o e-mail
no seu IB, as notificações são efetuadas por carta registada, para o domicílio fiscal, ou para a morada de contacto, indicados no IB.
5. As notificações previstas nos números anteriores consideram-se efetuadas:
a) Por e-mail, na data da respetiva expedição;
b) Por carta registada, no terceiro dia útil posterior ao
registo.

Artigo 8.º
Utilização dos direitos e condicionantes
1. Os agricultores a quem tenham sido atribuídos direitos, ao abrigo da presente Portaria, só os podem utilizar a partir de 2021, inclusive.

2. Só podem utilizar os direitos atribuídos ao abrigo da
presente Portaria os agricultores que, no ano em causa,
não tenham apresentado candidatura ao Prémio aos
Produtores de Leite ou ao Prémio à Vaca Leiteira, previstos na Portaria que estabelece as normas de aplicação
daquelas medidas.
3. No primeiro ano de utilização dos direitos, o agricultor receberá pela totalidade dos direitos atribuídos.
4. Para efeitos de cálculo do número de direitos a atribuir aos candidatos, não serão consideradas as quantidades de referência transferidas para outros produtores,
devendo estes no ato de apresentação das candidaturas
aos direitos, entregar declaração da entidade compradora de leite, atestando se ocorreram transferência de
quantidades de referência desde 01 de janeiro de 2020 e
respetivas quantidades.
5. O n.º de SERCLA deverá ser cancelado até 31 de dezembro de 2020 e o comprovativo, emitido pelo IAMA, remetido pelo produtor à DRDR até 31 de janeiro
de 2021.
6.O não cumprimento do disposto no número anterior, implica a perda dos direitos atribuídos ao abrigo da
presente portaria.
7. Sem prejuízo do disposto no número 4 do presente artigo, para efeitos do critério de seleção constante da alínea b), do nº 1 do artigo 4.º, é considerada a totalidade
do leite do produtor independentemente de terem sido
efetuadas transferências de quantidades de referência.
8. A aplicação do disposto no número 3 do presente artigo, ocorre a partir da data da entrada em vigor do novo
diploma que estabelece as normas de aplicação das medidas a favor das produções animais e vegetais na Região
Autónoma dos Açores.

Artigo 9.º
Intransmissibilidade dos direitos
1. Os direitos atribuídos ao abrigo da presente Portaria
são intransmissíveis.
2. O disposto no número anterior não se aplica nos seguintes casos de força maior e circunstâncias excecionais:
a) Morte do beneficiário;
b) Incapacidade profissional do beneficiário definitiva e
permanente;
c) Catástrofe natural grave que afete de modo significativo a exploração;
d) Epizootias que afetem parte ou a totalidade do
gado;
e) Expropriação de toda a exploração, ou uma parte
importante da mesma, no caso de a expropriação não ser
previsível no dia da apresentação da candidatura;
f ) Transferências de pais para filhos, no caso da cessação
da atividade agrícola;
g) Transmissão para o herdeiro ou herdeiros, no caso
de heranças indivisas.

Artigo 10.º
Entrada em vigor
A presente Portaria entra em vigor no dia 6 de julho de
2020.

Secretaria Regional da Agricultura e Florestas.
Assinada a 22 de junho de 2020.
O Secretário Regional da Agricultura e Florestas

João António Ferreira Ponte.
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De todos os desafios com que a produção
leiteira se depara, a mastite bovina
continua a ter uma posição de relevo

O

s prejuízos associados
são conhecidos e reconhecidos, sendo a diminuição da produção o
resultado imediato e visível da
mastite, associada a uma possível
perda de tecido mamário, perda do
quarto afetado ou mesmo do animal. Assume-se assim como a doença de produção mais cara na
indústria do leite, causando um encargo financeiro considerável em
termos de tratamento veterinário,
fertilidade reduzida, trabalho extra
e produção de leite reduzida.
Nas últimas décadas, houve
uma grande redução na incidência
clínica de mastite, acompanhada
por uma mudança na importância
relativa e absoluta de diferentes
agentes patogénicos. Escherichia
coli e Streptococcus uberis são
agora duas das causas mais comuns de mastite bovina e sendo
um problema crescente em rebanhos com baixa contagem de células
somáticas, o que demonstra uma

redução das mastites contagiosas
e um aumento das mastites de origem ambiental. Para esta alteração epidemiológica da mastite,
muito contribuiu a implementação de planos de controlo, que
demonstram ter grande impacto
nas mastites contagiosas, mas menor nas de origem ambiental.
Os cuidados com o úbere apresentam-se assim, como fulcrais
para o bom desempenho do animal e inevitavelmente da própria
exploração.
Os desinfetantes dos tetos desempenham um papel importante
num programa de controlo de mastite. Diversos estudos têm demonstrado que a desinfeção pré e pós-ordenha pode reduzir a incidência de
mastite clínica causada por bactérias contagiosas em 50%, e por
bactérias ambientais em 24%.
Muitos dos desinfetantes de tetos contêm uma mistura de diferentes ingredientes. A combinação
desses ingredientes é crucial, pois

Associação Agrícola
de São Miguel
recebe Chega
A Associação Agrícola de São Miguel em
Santana, recebeu o Chega no passado dia 12
de junho, onde foi analisada a importância da
Agricultura Açoriana, bem como as suas principais
preocupações e constrangimentos.

lente de moscas e alantoína que
ajuda à cicatrização de feridas,
possuindo paralelamente uma
acção hidratante e queratolítica.
VIRI TE DIP apresenta-se assim, como uma escolha acertada para a prevenção de mastites
e consequentemente para a melhoria da performance da sua
produção! Prevenir é ganhar!
ENG. JOÃO PEREIRA

devem garantir que a desinfeção é
maximizada ao mesmo tempo que
a irritação da pele é minimizada.
Portanto, o princípio ativo, pH,
condicionadores da pele e surfactantes devem ser equilibrados para criar um produto desinfetante
de tetos eficaz.
Um princípio ativo muito utilizado é o ácido láctico, com acção

comprovada frente a diversos
agentes.
A Novadan possui no seu portfolio o VIRI TE DIP, uma fórmula
única, tendo por base o ácido láctico, mas a qual também inclui uma
alta concentração de glicerina que
promove uma pele macia, a par de
óleos essenciais, nomeadamente de
oregão que possui um efeito repe-

Referências:
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J, O'Brien B, Gleeson D (2019) Screening
commercial teat disinfectants against bacteria isolated from bovine milk using disk
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ELBS-Bailliere Tindal, London pp: 563-618.
Schroeder J. (2010). Mastitis Control Programs: Bovine
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Preços de leite

Apresentam-se os preços a pagar pelas indústrias
e cooperativas aos produtores, a partir de 1 de julho de 2020.

As tabelas abaixo descriminadas refletem o preço do leite em €/1000LT, com as seguintes alterações em 2020:
Coop. Santo Antão - Subida de 5,60€ no bónus cooperativa e 2,494€ bónus cloratos em janeiro;
Descida de 2,25€ no bónus cooperativa em abril e em julho;
Coop. Costa Norte - Subida de 5,00€ no bónus cais em janeiro;
Descida de 10,00€ no preço base em julho;
Unileite - Descida de 14,50€ no preço base e 5,00€ no leite refrigerado nas explorações sem leite de pastagem em maio;
Insulac - Descida de 12,50€ no preço base e 5,00€ no leite refrigerado nas explorações que têm recolha diária em junho;
BEL - Descida de 10,00€ no preço base e 5,00€ no leite refrigerado em julho;
Subida de 5,00€ no prémio Vacas Felizes em julho;
Prémio de Ajustamento de 5,00€ para produtores Vacas Felizes e para os que estão em processo de certificação em julho.
Os preços estão discriminados para cada indústria e cooperativa da seguinte forma: preço base, bónus de qualidade,
bónus de quantidade, bónus Cooperativa, bónus Cloratos, bónus de cais, pontuação máxima de 9 pontos e ainda o bónus de leite
refrigerado para tanques dos produtores, nas situações em que se aplicam.
As tabelas têm em conta o preço pago aos produtores com teor de gordura 3,6 e proteína 3,1, estando discriminado
o valor atribuído a cada décima de proteína e gordura para cada indústria na tabela 1.
Na alteração da grelha de classificação de massa/volume para massa/massa, em janeiro de 2020,
o leite padrão na gordura passou de 3,7 para 3,6 e na proteína de 3,2 para 3,1

Tabela 1 (Preços €/1000Lt)
Indústrias/Cooperativas

Coop. Santo Antão
Décima Gordura
Décima Proteína

2,494

213,00

¤ 2,50

16,50

205,50

Pontuação
Máxima
9 Pontos

Bónus Cais

Bónus de leite Refrigerado
Recolha na
Exploração

Entrega
na Fábrica

Postos

23,44

18,90

Não tem

Não aceita

Postos

22,50

18,90

Não tem

Não aceita

* 22,00

Postos
Posto (Covoada)
Fábrica (Arrifes)

2,50
12,50
12,50

18,50

22,45
Pastagem
27,45

Não aceita

207,50

* 20,00

Postos
10,00
Fábrica (Ribeira Grande) 10,00
São Brás/Burguete
12,50

18,68

27,50
Recolha 24h
22,50

25,00

213,00

¤ 2,50

Postos
5,00
Fábrica (Ribeira Grande) 10,00
Fábrica (Covoada)
10,00

18,90

22,45

22,45

3,75
3,00

Bel
Décima Gordura
Décima Proteína

17,10

2,74
3,00

Insulac
Décima Gordura
Décima Proteína

¤ 2,50

223,00

Bónus Quantidade

2,75
4,00

Unileite
Décima Gordura
Décima Proteína

Bónus
Cloratos

Bónus
Qualidade

2,75
4,00

Coop. Costa Norte
Décima Gordura
Décima Proteína

Bónus
Cooperativa

Preço
Base

2,75
4,00

<70.000Lt
-10,00
>70.000<100.000
0
>100.000<150.000 +7,00
>150.000<300.000 +14,00
>300.000<500.000 +15,00
>500.000
+16,50

* Nota: Bónus Qualidade para produtores que têm 8 ou 9 pontos
¤ Nota: Bónus Qualidade para os produtores com CCS igual ou inferior a 250.000 por ml

BEL Prémio Vacas Felizes 22,50€
BEL Prémio Bem Estar Animal 1 2,50€ Prémio Bem Estar Animal 2 6,50€
BEL Prémio Ajustamento 5,00€ para produtores Vacas Felizes e para os que estão em processo de Certificação
# Cooperativa Costa Norte Prémio Ajustamento 5,00€ para os produtores que estão em processo de Certificação para as Vacas Felizes

Bónus Qualidade da Bel:
CCS - Contagem Células Somáticas:
BONIFICAÇOES
Inferior ou igual a 250.000
Superior a 250.000 e inferior ou igual a 300.000
PENALIZAÇOES

Superior a 350.000 e inferior ou igual a 400.000
Superior a 400.000 e inferior ou igual a 500.000
Superior a 500.000

CMT - Contagem Microbiana Total:
PENALIZAÇOES
Superior a 50.000 e inferior ou igual a 100.000
Superior a 100.000

+ 2,50 Euros por 1000Lt
+ 1,00 Euros por 1000Lt
- 10 Euros por 1000Lt
- 65,00 Euros por 1000Lt
- 95,00 Euros por 1000Lt

- 10,00 Euros por 1000Lt
- 95,00 Euros por 1000Lt

Estas BONIFICAÇÕES
e PENALIZAÇÕES são
baseadas na média
geométrica de 3 meses para
a CCS e média geométrica
de 2 meses para a CMT.
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Exemplos
Na tabela 2, é feita a comparação dos preços do leite ordenados pelo preço total, pagos pelas indústrias e cooperativas
a dois produtores com uma produção anual de 160.000Lt, e 2.100.000Lt, que entregam leite sem refrigeração nos Postos
de Receção com gordura 3,6 e proteína 3,1 e conseguem atingir 9 pontos e a pontuação máxima do bónus de qualidade.

Tabela 2 (Preços €/1000Lt)
Preço
Base

Indústrias/Cooperativas

Bónus
Qualidade

Bónus
Quantidade

Preço Total

Bónus
Cooperativa

Bónus
Cloratos

Bónus
Cais

Pontuação
Máxima
9 Pontos

Produção
160.000Lt

Produção
2.100.000Lt

2,494

23,44

18,90

287,43

287,43

22,50

18,90

273,40

273,40

10,00

18,68

256,18

256,18

Coop. Santo Antão

223,00

2,50

17,10

Coop. Costa Norte

213,00

2,50

16,50

Insulac

207,50

20,00

Produção 160.000Lt

213,00

2,50

14,00

5,00

18,90

253,40

----

Produção 2.100.000Lt

213,00

2,50

16,50

5,00

18,90

----

255,90

Unileite

205,50

22,00

2,50

18,50

248,50

248,50

Bel

Na tabela 3, é feita a comparação dos preços do leite ordenados pelo preço total, pagos pelas indústrias e cooperativas a dois
produtores com uma produção anual de 160.000Lt, e 2.100.000Lt, que entregam leite sem refrigeração no Cais das Fábricas
com gordura 3,6 e proteína 3,1 e conseguem atingir 9 pontos e a pontuação máxima do bónus de qualidade.

Tabela 3 (Preços €/1000Lt)
Preço
Base

Indústrias/Cooperativas

Bónus
Qualidade

Bónus
Quantidade

Preço Total

Bónus
Cooperativa

Bónus
Cloratos

Bónus
Cais

Pontuação
Máxima
9 Pontos

Produção
160.000Lt

Produção
2.100.000Lt

2,494

23,44

18,90

287,43

287,43

22,50

18,90

273,40

273,40

Coop. Santo Antão

223,00

2,50

17,10

Coop. Costa Norte

213,00

2,50

16,50

Produção 160.000Lt

213,00

2,50

14,00

10,00

18,90

258,40

----

Produção 2.100.000Lt

213,00

2,50

16,50

10,00

18,90

----

260,90

Unileite

205,50

22,00

12,50

18,50

258,50

258,50

Insulac

207,50

20,00

10,00

18,68

256,18

256,18

Bel

Na tabela 4, é feita a comparação dos preços do leite ordenados pelo preço total, pagos pelas indústrias e cooperativas
a dois produtores com uma produção anual de 160.000Lt, e 2.100.000Lt, com bónus máximo do leite refrigerado recolhido
na exploração com gordura 3,6 e proteína 3,1 e conseguem atingir 9 pontos e a pontuação máxima do bónus de qualidade.

Tabela 4 (Preços €/1000Lt)
Indústrias/Cooperativas

Preço
Base

Bónus
Qualidade

Bónus
Quantidade

Bónus
Cooperativa

Bónus
Cloratos

Bónus
Cais

17,10

2,494

23,44

Pontuação
Bónus
Máxima
Refrigeração
9 Pontos

Preço Total
Produção
160.000Lt

Produção
2.100.000Lt

287,43

287,43

Coop. Santo Antão

223,00

2,50

Insulac

207,50

20,00

18,68

27,45

273,63

273,63

Unileite

205,50

22,00

18,50

27,45

273,45

273,45

Coop. Costa Norte

213,00

2,50

273,40

273,40

Produção 160.000Lt

213,00

2,50

14,00

18,90

22,45

270,85

----

Produção 2.100.000Lt

213,00

2,50

16,50

18,90

22,45

----

273,35

16,50

22,50

18,90

18,90

Bel
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Cooperativa União Agrícola, C.R.L.
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Associação Agrícola de São Miguel
TABELA DE PREÇOS PARA CRUZADOS
DE RAÇAS DE CARNE
O Conselho de Administração da Associação Agrícola de São Miguel informa todos os
seus associados que compra cruzados de raças de carne, com as seguintes condições:

Vitelos com 15 dias:

150 euros

Vitelas com 15 dias:

80 euros

Só se aceitam animais em bom estado sanitário;
A receção dos animais será feita às segundas-feiras e quintas-feiras, das 10H00 às
13H00, no viteleiro da AASM - Cabouco;
Os pagamentos serão efetuados pela Cooperativa União Agrícola, CRL, no Gabinete
da Névia Garcia, prazo de 15 dias após a venda, perante apresentação dos passaportes
dos animais, guia de circulação e fatura/recibo;

TABELA DE PREÇOS PARA CRUZADOS
DE RAÇA ANGUS
O Conselho de Administração da Associação Agrícola de São Miguel informa todos os
seus associados que compra cruzados de raça Angus, com as seguintes condições:

Vitelos com 15 dias:

200 euros

Vitelas com 15 dias:

90 euros

Machos dos 5 aos 12 meses: 2,10 euros kg / peso vivo
Fêmeas dos 5 aos 12 meses: 1,50 euro kg / peso vivo
Só se aceitam animais em bom estado sanitário, que possuam no passaporte o número
de identificação do pai e a designação da raça cruzado de Aberdeen-Angus (código nº
42), acompanhados do documento comprovativo da inseminação artificial que deve
indicar a identificação do touro, o número de brinco da mãe e a data da inseminação;
A receção dos animais será feita às segundas-feiras e quintas-feiras, das 10H00 às
13H00, no viteleiro da AASM - Cabouco;
Os pagamentos serão efetuados pela Cooperativa União Agrícola, CRL, Gabinete da
Névia Garcia, prazo de 15 dias após a venda, perante apresentação dos passaportes dos
animais, guia de circulação e fatura/recibo;
Todos os interessados poderão contatar o gabinete de projetos da Associação Agrícola de São Miguel, telefone nº 296490010 ou Eng.º Estrela 926789625.
Santana, 05 de junho de 2019
O Conselho de Administração
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Decreto Legislativo Regional n.º 14/2020/A de 25 de junho de 2020

Regime jurídico da cessação da atividade agrícola na Região Autónoma dos Açores
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.
Contudo, 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.
Desde logo, procura-se incentivar o rejuvenescimento do setor agrícola, o redimensionamento, o emparcelamento das explorações e ainda a diversificação
da atividade agrícola na Região, promovendo a modernização da agricultura e, consequentemente, a sustentabilidade do setor, como um dos pilares da economia dos Açores.
Um dos principais objetivos da vertente sócio estrutural da Política Agrícola Comum (PAC) foi o de promover a modernização da agricultura e o rejuvenescimento do tecido empresarial, através do apoio à instalação de jovens agricultores. Em Portugal, as
políticas de apoio à instalação e ao investimento de jovens agricultores iniciaram-se em 1986, com a entrada
na Comunidade Económica Europeia, e foram postas
em prática através dos mecanismos previstos na PAC.
As medidas da União Europeia a favor dos jovens
agricultores têm sido, fundamentalmente, medidas estruturais, como é o caso do regime de apoio à primeira instalação, a ajuda reforçada aos investimentos inerentes a essa instalação e ainda as ajudas à formação
profissional e à assistência técnica. No entanto, a legislação comunitária foi sendo progressivamente alterada e adaptada às novas realidades, sendo uma das medidas o apoio à cessação da atividade agrícola e que
beneficia indiretamente os jovens agricultores.
Desta forma, 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.
Assim, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores decreta, nos termos da alínea a) do n.º
1 do artigo 227.º da Constituição da República Portuguesa e do n.º 1 do artigo 37.º e do artigo 52.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos
Açores, o seguinte:

Capítulo I
Disposições gerais
Artigo 1.º
Objeto

O presente diploma estabelece o regime jurídico da cessação da atividade agrícola na Região Autónoma dos Açores.

Artigo 2.º
Objetivos

O presente regime tem por objetivos:
a) Favorecer a substituição de agricultores idosos por
jovens agricultores que possam modernizar e melhorar a
viabilidade económica das explorações agrícolas;
b) Criar condições que favoreçam o emparcelamento
agrícola de explorações ou parcelas, de modo a permitir
uma maior rentabilidade das novas explorações;
c) Apoiar a diversificação das atividades agrícolas na
Região;
d) Proporcionar um rendimento adequado aos agricultores que decidam cessar a sua atividade agrícola.

Artigo 3.º
Definições

Para efeitos do presente diploma, entende-se por:
a) "Áreas elegíveis", as áreas de terras libertadas pelo
cedente ao(s) cessionário(s), que cumprem as condições
de elegibilidade previstas no presente diploma, e que são,
por isso, consideradas para o cálculo do valor da ajuda
aprovada;

b) "Agricultor a título principal (ATP)":
i) A pessoa singular, cujo rendimento bruto proveniente da atividade agrícola é igual ou superior a 50 %
do seu rendimento global e que dedica pelo menos 50 %
do seu tempo total de trabalho à sua exploração agrícola,
entendendo-se que não reúne estes requisitos a pessoa
que exerce uma atividade que ocupe mais de metade do
horário profissional de trabalho que, em condições normais, caberia ao trabalhador a tempo inteiro dessa profissão e que beneficie de uma pensão de reforma ou de
invalidez, qualquer que seja o regime de segurança social aplicável;
ii) A pessoa coletiva que, nos termos do respetivo estatuto, exerça a atividade agrícola como atividade principal e, quando for o caso, outras atividades secundárias
relacionadas com a principal e cujos gerentes, obrigatoriamente pessoas singulares e sócios da pessoa coletiva,
dediquem pelo menos 50 % do seu tempo total de trabalho à exploração onde exercem a atividade agrícola, dela auferindo, no mínimo 50 % do seu rendimento global e
desde que detenham no seu conjunto, pelo menos, 10 %
do capital social e não beneficiem de uma pensão de reforma ou de invalidez, qualquer que seja o regime de segurança social aplicável.
c) "Cedente", o agricultor, pessoa singular, que cessa
definitivamente toda a atividade agrícola com objetivos
comerciais nos termos do presente regime de apoios;
d) "Cessionário", o ATP, pessoa singular ou coletiva,
que toma, total ou parcialmente, as terras libertadas pelo cedente a fim de ampliar a sua exploração, com exceção
do cônjuge ou pessoa equiparada a cônjuge;
e) "Cônjuge a cargo", o cônjuge ou pessoa equiparada a
cônjuge, que vive com o cedente dependendo economicamente da exploração agrícola, considerando-se que não
há dependência económica quando exerça uma atividade
remunerada, receba qualquer pensão da segurança social,
subsídio de desemprego ou qualquer outra prestação
pública análoga, ou ainda quaisquer outros rendimentos regulares;
f ) "Emparcelamento":
i) Quando uma parcela de terra libertada pelo cedente confine com uma parcela de terra da exploração do(s)
cessionário(s) e nesta passe a ficar integrada; ou
ii) Quando uma parcela de terreno se encontre separada por uma linha de água, acidentes fisiográficos, servidões ou caminhos, desde que esta permita a passagem
entre as parcelas confinantes entre si.
g) "Exploração agrícola", o conjunto das unidades de
produção submetidas a uma gestão por um agricultor e localizadas no território da Região Autónoma dos Açores;
h) "Parcela agrícola", a superfície contínua de terras na
qual um único agricultor cultiva um único grupo de culturas ou diferentes grupos de culturas pertencentes ao
mesmo tipo de ocupação cultural;
i) "Pessoa equiparada a cônjuge", a pessoa que viva com
o cedente, nos termos da Lei n.º 7/2001, de 11 de maio,
na sua atual redação;
j) "Produtor agrícola (PA)", cedente, com atividade
principal de produtor agrícola, que contém a titularidade
de uma exploração agrícola à data da apresentação da
candidatura e que possui, há pelo menos dez anos, as contribuições à Segurança Social como atividade principal de
produtor agrícola;
k) "Superfície agrícola útil" (SAU), integra a terra arável limpa, área com culturas permanentes, pastagens permanentes em terra limpa e superfícies com culturas sob
coberto de matas, florestas e hortas;
l) "Terras libertadas", as terras exploradas pelo cedente antes de cessar a atividade agrícola com objetivos comerciais e nas quais deixa de praticar agricultura;
m) "Unidade de produção", o conjunto de parcelas,
contínuas ou não, que constituem uma unidade técnicoeconómica caracterizada pela utilização em comum dos
meios de produção, submetida a uma gestão única, independente do título de posse, do regime jurídico e da área
ou localização.

Capítulo II
Cedentes
Artigo 4.º
Condições de elegibilidade dos cedentes

1 - Podem candidatar-se à cessação da atividade agrícola os produtores agrícolas que pretendam cessar definitivamente a atividade agrícola e reúnam cumulativamente as seguintes condições, à data da apresentação do
pedido de apoio, à data da aprovação e à data da cessação
da atividade agrícola:
a) Exerçam a atividade agrícola há pelo menos vinte
anos e tenham como atividade principal, nos últimos
dez anos, a de produtor agrícola;
b) Tenham idade compreendida entre os cinquenta e
oito e os sessenta e quatro anos, inclusive;
c) Não tenham requerido, nem aufiram pensão de velhice ou de invalidez;
d) Estejam inscritos na Segurança Social como produtores agrícolas, com a situação contributiva regularizada perante a Segurança Social e a Autoridade Tributária e Aduaneira, e que tenham contribuído durante um
período de, pelo menos, vinte anos, que lhes permita cumprir o prazo de garantia exigido para a obtenção da pensão
de velhice;
e) Sejam titulares de uma exploração agrícola com a
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;
f ) Declarem a totalidade da área da sua exploração,
sendo considerada, para efeitos da alínea anterior, apenas
a área que esteja na posse do cedente há pelo menos doze
meses;
g) Possuam o registo da exploração no Sistema de Identificação Parcelar (iSIP);
h) Assegurem a utilização das áreas elegíveis da sua exploração agrícola, através da venda, arrendamento, comodato ou doação a outro(s) agricultor(es) que, não sendo o cônjuge ou pessoa equiparada a cônjuge, reúna(m) as
condições de elegibilidade e assuma(m) os compromissos
previstos para os cessionários, de acordo com o número
seguinte;
i) Assumam os compromissos referidos no artigo 5.º
2 - Quando o cedente possua na sua exploração áreas
arrendadas ou de comodato consideradas elegíveis, para
efeitos da alínea h) do número anterior, deve verificar-se
a denúncia do respetivo contrato de arrendamento ou de
comodato e a renovação por contrato de arrendamento ou
comodato ao(s) cessionário(s) que cumpra(m) as condições previstas neste diploma.
3 - No caso das terras libertadas não elegíveis, as mesmas serão transferidas do iSIP do cedente para o proprietário ou outro agricultor, à data da cessação da atividade agrícola.

Artigo 5.º
Compromissos dos cedentes

1 - Para terem acesso aos apoios previstos no presente
diploma os agricultores comprometem-se a:
a) Cessar definitivamente a atividade agrícola até seis
meses a contar da data da homologação do pedido de
apoio, podendo este período ir até aos doze meses, nos
termos e condições a definir em portaria do membro do
Governo Regional com competência em matéria de agricultura;
b) Não requerer a pensão de invalidez;
c) Requerer a pensão de velhice três meses antes de
atingir a idade legal para a reforma;
d) Realizar o pagamento à Segurança Social dos descontos devidos até atingirem a idade legal para requerer a
pensão de velhice.
2 - À data de cessação da atividade agrícola, o cedente
tem o compromisso de apresentar os documentos comprovativos da efetiva cessação da exploração agrícola, que
serão definidos em portaria do membro do Governo Regional com competência em matéria de agricultura.
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Artigo 6.º
Autoconsumo e/ou investimentos
em atividades não agrícolas

Sem prejuízo do disposto na alínea g) do n.º 1 e nos n.os
2 e 3 do artigo 4.º, os cedentes podem reservar até 10 % da
área da exploração, até ao limite máximo de 1 ha, para autoconsumo e/ou investimentos em atividades não agrícolas, nos termos da legislação aplicável.

Artigo 7.º
Condições de elegibilidade
e compromissos do cônjuge

Podem ser concedidos apoios conjuntamente ao cedente e respetivo cônjuge ou pessoa equiparada a cônjuge, desde que se enquadrem na definição de cônjuge a cargo.

Capítulo III
Cessionários
Artigo 8.º
Condições de elegibilidade do cessionário
1 - O cessionário da exploração, pessoa singular, deve
reunir as seguintes condições, à data da apresentação do
pedido de apoio:
a) Ser agricultor a título principal com área mínima de
4 ha de SAU para as explorações pecuárias e 1 ha para as
outras, ou vir a sê-lo no âmbito da aprovação do apoio à 1.ª
instalação de jovens agricultores, ao abrigo da medida no
quadro comunitário de apoio;
b) Ter idade inferior a quarenta e cinco anos de idade,
excetuando-se deste limite os casos em que se verifique
uma ação de emparcelamento;
c) Assumir os compromissos referidos no artigo seguinte.
2 - No caso de pessoas coletivas, pelo menos um dos gerentes responsáveis pela exploração deve obedecer às condições previstas no número anterior.
3 - No caso de ser agricultor já instalado, a área transmitida pelo cedente deve corresponder a pelo menos 25 %
da área da exploração que o cessionário já possui.
4 - Excetuam-se do disposto no número anterior os casos em que se verifique uma ação de emparcelamento.
5 - À data da aprovação do pedido de apoio da cessação
da atividade agrícola, os cessionários com candidatura à
primeira instalação de jovens agricultores devem ter a
respetiva candidatura aprovada ou com parecer favorável
de aprovação.

Artigo 9.º
Compromissos do cessionário
O cessionário compromete-se a:
a) Assumir a gestão da exploração na data em que o anterior titular cesse a sua atividade;
b) Respeitar os requisitos legais de gestão e boas condições agrícolas e ambientais, nos termos da legislação em
vigor;
c) Manter a atividade agrícola na exploração durante o
prazo de cinco anos a partir da data de cessação de atividade do cedente, podendo, no entanto haver alteração das áreas libertadas sob permuta por razões de emparcelamento;
d) Não se candidatar à cessação da atividade agrícola
por um prazo inferior a dez anos, contados a partir da
data em que assumiu a exploração do cedente.

Capítulo IV
Apoios
Artigo 10.º
Montantes e limites dos apoios ao cedente

1 - O apoio a conceder é o correspondente ao do valor da
retribuição mínima mensal garantida na Região para
cedente individual, acrescido de 8,5 % para cedente com
cônjuge a cargo.
2 - O apoio referido no número anterior é ainda acrescido de um prémio complementar conforme a percentagem da área de acordo com os seguintes escalões de emparcelamento:
a) Emparcelamento de 10 % da área elegível - (euro)
500,00 (quinhentos euros)/ano;
b) Emparcelamento de 20 % da área elegível - (euro)
1.000,00 (mil euros)/ano;
c) Emparcelamento de 30 % da área elegível - (euro)
1.500,00 (mil e quinhentos euros)/ano;
d) Emparcelamento de 40 % da área elegível - (euro)
2.000,00 (dois mil euros)/ano;

e) Emparcelamento de 50 % da área elegível - (euro)
2.500,00 (dois mil e quinhentos euros)/ano.
3 - Para cálculo das percentagens previstas no número anterior não são elegíveis áreas de emparcelamento
transmitidas da exploração de um pai para a exploração
de um filho.
4 - A área elegível do cedente que emparcela não poderá ser inferior a 0,5 ha.
5 - O apoio referido no n.º 1 é ainda acrescido de um
prémio complementar, conforme a percentagem da área
de acordo com os seguintes escalões de transferência de
áreas de uma exploração pecuária para uma exploração
de diversificação agrícola:
a) Transferência de 1 ha de área elegível pelo cedente (euro) 500,00 (quinhentos euros)/ano;
b) Transferência de 2 ha de área elegível pelo cedente
- (euro) 1.000,00 (mil euros)/ano;
c) Transferência de 3 ha de área elegível pelo cedente (euro) 1.500,00 (mil e quinhentos euros)/ano;
d) Transferência de 4 ha de área elegível pelo cedente
- (euro) 2.000,00 (dois mil euros)/ano.
6 - Quando se verificar uma majoração da ajuda em
ambos os escalões, emparcelamento e diversificação agrícola, o valor da majoração não pode exceder os (euro)
2.500,00 (dois mil e quinhentos euros)/ano.
7 - O pagamento do apoio efetua-se mensalmente até
atingir a idade legal para a atribuição da pensão de velhice, nos termos e condições definidas em portaria do membro do Governo Regional com competência em matéria
de agricultura.

Artigo 11.º
Acumulação de apoios

Os beneficiários dos apoios previstos no presente diploma não podem beneficiar de qualquer outro tipo de apoios
que pressuponham o exercício da atividade agrícola.

Capítulo V
Incumprimentos
Artigo 12.º
Incumprimento do cedente ou do cônjuge

O incumprimento pelo cedente e ou cônjuge dos compromissos assumidos no âmbito do presente diploma determina a cessação do apoio e obriga à devolução integral
dos montantes já recebidos nas seguintes situações:
a) Retomar a atividade agrícola comercial mesmo após
o termo do pagamento da ajuda;
b) Transmitir áreas que estão sob compromisso do cessionário para outro agricultor;
c) Efetuar a permuta de áreas já comprometidas, excetuando-se a situação prevista na alínea c) do artigo 9.º

Artigo 13.º
Incumprimento do cessionário

1 - O incumprimento pelo cessionário dos compromissos assumidos no âmbito do presente diploma determina
a obrigação de este indemnizar a Região no montante
equivalente a 10 % dos apoios recebidos até àquela data
pelo cedente, no montante mínimo de (euro) 2.500,00
(dois mil e quinhentos euros).
2 - Não haverá lugar às penalizações por incumprimento previstas no número anterior quando ocorram, nomeadamente, as seguintes situações de força maior:
a) Morte do cessionário;
b) Incapacidade para exercício da profissão superior
a doze meses, devidamente comprovada em termos médicos;
c) Exclusivamente no caso de explorações familiares,
morte ou incapacidade profissional por período superior a doze meses do cônjuge, ou de outro membro do
agregado familiar que, coabitando com o beneficiário,
exerça na unidade de produção trabalho executivo, que
represente parte significativa do trabalho total empregue
na mesma;
d) Expropriação de parte relevante da unidade de produção, comprovada pela entidade expropriante, caso a
mesma não fosse previsível à data de apresentação da instalação do cessionário;
e) Catástrofe natural que afete, de modo significativo,
a superfície agrícola da unidade de produção;
f ) Fenómeno meteorológico extremo que, afetando o
cumprimento dos compromissos no ano em que se verifica, não seja impeditivo do seu cumprimento nos anos
seguintes, não havendo, neste caso, lugar à rescisão do
contrato;
g) Destruição acidental das instalações do cessionário
destinadas aos animais;

h) Epizootia que afete total ou parcialmente o efetivo
da unidade de produção, comprovada pelas autoridades
sanitárias.
3 - Os casos de força maior devem ser comunicados
por escrito aos Serviços de Desenvolvimento Agrário ou
ao Instituto Regional de Ordenamento Agrário, S. A.
(IROA, S. A.), no prazo de dez dias úteis a contar da data da ocorrência, sem prejuízo de impedimento devidamente justificado, acompanhados dos documentos
comprovativos.
4 - Sempre que se verifique o incumprimento do cessionário, o cedente fica obrigado a apresentar comprovativos da transferência dos prédios da sua propriedade
para outro agricultor ou cessionário, no prazo máximo de
seis meses, após ter conhecimento do incumprimento, sob
pena de ser excluído do apoio e da obrigação de devolução
total dos montantes já recebidos, nos termos do artigo seguinte.

Artigo 14.º
Recuperação de pagamentos indevidos

A devolução dos montantes previstos nos artigos anteriores é realizada pelo beneficiário no prazo de trinta dias, contados da data da notificação, findo o qual são
devidos juros de mora à taxa legal em vigor sobre o
montante devido.

Capítulo VI
Disposições finais
Artigo 15.º
Gestão dos apoios

A gestão dos apoios no âmbito do presente diploma é
feita pela IROA, S. A.

Artigo 16.º
Candidaturas

Os procedimentos referentes à apresentação das candidaturas, à análise e decisão dos pedidos de apoio, aos
critérios de seleção dos pedidos de apoio, ao contrato de
atribuição dos apoios, ao pagamento aos beneficiários e
ao acompanhamento e controlo dos apoios serão definidos por portaria do membro do Governo Regional com
competência em matéria de agricultura, no prazo de trinta dias após a entrada em vigor do presente diploma.

Artigo 17.º
Revogações

São revogados:
a) O Decreto Legislativo Regional n.º 14/2016/A, de 22
de julho;
b) A Portaria n.º 99/2016, de 20 de setembro.

Artigo 18.º
Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor trinta dias após a
data da sua publicação.
Aprovado pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, na Horta, em 21 de maio de 2020.

A Presidente da Assembleia Legislativa,
Ana Luísa Luís.
Assinado em Angra do Heroísmo
em 17 de junho de 2020.
Publique-se.
O Representante da República para
a Região Autónoma dos Açores,
Pedro Manuel dos Reis Alves Catarino.
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Secretaria Regional da Agricultura e Florestas

Portaria n.º 87/2020 de 30 de junho de 2020

Calendário Venatório da Ilha de São miguel - 2020/2021
Sumário
Aprova o calendário venatório para a ilha de São Miguel,
para a época venatória de 2020/2021. Revoga as Portarias n.º 46/2019, de 1 de julho, n.º 69/2019, de 30 de setembro e n.º 76/2019, de 18 de outubro.
Ouvido o Conselho Cinegético de Ilha, nos termos definidos no artigo 7.º do Decreto Legislativo Regional n.º
3/2018/A de 22 de fevereiro, manda o Governo da Região
Autónoma dos Açores, pelo Secretário Regional da Agricultura e Florestas, o seguinte:

Artigo 1.º
1 - É aprovado o calendário venatório para a ilha de São Miguel, que consta do anexo à presente portaria e dela faz parte integrante.
2 - O calendário venatório aprovado nos termos do número
anterior é válido para a época venatória de 2020/2021, a qual
se inicia a 1 de julho de 2020 e termina a 30 de junho de 2021.

Artigo 2.º
1 - O calendário venatório, constante do anexo à presente
portaria, vigora em toda a ilha de São Miguel.
2 - A atividade venatória tem as limitações decorrentes do diploma que criou o Parque Natural da ilha de São Miguel.
3 - De acordo com a Portaria n.º 74/2018 de 29 de junho, na
ilha de São Miguel, é proibido todo e qualquer ato venatório,
nas Reservas Integrais de Caça, designadas por:
a) "Planalto dos Graminhais", criada para proteção da narceja,
de acordo com o que consta do Capítulo III da referida portaria;
b) "Reserva de Água Retorta", criada para proteção da galinhola de acordo com o que consta do Capítulo II da referida portaria;
c) "Reserva do Pico da Pedra" e "Reserva do Cabouco", criadas para proteção da perdiz-cinzenta, de acordo com o que
consta do Capítulo IV da referida portaria.
4 - Nas Reservas Parciais de Caça de proteção à codorniz, definidas no Capítulo I da Portaria n.º 74/2018 de 29 de junho,
na ilha de São Miguel é proibida a caça à codorniz, a libertação de cães de caça, assim como a prática de qualquer outro ato venatório, com exceção da caça ao coelho-bravo pelo
processo a corricão.
5 - É proibido o exercício da caça no lugar de Fajã do Calhau, localizado na freguesia de Água Retorta, no concelho de
Povoação, por se tratar de uma zona de nidificação do cagarro (Calonectris diomedea).
6 - No que concerne à caça ao coelho-bravo, a ilha de São Miguel é dividida em três zonas, delimitadas do seguinte modo
e identificadas no Anexo 2, da presente portaria:
Zona 1 - Compreendida entre a Estrada Regional Nº 1 - 1ª e as
barrocas do mar, em redor de toda a ilha de São Miguel, incluindo a área compreendida entre a Estrada Regional Nº 1
- 1ª e o Eixo Sul da SCUT Lagoa/Vila Franca do Campo, com
o início na "Grota do João Luís", localizada na freguesia de
Santa Cruz, concelho de Lagoa, e o final na "Ribeira Seca", da freguesia de Ribeira Seca, concelho de Vila Franca do Campo. Exclui-se desta zona toda a área localizada a oeste (poente) de uma linha que tem início na
freguesia de Fenais da Luz, na rua Infante D. Henrique,
segue pela rua da Cidade (Estrada Municipal 512), passa pelo Arrebentão dos Fenais, segue até à rotunda da
Adutora, localizada na freguesia da Fajã de Cima, desce pela
rua principal da freguesia da Fajã de Cima, até à via rápida e
continua por esta até São Roque.
Zona 2 - Delimitada da Estrada Regional Nº 1 - 1ª, para
o interior da ilha, à exceção de toda a área localizada a
oeste (poente) de uma linha que tem início na freguesia
de Fenais da Luz, na rua Infante D. Henrique, segue pela rua da Cidade (Estrada Municipal 512), passa pelo
Arrebentão dos Fenais, segue até à rotunda da Adutora, localizada na freguesia da Fajã de Cima, desce pela
rua principal da freguesia da Fajã de Cima, até à via rápida e continua por esta até São Roque.
Zona 3 - Toda a área localizada a oeste (poente) de uma linha que tem início na freguesia de Fenais da Luz, na rua In-

fante D. Henrique, segue pela rua da Cidade (Estrada Municipal 512), passa pelo Arrebentão dos Fenais, segue até à rotunda da Adutora, localizada na freguesia da Fajã de Cima,
desce pela rua principal da freguesia da Fajã de Cima, até à
via rápida e continua por esta até São Roque.
7 - No que respeita à caça da narceja-comum e narceja de
Wilson, a ilha de São Miguel é dividida em duas zonas, identificada no Anexo 3 da presente portaria, que podem ser
identificadas da seguinte forma:
Zona A -Toda a área da ilha de São Miguel que se encontra a oeste (poente) de uma linha que tem início na freguesia de Ribeirinha, na Rua Mestre José Dâmaso, seguindo pela Estrada Regional Nº 1 - 1ª, até ao Caminho para as Caldeiras da Ribeira
Grande, seguindo por este até ao Caminho do Monte Escuro, até
ao cruzamento com a Estrada Nacional 4 - 2ª (localizado junto à Lagoa do Congro), seguindo por esta até ao cruzamento
com a Estrada Nacional 2 - 2ª, seguindo por esta (Achada das
Furnas, Golfe e Pedras do Galego) até à Rua do Estaleiro (na freguesia das Furnas) e por este até à zona das caldeiras e à Estrada Nacional 1 - 1ª, seguindo por esta até à Estrada Nacional 2 2ª, que dá acesso à freguesia da Ribeira Quente, seguindo até à
Rua dos Moinhos e seguintes ruas paralelas à ribeira, finalizando junto ao porto de pescas da Ribeira Quente.
Zona B - Toda a área da ilha de São Miguel que se encontra a
este (nascente) de uma linha que tem início na freguesia de Ribeirinha, na Rua Mestre José Dâmaso, seguindo pela Estrada
Regional Nº 1 - 1ª, até ao Caminho para as Caldeiras da Ribeira
Grande, seguindo por este até ao Caminho do Monte Escuro,
até ao cruzamento com a Estrada Nacional 4 - 2ª (localizado
junto à Lagoa do Congro), seguindo por esta até ao cruzamento com a Estrada Nacional 2 - 2ª, seguindo por esta (Achada
das Furnas, Golfe e Pedras do Galego) até à Rua do Estaleiro
(na freguesia das Furnas) e por este até à zona das caldeiras e
à Estrada Nacional 1 - 1ª, seguindo por esta até à Estrada Nacional 2 - 2ª, que dá acesso à freguesia da Ribeira Quente, seguindo até à Rua dos Moinhos e seguintes ruas paralelas à ribeira, finalizando junto ao porto de pescas da Ribeira Quente.

Artigo 3.º
1 - Na época venatória 2020/2021, é permitida a caça às seguintes espécies:
a) Coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus algirus);
b) Codorniz (Coturnix coturnix conturbans);
c) Marrequinha (Anas crecca);
d) Narceja-comum (Gallinago gallinago);
e) Narceja de Wilson (Gallinago delicata);
f ) Pato-real (Anas platyrhynchos);
g) Piadeira (Mareca penelope);
h) Pombo-das-rochas (Columba livia).

2 - Os processos de caça, períodos venatórios, horários e limites diários de abates para cada espécie cinegética, referida no número anterior, são os que constam do Anexo 1 da
presente portaria.

Artigo 4.º
1 - Na época venatória de 2020/2021, é proibida a caça às seguintes espécies:
a) Galinhola (Scolopax rusticola);
b) Perdiz-cinzenta (Perdix perdix);
c) Perdiz-vermelha (Alectoris rufa).
2 - Na época venatória 2020/2021 é proibido caçar com
utilização de furão.
3 - Na caça ao coelho-bravo, à exceção de uma pequena foice para auxiliar os cães quando necessário, é proibida a utilização de instrumentos cortantes de qualquer tipologia para
a abertura de veredas de passagem, assim como a caça ao coelho-bravo em veredas recentemente abertas.
4 - É proibido caçar ao pombo-das-rochas, nos locais de nidificação da espécie, nomeadamente junto às barrocas do
mar e com utilização de barco.

Artigo 5.º
1 - Na Época Venatória 2020/2021, é permitida a libertação
de cães de caça de espécies cinegéticas de pelo, nomeadamente os cães utilizados na caça ao coelho-bravo (podengos),
para o seu exercitamento, durante toda a época venatória,
apenas no segundo e no último domingo de cada mês, entre
as 8:00 e as 12:00 horas, nas áreas da ilha de São Miguel, cuja localização e delimitações abaixo se descriminam:
Área 1 - Situa-se na freguesia de Ponta Garça (concelho de
Vila Franca do Campo). É delimitada a norte pela Estrada
Regional n.º 1 - 1.ª, a este pela Rua da Gaiteira, a sul pelas barrocas do mar e a oeste pelo Caminho Novo;
Área 2 - Situa-se na freguesia de Feteiras (concelho de Ponta
Delgada). É delimitada a norte pela Estrada Regional n.º 1 1ª, a este pelo Caminho do Porto das Feteiras, a sul pelas barrocas do mar e a oeste pela Grota do Ramal (Ramalho);
Área 3 - Situa-se na freguesia de Mosteiros (concelho de Ponta Delgada). É delimitada a norte pelas barrocas do mar, a este
pela Grota do Loural, a sul pela Estrada Regional n.º 1 - 1.ª e a
oeste pelo Caminho do Miradouro do Escalvado, na Várzea;
Área 4 - Situa-se na freguesia de Santa Bárbara (concelho de
Ponta Delgada). É delimitada a norte pelas barrocas do mar, a
este pela Rua do Couto, a sul pela Estrada Regional n.º 1 - 1.ª e a
oeste pela Grota das Lajes (limite de freguesia);
Área 5 - Situa-se nas freguesias de Porto Formoso e de São
Brás (concelho da Ribeira Grande). É delimitada a norte pela Rua dos Moinhos (antigo Caminho da Ladeira da Velha) e
pela estrada que liga o lugar de Moinhos (Praia dos Moinhos)
ao centro da freguesia do Porto Formoso e posteriormente
à Rua do Areeiro na freguesia de São Brás, a este pela Rua do
Areeiro e pelo Ramal de São Brás, a sul e a oeste pela Estrada
Regional n.º 1 - 1.ª;
Área 6 - Situa-se nas freguesias de Fenais da Ajuda, Lomba
de São Pedro (concelho da Ribeira Grande) e Achadinha
(concelho do Nordeste). É delimitada a norte pelas barrocas do mar, a este pela Ribeira do Lenho que desagua na Ribeira dos Caldeirões até ao mar, a sul pela Estrada Regional
n.º 1 - 1.ª e a oeste pela Rua da Vera da Cruz, seguindo pela
Avenida do Pensamento e pela Rua de Nossa Senhora da Ajuda, contornando pela direita a igreja e o cemitério dos Fenais da Ajuda, em direção às barrocas do mar;
Área 7 - Situa-se nas freguesias de Santo António de Nordestinho e São Pedro de Nordestinho (concelho do Nordeste). É delimitada a norte pelas barrocas do mar, a este pela
Ribeira de Água que serve também de limite à Reserva Parcial de Caça de proteção à codorniz, localizada na freguesia de São Pedro Nordestinho, a sul pela Estrada Regional n.º 1 - 1.ª e a oeste pela Grota do Calvo que atravessa
a zona denominada por Eira Velha, localizada na freguesia de Santo António de Nordestinho;
2 - Durante a libertação dos cães de caça de espécies cinegéticas de pelo, para o seu exercitamento, é proibido:
a) Formar grupos com mais do que 5 pessoas e matilhas com
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mais do que 12 cães, devendo os detentores dos cães ser portadores da
Carta de Caçador e das Licenças dos cães;
b) Utilizar instrumentos cortantes de qualquer tipologia (foices, sachos e afins), a abertura de veredas e a instigação dos cães à captura de
qualquer espécie cinegética ou outra;
c) Capturar ou deter qualquer tipo de espécie cinegética ou outra, assim como colher, destruir ou perturbar intencionalmente os ninhos e
ovos encontrados;
d) Entrar em terrenos cujas culturas não o permitam, nas zonas assinaladas para a proteção de espécies cinegéticas e em terrenos onde a circulação dos cães ou dos seus detentores possa colocar em risco os bens pertencentes a terceiros.

Artigo 6.º
1 - Na Época Venatória 2020/2021, é permitida a libertação de cães de
caça de espécies cinegéticas de pena, identificados como cães-de-parar, para o seu exercitamento, durante toda a época venatória, salvo nos
meses de fevereiro a setembro, em que a libertação dos cães-de-parar
apenas é permitida no primeiro e no terceiro domingo de cada mês, entre as 8:00 e as 12:00 horas, nos terrenos situados abaixo da cota dos
300m de altitude.
2. Durante a libertação dos cães de caça, de espécies cinegéticas de pena,
para o seu exercitamento, não é permitido:
a) Formar grupos com mais do que 2 pessoas e soltar em simultâneo mais de 2 cães, devendo os detentores dos cães ser portadores
da Carta de Caçador e das Licenças dos cães;
b) Utilizar armas, abater, capturar ou deter qualquer espécie cinegética ou outra, colher, destruir ou perturbar intencionalmente os ninhos e ovos encontrados;
c) Entrar em terrenos onde tenha decorrido qualquer prova de caça,
com lançamento de espécies cinegéticas criadas em cativeiro, pelo
período de uma semana, a contar da data da sua realização. A informação sobre os locais e datas de realização das provas de caça estará
disponível nos serviços florestais.
d) Entrar em terrenos cujas culturas não o permitam, nas zonas assinaladas no artigo 2.º da presente portaria para a proteção de espécies
cinegéticas e em terrenos onde a circulação dos cães ou dos seus detentores possa colocar em risco os bens pertencentes a terceiros.

Artigo 7.º
São revogadas as Portarias n.º 46/2019, de 1 de julho; n.º 69/2019, de 30
de setembro; n.º 76/2019, de 18 de outubro.

Artigo 8.º
A presente portaria entra em vigor a 1 de julho de 2020.
Secretaria Regional da Agricultura e Florestas.
Assinada a 29 de junho de 2020.
O Secretário Regional da Agricultura e Florestas

João António Ferreira Ponte.
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Associação Agrícola de São Miguel Balanço em 31 de Dezembro de 2019
(Valores expressos em euros)

Ativo
Ativo Não Corrente
Ativos Fixos Tangíveis
Propriedades de Investimento
Goodwill
Ativos Intangíveis
Ativos Biológicos
Participações Financeiras - Método Equivalência Patrimonial
Participações Financeiras - Outros Métodos
Accionistas / Sócios
Outros Ativos Financeiros
Ativos por Impostos Diferidos
Total do Ativo Não Corrente
Ativo Corrente
Inventários
Ativos Biológicos
Clientes
Adiantamentos a Fornecedores
Estado
Acionistas / Sócios
Outras Créditos a Receber
Diferimentos
Ativos Financeiros Detidos para Negociação
Outros Ativos Financeiros
Ativos Não Correntes Detidos para Venda
Caixa / Depósitos Bancários
Total do Ativo Corrente
Total do Ativo

Notas
9

15

24

5

Capital Próprio e Passivo
Capital Próprios
Capital Realizado
Ações / Quotas Próprias
Outros Instrumentos de Capital Próprio
Prémios de Emissão
Reservas Legais
Outras Reservas
Resultados Transitados
Ajustamentos em Ativos Financeiros
Excedentes de Revalorização
Outras Variações no Capital Próprio
Resultado Líquido do Periodo
Total do Capital Próprio
Passivo
Passivo Não Corrente
Provisões
Financiamentos Obtidos
Responsabilidade por Benefícios Pós-Emprego
Passivos por Impostos Diferidos
Outras Dívidas a Pagar
Total do Passivo Não Corrente

31.Dez.19

31.Dez.18

37.455,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
157.007,02
0,00
194.462,40

38.953,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106.615,98
0,00
145.569,58

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.233.802,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.622.477,08
6.856.279,08
7.050.741,48

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.167.774,56
0,00
0,00
0,00
0,00
3.205.174,17
6.372.948,73
6.518.518,31

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
363.758,30
1.464.112,66
0,00
0,00
0,00
13.331,27
1.841.202,23

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
363.758,30
1.438.270,52
0,00
0,00
0,00
25.842,14
1.827.870,96

Apresentação de contas da AASM e
CUA aprovadas por unanimidade.
Decorreu no passado dia 29 de Junho,
as Assembleias gerais da Associação
Agrícola de São Miguel e da
Cooperativa União Agrícola referentes
à apresentação dos relatórios e contas
destas Instituições, tendo sido
aprovadas por unanimidade.

Parecer
do Conselho Fiscal
De acordo com os Estatutos, examinamos as
contas da Associação Agrícola de S. Miguel que
compreende o Balanço e Demonstração de Resultados do exercício de 2019, documentos estes que
foram preparados a partir dos livros, registos contabilísticos e documentos de suporte, mantidos em
conformidade com os preceitos legais.
Para tal este conselho reuniu diversas vezes ao
longo do exercício afim de verificar diversos documentos contabilísticos pelo método de amostragem, foram também efectuadas reuniões com os
responsáveis de diversos departamentos afim de
prestarem explicações sobre o funcionamento dos
mesmos, bem como dos problemas com que se debatiam.
Das reuniões acima referidas foram elaboradas
actas que ficam arquivadas em dossier próprio a
guarda desta Associação.

Assim salientamos:
95.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95.000,00

270.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270.000,00

2.520,67
0,00
30.845,00
0,00
4.300.000,00
86.151,61
0,00
0,00
0,00
0,00

2.520,67
0,00
15.886,11
0,00
4.301.193,23
101.047,34
0,00
0,00
0,00
0,00

Total do Passivo Corrente

5.114.539,25

4.420.647,35

Total do Passivo
Total dos Capitais Próprios e do Passivo

5.209.539,25
7.050.741,48

4.690.647,35
6.518.518,31

Passivo Corrente
Fornecedores
Adiantamentos de Clientes
Estado
Acionistas / Sócios
Financiamentos / Obtidos
Outras Dívidas a Pagar
Diferimentos
Passivos Financeiros Detidos para Negociação
Outros Passivos Financeiros
Passivos Não Correntes Detidos para Venda

Contas da AASM
e CUA aprovadas
por unanimidade

37

24
25
12
24

O papel desempenhado pelo Conselho de Administração desta Associação na defesa intransigente do setor;
Os fornecimentos e serviços externos que
montam em 635.127,89
As quotizações dos associados apresentam um
valor de 907.376,47 .
O resultado líquido do exercício de 13.331,27
É nossa convicção que os citados documentos
de prestação de contas, apresentam de forma verdadeira e apropriada em todos os aspectos materialmente relevantes a situação financeira desta
Associação em 31/12/2019, bem como os resultados das suas operações referentes ao exercício findo naquela data, de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites, aplicados de forma
consistente, pelo que somos de parecer favorável a
aprovação das mesmas sem quaisquer reservas.
Santana, 29 de junho de 2020
O Conselho Fiscal
Roberto Manuel Cordeiro Ponte
Paulo José Machado Cruz
José Carlos Borges Tavares
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Associação Agrícola de São Miguel Demonstração dos Resultados por Naturezas
31 de Dezembro de 2019
(Valores expressos em euros)

Notas

31.Dez.19

31.Dez.18

0,00

0,00

Vendas e Serviços Prestados
Subsídios à Exploração

321.529,05

12.420,00

Ganhos / Perdas de Subsidiárias, Associadas e Empreendimentos Conjuntos

32

0,00

0,00

Variação Nos Inventários da Produção

0,00

0,00

Trabalhos para a Própria Entidade

0,00

0,00

Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas

0,00

0,00

Fornecimentos e Serviços Externos

27

-635.127,89

-371.706,42

Gastos com o Pessoal

28

-676.579,57

-508.967,13

0,00

0,00

Imparidade de Inventários (perdas / reversões)
Imparidade de Dívidas a Receber (perdas / reversões)

14

-46.212,76

-56.461,65

Provisões (aumentos / reduções)

37

175.000,00

80.000,00

0,00

0,00

Imparidade de Investimentos Não Depreciáveis (perdas / reversões)
Aumentos Reduções de Justo Valor

0,00

0,00

Outros Rendimentos e Ganhos

29

910.385,70

908.860,07

Outros Gastos e Perdas

30

-32.974,70

-35.400,68

16.019,83

28.744,19

-1.498,22

-1.498,22

0,00

0,00

14.521,61

27.245,97

Resultados Antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos
Gastos / Reversoes de Depreciações

31

Imparidade de Investimentos Depreciáveis / Amortizáveis (perdas / reversões)
Resultado Operacional (Antes de Gastos de Financiamento e Impostos)
Juros e Rendimentos Similares Obtidos

26

0,00

51,01

Juros e Gastos Similares Suportados

26

-1.190,34

-1.454,84

13.331,27

25.842,14

0,00

0,00

13.331,27

25.842,14

Resultado Antes de Impostos
Imposto Sobre Rendimento do Periodo
Resultado Líquido do Período

Certificação Legal das Contas
Relato sobre a Auditoria das Demonstrações Financeiras
OPINIÃO
Auditámos as demonstrações financeiras
anexas da ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DE SÃO
MIGUEL, que compreendem o balanço em 31
de Dezembro de 2019 (que evidencia um total
de 7.050.741 euros e um total de capital próprio
de 1.841.202 euros, incluindo um resultado líquido de 13.331 euros), a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração das alterações no capital próprio e a demonstração
dos fluxos de caixa relativas ao ano findo naquela data, e o anexo às demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas
contabilísticas significativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira
e apropriada, em todos os aspetos materiais, a
posição financeira da ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DE SÃO MIGUEL, em 31 de Dezembro
de 2019 e o seu desempenho financeiro e fluxos
de caixa relativos ao ano findo naquela data de
acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro adotadas em Portugal através
do Sistema de Normalização Contabilística.
BASES PARA A OPINIÃO
A nossa auditoria foi efetuada de acordo
com as Normas Internacionais de Auditoria
(ISA) e demais normas e orientações técnicas e
éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos
dessas normas estão descritas na secção "Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações financeiras" abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e
cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas.
Estamos convictos de que a prova de audito-

ria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião.
RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO
DE GESTÃO E DO ÓRGÃO DE
FISCALIZAÇÃO PELAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
O órgão de gestão é responsável pela:
- preparação de demonstrações financeiras
que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de
acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro adotadas em Portugal através
do Sistema de Normalização Contabilística;
- elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- criação e manutenção de um sistema de
controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de
distorção material devido a fraude ou erro;
- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
- avaliação da capacidade da Entidade de se
manter em continuidade, divulgando, quando
aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas
significativas sobre a continuidade das atividades.
O órgão de fiscalização é responsável pela
supervisão do processo de preparação e divulgação da informação financeira da Entidade.
RESPONSABILIDADE DO AUDITOR
PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
A nossa responsabilidade consiste em obter
segurança razoável sobre se as demonstrações
financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e
emitir um relatório onde conste a nossa opi-

nião. Segurança razoável é um nível elevado de
segurança mas não é uma garantia de que uma
auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando
exista. As distorções podem ter origem em
fraude ou erro e são consideradas materiais se,
isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria de acordo com
as ISA, fazemos julgamentos profissionais e
mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:
- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras,
devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria
que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de
não detetar uma distorção material devido a
fraude é maior do que o risco de não detetar
uma distorção material devido a erro, dado que
a fraude pode envolver conluio, falsificação,
omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo
de conceber procedimentos de auditoria que
sejam apropriados nas circunstâncias, mas não
para expressar uma opinião sobre a eficácia do
controlo interno da Entidade;
- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;
- concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continui-

dade e, com base na prova de auditoria obtida,
se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às
suas atividades. Se concluirmos que existe uma
incerteza material, devemos chamar a atenção
no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras
ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a
que a Entidade descontinue as suas atividades;
- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras,
incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações
e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;
- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o
calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo
qualquer deficiência significativa de controlo
interno identificado durante a auditoria.
A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.
RELATO SOBRE OUTROS
REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES
Sobre o relatório de gestão
Em nossa opinião, o relatório de gestão foi
preparado de acordo com os requisitos legais e
regulamentares aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas, não tendo
sido identificadas incorreções materiais.
Ponta Delgada, 10 de Março de 2020
Duarte Giesta & Associado, SROC, Lda.
representada por
Duarte Félix Tavares Giesta
(ROC nº520)
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Cooperativa União Agrícola, CRL Balanço em 31 de Dezembro de 2019
(Valores expressos em euros)

Ativo
Ativo Não Corrente
Ativos Fixos Tangíveis
Propriedades de Investimento
Goodwill
Ativos Intangíveis
Ativos Biológicos
Participações Financeiras - Método Equivalência Patrimonial
Outros Investimentos Financeiros
Créditos a Receber
Ativos por Impostos Diferidos

Notas

31.Dez.19

31.Dez.18

11.115.319,20
0,00
0,00
88.043,28
0,00
72.328,58
68.721,10
0,00
0,00

11.564.703,44
0,00
0,00
7.283,54
0,00
71.981,46
47.575,66
0,00
0,00

11.344.412,16

11.691.544,10

7.961.522,18
598.260,00
14.449.648,91
51.817,53
0,00
2.724.858,24
0,00
0,00
0,00
0,00
2.304.899,03

10.357.473,89
678.100,00
13.694.425,18
123.738,49
0,00
2.874.972,41
0,00
0,00
0,00
0,00
1.402.578,24

Assim salientamos o seguinte:

Total do Ativo Corrente

28.091.005,89

29.131.288,21

Relativamente ao Balanço

Total do Ativo

39.435.418,05

40.822.832,31

Os investimentos realizados nos últimos anos o
que leva que a conta de activos fixos tangíveis apresente um valor de 11.115.319,20 .

9

8
15
15

Total do Ativo Não Corrente
Ativo Corrente
Inventários
Ativos Biológicos
Clientes
Estado e Outros Entes Públicos
Capital Subscrito e não realizado
Outras Créditos a Receber
Diferimentos
Ativos Financeiros Detidos para Negociação
Outros Ativos Financeiros
Ativos Não Correntes Detidos para Venda
Caixa / Depósitos Bancários

20
20
23
25
24

5

Capital Próprio e Passivo
Capital Próprios
Capital Subscrito
Ações (Quotas) Próprias
Outros Instrumentos de Capital Próprio
Prémios de Emissão
Reservas Legais
Outras Reservas
Resultados Transitados
Excedentes de Revalorização
Ajustamentos / Outras Variações no Capital Próprio
Resultado Líquido do Periodo

195.000,00
0,00
105.000,00
0,00
2.025.985,83
18.053.461,79
5.467.068,60
0,00
2.380.658,88
1.148.391,12

195.000,00
0,00
105.000,00
0,00
2.025.985,83
18.053.461,79
4.002.654,53
0,00
3.104.513,73
1.503.844,02

Total do Capital Próprio

29.425.566,22

28.990.459,90

Passivo
Passivo Não Corrente
Provisões
Financiamentos Obtidos
Responsabilidade por Benefícios Pós-Emprego
Passivos por Impostos Diferidos
Outras Dívidas a Pagar

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total do Passivo Não Corrente

0,00

0,00

3.065.747,31
546.031,68
146.313,78
3.530.500,00
2.721.259,06
0,00
0,00
0,00
0,00

2.552.472,44
380.951,13
143.160,96
6.122.127,26
2.633.660,62
0,00
0,00
0,00
0,00

Total do Passivo Corrente

10.009.851,83

11.832.372,41

Total do Passivo
Total dos Capitais Próprios e do Passivo

10.009.851,83
39.435.418,05

11.832.372,41
40.822.832,31

Passivo Corrente
Fornecedores
Adiantamentos de Clientes
Estado e Outros Entes Públicos
Financiamentos / Obtidos
Outras Dívidas a Pagar
Diferimentos
Passivos Financeiros Detidos para Negociação
Outros Passivos Financeiros
Passivos Não Correntes Detidos para Venda

Parecer
do Conselho Fiscal
De acordo com os Estatutos, examinamos as
contas da Cooperativa União Agrícola, CRL que
compreende o Balanço e Demonstração de
Resultados do exercício de 2019, documentos estes
que foram preparados a partir dos livros, registos
contabilísticos e documentos de suporte, mantidos
em conformidade com os preceitos legais.
Para tal este conselho reuniu diversas vezes ao
longo do exercício a fim de verificar diversos documentos contabilísticos pelo método de amostragem, foram também efectuadas reuniões com os
responsáveis dos diversos departamentos a fim de
prestarem explicações sobre o funcionamento dos
mesmos, bem como dos problemas com que se
debatiam.
Das reuniões acima referidas foram elaboradas
actas que ficam arquivadas em dossier próprio a
guarda desta Cooperativa.

O valor de inventários que ascende a
7.961.522,18 e ativos biológicos que montam em
598.260,00 .
Ainda é notório o valor da rubrica de clientes de
14.449.648,91 .
Realça-se o valor dos capitais próprios em
29.425.566,22 .

Relativamente à Demonstração
de Resultados
O volume de negócios que no exercício em análise atinge o montante 47.818.717,24 representando
um aumento de 6,87% face ao exercício anterior.
Os subsídios á exploração no valor de
1.120.950,29 .

24
23
25
12
24

Os Custos com o pessoal que montam em
5.798.160,07 .
A rubrica de Fornecimentos e serviços externos
que ascende a 3.887.651,49 .
O Resultado líquido do exercício de
1.148.391,12 .
É nossa convicção que os citados documentos de
prestação de contas, apresentam de forma verdadeira e apropriada em todos os aspectos materialmente relevantes a situação financeira desta
Cooperativa em 31/12/2019, bem como os resultados das suas operações referentes ao exercício findo
naquela data, de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites, aplicados de forma
consistente. Pelo que somos de parecer favorável a
aprovação das mesmas sem quaisquer reservas.
Santana, 29 de junho de 2020
O Conselho Fiscal
Roberto Manuel Cordeiro Ponte
Paulo José Machado Cruz
José Carlos Borges Tavares
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Cooperativa União Agrícola, CRL Demonstração dos Resultados por Naturezas
31 de Dezembro de 2019
(Valores expressos em euros)

Notas

31.Dez.19

31.Dez.18

Vendas e Serviços Prestados

22

47.818.717,24

44.746.482,41

Subsídios à Exploração

32

1.120.950,29

1.067.912,69

Ganhos / Perdas de Subsidiárias, Associadas e Empreendimentos Conjuntos

17

277,83

6.905,99

Variação Nos Inventários da Produção

20

513.108,37

530.625,58

Trabalhos para a Própria Entidade

9

0,00

0,00

Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas

20

-36.521.952,21

-34.170.876,79

Fornecimentos e Serviços Externos

27

-3.887.651,49

-4.052.158,15

Gastos com o Pessoal

28

-5.798.160,07

-5.402.280,54

0,00

0,00

14

-1.206.929,90

-561.514,16

Provisões (aumentos / reduções)

0,00

0,00

Imparidade de Investimentos Não Depreciáveis (perdas / reversões)

0,00

0,00

-79.840,00

-57.430,00

Imparidade de Inventários (perdas / reversões)
Imparidade de Dívidas a Receber (perdas / reversões)

Aumentos Reduções de Justo Valor

19

Outros Rendimentos e Ganhos

29

998.623,66

1.024.911,68

Outros Gastos e Perdas

30

-229.251,30

-175.273,52

2.727.892,42

2.957.305,19

-1.529.708,60

-1.442.092,39

0,00

0,00

1.198.183,82

1.515.212,80

Resultados Antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos
Gastos / Reversoes de Depreciações

31

Imparidade de Investimentos Depreciáveis / Amortizáveis (perdas / reversões)
Resultado Operacional (Antes de Gastos de Financiamento e Impostos)
Juros e Rendimentos Similares Obtidos

26

73.928,99

108.084,46

Juros e Gastos Similares Suportados

26

-123.721,69

-119.453,24

1.148.391,12

1.503.844,02

Resultado Antes de Impostos
Imposto Sobre Rendimento do Periodo
Resultado Líquido do Período

0,00

0,00

1.148.391,12

1.503.844,02

Certificação Legal das Contas
Relato sobre a Auditoria das Demonstrações Financeiras
OPINIÃO
Auditámos as demonstrações financeiras
anexas da COOPERATIVA UNIÃO AGRÍCOLA, C.R.L., que compreendem o balanço em 31
de Dezembro de 2019 (que evidencia um total
de 39.435.418 euros e um total de capital próprio de 29.425.566 euros, incluindo um resultado liquido de 1.148.391 euros), a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração das alterações no capital próprio e a
demonstração dos fluxos de caixa relativas ao
ano findo naquela data, e o anexo às demonstrações financeiras que incluem um resumo
das políticas contabilísticas significativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira
e apropriada, em todos os aspetos matérias, a
posição financeira da COOPERATIVA UNIÃO
AGRÍCOLA, C.R.L. em 31 de Dezembro de
2019 e o seu desempenho financeiro e fluxos de
caixa relativos ao ano findo naquela data de
acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro adotadas em Portugal através
do Sistema de Normalização Contabilística.
BASES PARA A OPINIÃO
A nossa auditoria foi efetuada de acordo
com as Normas Internacionais de Auditoria
(ISA) e demais normas e orientações técnicas e
éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos
dessas normas estão descritas na secção '"Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações financeiras"' abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e
cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas.
Estamos convictos de que a prova de audito-

ria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião.
RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO
DE GESTÃO E DO ÓRGÃO DE
FISCALIZAÇÃO PELAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
O órgão de gestão é responsável pela:
- preparação de demonstrações financeiras
que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de
acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro adotadas em Portugal através
do Sistema de Normalização Contabilística;
- elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- criação e manutenção de um sistema de
controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de
distorção material devido a fraude ou erro;
- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
- avaliação da capacidade da Entidade de se
manter em continuidade, divulgando, quando
aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas
significativas sobre a continuidade das atividades.
O órgão de fiscalização é responsável pela
supervisão do processo de preparação e divulgação da informação financeira da Entidade.
RESPONSABILIDADE DO AUDITOR
PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
A nossa responsabilidade consiste em obter
segurança razoável sobre se as demonstrações
financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e
emitir um relatório onde conste a nossa opi-

nião. Segurança razoável é um nível elevado de
segurança mas não é uma garantia de que uma
auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando
exista. As distorções podem ter origem em
fraude ou erro e são consideradas materiais se,
isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria de acordo com
as ISA, fazemos julgamentos profissionais e
mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:
- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras,
devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria
que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de
não detetar uma distorção material devido a
fraude é maior do que o risco de não detetar
uma distorção material devido a erro, dado que
a fraude pode envolver conluio, falsificação,
omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo
de conceber procedimentos de auditoria que
sejam apropriados nas circunstâncias, mas não
para expressar uma opinião sobre a eficácia do
controlo interno da Entidade;
- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;
- concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continui-

dade e, com base na prova de auditoria obtida,
se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às
suas atividades. Se concluirmos que existe uma
incerteza material, devemos chamar a atenção
no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras
ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a
que a Entidade descontinue as suas atividades;
- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras,
incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações
e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;
- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o
calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo
qualquer deficiência significativa de controlo
interno identificado durante a auditoria.
A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.
RELATO SOBRE OUTROS
REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES
Sobre o relatório de gestão
Em nossa opinião, o relatório de gestão foi
preparado de acordo com os requisitos legais e
regulamentares aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas, não tendo
sido identificadas incorreções materiais.
Ponta Delgada, 10 de Março de 2020
Duarte Giesta & Associado, SROC, Lda.
representada por
Duarte Félix Tavares Giesta
(ROC nº520)
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Presidente do Governo dos Açores
e Presidente da Federação Agrícola em
sintonia na importância da Agricultura

O

Presidente do Governo dos Açores visitou
no passado dia 22 de
maio, a fábrica de
rações Santana, com o objetivo de
destacar o setor agrícola por nunca ter parado nem bloqueado,
durante os estados de calamidade e de emergência decretados
devido á pandemia do covid-19,
uma vez que os agricultores tiveram sempre de desenvolver a sua
atividade de modo a alimentar a
população, mostrando o papel
insubstituível que assumem na
sociedade e na coesão socioeconómica da região. Desta forma, a fábrica de rações Santana, embora tenha elaborado o
seu plano de contingência, de
acordo com as normas decretadas pela autoridade regional de
saúde, nunca deixou de laborar
durante este período crítico, já
que a sua produção, é essencial
no funcionamento das explorações agropecuárias.
A Federação Agrícola dos
Açores não pode esquecer os
serviços prestados aos agricul-

tores pelas empresas ou pelas cooperativas distribuídas por todas
as ilhas, na vertente comercial e
industrial, que desenvolveram
dentro das condicionantes existentes, a sua atividade e também,
as agroindústrias pelo fornecimento de produtos nos diferentes canais de abastecimento alimentar, embora algumas ligadas
à fileira do leite, não protejam
devidamente os seus produtores,
quando baixam o preço de litro
de leite praticado.
Refira-se que durante esta visita o Presidente do Governo
dos Açores anunciou a implementação de uma ajuda regional
de 45 euros por vaca leiteira aos
produtores de leite dos Açores,
indo de encontro às reivindicações que têm sido feitas pela
Federação Agrícola dos Açores,
que se veio juntar à aprovação por
unanimidade do decreto Legislativo Regional do regime jurídico
da cessação da atividade agrícola,
proposto pelo Governo dos Açores, no plenário da Assembleia Legislativa Regional.

