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Não há setor que dê
uma demonstração
de resiliência
e resistência
como a Lavoura

No discurso de abertura da Feira Agrícola dos Açores, Presidente da Associação
Agrícola de São Miguel, Jorge Rita, apela a uma união de esforços para ultrapassar
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Editorial

Jorge Alberto
Serpa da Costa Rita

Feira Agrícola Açores
2022 veio demonstrar
a importância do setor
agrícola na região

A

Feira Agrícola Açores 2022 decorreu entre 17 e 19 de
junho em São Miguel, e foi um evento de grande importância para o setor agrícola pela sua dimensão,
envolvência e demonstração da capacidade que os
agricultores têm em se adaptarem a novos e diferentes desafios, em áreas como a inovação e desenvolvimento, a segurança alimentar, o bem-estar animal ou a ambiental.
O destaque principal foi a realização pela primeira vez nos
Açores, do concurso nacional da Raça Holstein Frísia, que foi
um marco na afirmação da fileira do leite a nível nacional, e que
foi um enorme sucesso, e que muito de se deveu à capacidade de
organização que a Associação Agrícola de São Miguel tem desenvolvido ao longo dos últimos anos, sendo o concurso realizado em Santana, equiparável aos melhores de toda a Europa.
A vinda de animais do continente, da Terceira, Faial e Pico
engradeceu o 39.º concurso nacional da Raça Holstein Frísia, e foi mais uma demonstração do querer e vontade que os
produtores de leite têm na sua atividade, e que está devidamente assegurada, como foi constatável em mais uma edição
do concurso juvenil da raça Holstein Frísia.
A Feira Agrícola Açores foi uma mostra do melhor que se
faz na região, e a presença de animais de carne de várias ilhas
contribuiu para a afirmação desta fileira junto de quem nos
visitou, e que teve oportunidade de ver excelentes exemplares
e aperceber-se da organização que vai ocorrendo nesta área.
O setor hortofrutifloricola foi igualmente uma área bem representada, onde foi possível constatar o trabalho que vai ocorrendo numa vertente com futuro assegurada e com capacidade
de crescimento, indo assim, de encontro às necessidades dos
consumidores. A agricultura biológica, a floresta ou a vinha foram setores que estiveram devidamente representados e que
transmitiram a todos, que podemos continuar a acreditar neles.
Neste evento, onde o mundo rural esteve devidamente representado, através de demonstrações de várias atividades,
verificou-se igualmente a comunhão de muitas entidades,
desde os organismos oficiais, às cooperativas ou às empresas
privadas, na construção de uma agricultura Açoriana cada
vez mais forte e coesa. O seu empenho e dedicação foi fundamental para o sucesso do evento.
A excelência dos produtos Açorianos ficou clara nesta Feira
Agrícola Açores, e a presença do Presidente do Governo dos
Açores em várias ocasiões, veio reforçar o peso que a agricultura tem na economia regional, como potenciadora de riqueza e capaz de trabalhar com os outros setores económicos.
Mais uma vez, o excelente trabalho efetuado pelos agricultores ficou bem patente a todos os que nos visitaram.
O balanço final da Feira Agrícola dos Açores foi muito positivo e foi uma aposta claramente ganha, permitindo igualmente, transmitir confiança ao setor económico mais importante da Região Autónoma dos Açores.
Atendendo às dificuldades existentes, os agricultores mereciam um evento desta dimensão.

2 Agricultor 2000
JULHO DE 2022

Não há setor que dê
uma demonstração de
resiliência e resistência
como a Lavoura
>> No discurso de abertura da Feira Agrícola dos Açores, Presidente da
Associação Agrícola de São Miguel, Jorge Rita, apela a uma união de esforços
para ultrapassar o que classifica de "tempestade perfeita"

A

agricultura açoriana
demonstrou a sua resiliência e resistência
durante os difíceis
dois anos, devido à pandemia,
mas está agora numa tempestade perfeita, devido à guerra
na Ucrânia. Por isso, mais do
que nunca, o setor deve ser
apoiado, fortemente, da Região
à União Europeia, passando
pelo Governo da República. Este foi o repto deixado pelo presidente da Associação Agrícola
de São Miguel, Jorge Rita, no
discurso de abertura da Feira
Agrícola dos Açores, evento que
acolheu, pela primeira vez na
sua história, o Concurso Nacional da Raça Frísia, que realizou
a sua 39.ª edição no Parque de
Exposições de São Miguel, em
Santana.
Tomando da palavra, Jorge
Rita destacou que a realização
deste evento, que abrange todas
as nove ilhas da Região Autónoma dos Açores, surge após a pandemia que trouxe reflexos económicos e sociais que colocaram à
prova a grande capacidade do
povo açoriano em termos de resistência e resiliência.
"E não há setor melhor - com
todo o respeito por todos os outros - que dê uma demonstração disso, como o da Lavoura. E que aporta sempre valor:
para quem governou, para
quem governa, sabe que tem
um setor vital para a economia
e que se vê ainda mais nas situações difíceis", afirmou.
Recordando que o setor "nunca parou" de trabalhar, gerar riqueza e criar produtos que alimentam as pessoas, o presidente
da Associação Agrícola de São
Miguel apontou para as dificuldades que o presente apresenta,
na forma da escalada de preços
e das taxas de juro.

"Começou com as decisões da
Europa e do Mundo sobre a descarbonização e as implicações que
isso tem com o aumento brutal dos
custos em matéria energética; a
seguir a pandemia, com as implicações em todos os setores da economia a nível mundial; e para

agravar a situação, uma guerra totalmente absurda, que é a guerra
entre a Rússia e a Ucrânia, com os
reflexos que tem a nível mundial,
em termos de importação de cereais, oleaginosos e fertilizantes.
Estamos perante uma tempestade
perfeita".

“E não há setor melhor - com todo
o respeito por todos os outros - que dê uma
demonstração disso, como o da Lavoura.
E que aporta sempre valor: para quem
governou, para quem governa, sabe que tem
um setor vital para a economia e que se vê
ainda mais nas situações difíceis”

E para situações difíceis, só medidas corajosas, pelo que Jorge Rita apelou a quem decide, "na Região, em Lisboa e em Bruxelas" a
ajudar, pois "os apoios comunitários, seja o Plano de Recuperação e
Resiliência ou o próximo quadro
comunitário de apoio serão insuficientes para esta desastrosa situação económica que poderemos
ter nos próximos tempos".
Falando sobre o Concurso Nacional da Raça Frísia, o presidente da Associação Agrícola dos
Açores fala em orgulho mas
também na constatação do importante trabalho desenvolvido
nos últimos tempos, no que ao
melhoramento genético diz respeito. "Se disser que nas qualidade morfológicas mais de 70% de
vacas classificadas como excelen-

te, estão na Região Autónoma dos
Açores, dá para perceber bem o
excelente trabalho que tem vindo
a ser feito. Vivemos numa região
pequena, em que a superfície
agrícola útil representa 2,5% da
superfície agrícola nacional mas é
responsável por 34% da produção
nacional de leite. Se há algum setor económico na Região que teve
algum crescimento e de forma
sustentável, o setor leiteiro é um
bom exemplo disso".
Mas todo o trabalho feito a
montante não terá impacto se
continuar a haver uma desvalorização dos produtos da Marca
Açores: Jorge Rita deixou o aviso
à indústria para compensar condignamente o trabalho dos agricultores açorianos. "Os players
que estão no mercado têm de valorizar esses produtos, que são reconhecidos em todos os mercados com uma marca indelével,
que é a Marca Açores, que não é
devidamente potenciada em termos de valor acrescentado nos
nossos produtos. Temos de evitar
tudo o que são commodities nas
produções regionais, senão o nosso projeto não sai do risco do leite
mais barato da Europa".
Jorge Rita pediu ao presidente
do Governo Regional dos Açores
para continuar a acreditar no setor da agricultura, lembrando
que todas as reivindicações da
Federação Agrícola dos Açores
que foram acolhidas neste mandato contribuiram para a melhoria do setor, por isso, a lavoura
"está numa situação mais positiva do que estava".
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“A Federação Agrícola dos Açores juntou o
seu conhecimento e realismo à descoberta
de soluções possíveis para a formulação
das adequadas soluções políticas para
a resolução de problemas concretos.
Felicito, nesta matéria, a especial
dedicação do presidente Jorge Rita”
O presidente do Governo lembrou os apoios concedidos à Lavoura, nomeadamente o pagamento integral do POSEI e do ProRural+ na campanha 21-22, o apoio
de 1,5 cêntimos, pagos de julho a
dezembro de 2021, e a abertura de
candidaturas, este ano, para a redução da produção de leite.
Esta última, diz José Manuel
Bolieiro, contribuiu para dar um
sinal à indústria e à distribuição
que "como é bom termos uma
perspetiva estratégica do preço
justo e distribuição equitativa de
rendimento por toda a cadeia", para fazer face à sustentabilidade de
todos, em benefício do consumidor final, de uma economia justa
na distribuição e troca de bens
transacionáveis.
Medidas tomadas com a con-

mentos, nas explorações agropecuárias, incluindo a primeira
instalação de jovens agricultores
e tudo num valor estimado de 4,5
milhões de euros. Bem como
candidaturas para apoiar o pagamento das taxas de juro de
empréstimos efetuados, no âmbito de investimentos realizados
no âmbito da agricultura. Uma
medida que classifica de "excecional" para fazer face à escalada
das taxas de juro.
O Governo Regional comprometeu-se ainda a manter o POSEI e o ProRural+ sem rateio para a campanha 22-23 e a trabalhar, em conjunto com o Governo
da República para que os prédios
rústicos inscritos no Parcelário mas que não tenham ainda hipótese, com urgência, adquirir o

Redução da produção
de leite foi “medida
pedagógica” para
indústria e distribuição
>> Presidente do Governo Regional dos Açores, José
Manuel Bolieiro, anunciou novas medidas de apoio para
a lavoura, no discurso proferido na Feira Agrícola Açores

A

aposta na redução da
produção de leite foi
uma "medida pedagógica" para a indústria e
distribuição de como é necessária
uma distribuição equilibrada dos
rendimentos no setor leiteiro. Assim afirmou José Manuel Bolieiro,
presidente do Governo Regional
dos Açores, no discurso de abertura da Feira Agrícola Açores 2022,
onde valorizou o esforço e dedicação dos agricultores açorianos
em tempos difíceis.
"Deixar uma palavra de agra-

decimento ao empenho, dedicação, resiliência com que todos
os atores e fatores no setor produtivo da nossa economia se
mostraram, dia após dia, em pré,
pandemia e nesta desejada passagem para o pós pandemia, dedicados à capacidade produtiva e
à manutenção da atividade pelo
esforço e empenho pessoal", disse o presidente do executivo, que
realçou ainda a excelência do trabalho feito, que deve ser replicado pelos restantes setores.
"A estratégia do nosso serviço

agropecuário em geral, e na fileira
do leite em particular, expressaram sempre uma ambição de excelência que deve ser partilhada
por todos. A excelência e qualidade do produto transacionável, de
uma economia de criação de riqueza, de afirmação de uma ideia
de desenvolvimento sustentável.
Não é pela quantidade que vingamos no sucesso do nosso desenvolvimento, é pela excelência, é pela
exclusividade, pela especificidade
do nosso produto que geraremos
valor acrescentado".

sonância da Federação Agrícola
dos Açores, revela. "A Federação
Agrícola dos Açores juntou o seu
conhecimento e realismo à descoberta de soluções possíveis para a
formulação das adequadas soluções políticas para a resolução de
problemas concretos. Felicito ,
nesta matéria, a especial dedicação do presidente Jorge Rita".
Mas a agricultura vai ter mais
apoios: como anunciou José Manuel Bolieiro, e serão abertas brevemente, as candidaturas para a
entrega de projetos de investi-

respetivo comprovativo jurídico
da posse da terra - possam continuar a ser reconhecidos como
sendo utilizados pelos empresários agrícolas, de forma a não serem penalizados no acesso aos
fundos comunitários.
Por último, o presidente do
Governo Regional dos Açores
enalteceu a vinda do Concurso
Nacional da Raça Frísia para
os Açores, no que considerou
um concurso "verdadeiramente nacional" pela primeira vez
na história.
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Associação Agrícola de São Miguel
presente na Feira Nacional
da Agricultura em Santarém

A

Associação Agrícola de
São Miguel esteve presente na Feira Nacional
de Agricultura (FNA22),
que se realizou entre 4 a 12 de
junho, que teve como tema, a
inovação & tecnologia.
A FNA22 foi mais uma vez um
sucesso, sendo o resultado do
empenho e do profissionalismo
que a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) imprime
na organização deste evento.
A FNA22 é um evento com
grande impacto na população
portuguesa, constituindo uma
mostra representativa do melhor que se faz na agricultura no
país, onde a inovação tecnológica é cada vez mais uma realidade. Assim, incluiu áreas de
maquinaria agrícola, de exposição agropecuária, zona comercial e institucional, espaços de
provas e gastronomia, além dum
vasto leque de programação tradicional e cultural.

Ficha Técnica

“A FNA22 foi mais
uma vez um sucesso,
sendo o resultado
do empenho e do
profissionalismo que
a (CAP) imprime
na organização
deste evento...”

Desta forma, os Açores não poderiam deixar de estar presentes,
como tem sido nos anos anteriores, a Associação Agrícola de São

Propriedade
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Site: http://www.aasm-cua.com.pt
Telf: 296 490 000
Director: Engº Nuno Sousa
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Miguel organizou um stand de
produtos regionais Açorianos,
pondo à prova dos visitantes da
FNA22, queijos, leite, ananás, chá,

mel, compotas, queijadas, refrigerantes, vinhos, licores, bolos lêvedos, entre outros.
Esta presença na maior feira

do setor agrícola a nível nacional,
tem sido fundamental na promoção dos produtos regionais no
mercado continental, sendo uma
forma de projetar a qualidade e a
excelência da agricultura regional, junto dos consumidores nacionais e internacionais que visitam a feira.

Cooperativa União Agrícola, CRL

Recinto da Feira Campo de Santana

Telf: 296 490 000
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Jorge Rita foi um dos oradores
no segundo dia do evento
“Emprego.Azores”
>> No segundo-dia do evento “Emprego.Azores”, promovido pela Secretaria Regional da Juventude,
Qualificação Profissional e Emprego, que decorreu de 3 a 5 de maio, no Parque de Exposições
de São Miguel, na Ribeira Grande, Jorge Rita em representação da Associação Agrícola de São Miguel,
foi uns dos oradores durante a manhã, junto de André Medeiros do grupo Bensaúde e de Cristina
Correia do grupo Finançor. Este evento constituiu uma oportunidade para promover o ajustamento
direto entre a oferta e a procura de emprego, incentivou o mercado de trabalho regional e juntou no
mesmo espaço cidadãos, empresas e entidades formadoras.

“Há que mudar o paradigma quando se
fala em emprego na Região dos Açores”
N
este sentido, Jorge Rita (AASM), foi uns
dos principais oradores no segundo dia
desta feira de emprego, cujo tema foi "O Perfil Profissional: o
que o Mercado de Trabalho procura". Após cumprimentar o público presente e o restante painel, o Presidente da Associação
Agrícola de São Miguel, começou por felicitar este grande

evento que superou as expectativas e afirmou que "quando se fala de empregos, pessoas e empresas, há que mudar o paradigma da Região Autónoma dos
Açores dos últimos anos, e acredito que este evento será um
click para esta mudança". O Presidente da Associação Agrícola
de S. Miguel, destacou a importância da formação na Região, "melhor e mais formação,

mais conhecimento, nas empresas açorianas para que as pessoas possam trabalhar, o conhecimento está implícito naquilo que
é a formação", Jorge Rita, deu especial destaque à agricultura,
área que tem conhecimento e lhe
ocupa o seu dia-a-dia, e sublinhou que "no caso da agricultura,
numa forma transversal, desde
as produções hortícolas, produções de leite, produções de

carne, penso que temos a necessidade de formar pessoas, com
alguma especialização e conhecimento para que a nossa agricultura seja melhor, seja mais
credível, ambientalmente sustentável". Dando seguimento ao
seu discurso, o orador referiu
que a Associação Agrícola tem
porta aberta para quem tem interesse nas áreas de restauração,
oficinas mecânicas e medicina

veterinária e deixou ainda mais
uma nota "a agriculta neste momento representa de forma direta e indireta cerca de 40% da
mão-de-obra dos Açores e neste
sentido, finalizou o seu discurso
propondo um desafio aos mais
jovens para que "façam mais e
melhor pela nossa terra, pela
nossa região com muito trabalho
e dedicação, sempre com dignidade e rendimento".
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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 2022.

As tabelas abaixo descriminadas refletem o preço do leite em €/1000LT, com as seguintes alterações em 2022:
Coop. Costa Norte - Subida no preço base, de 29,00€ em janeiro, 30,00€ em maio e 20,00€ em julho;
Atualização da décima de gordura para 3,00€ e da décima de proteína para 5,00€ em janeiro;
Atribuição de bónus sólidos de 3,50€/kg, para matéria gorda + matéria proteica acima de 6,9 em maio;
BEL - Subida no preço base, de 29,00€ em janeiro, 30,00€ em maio e 20,00€ em julho;
Atualização da décima de gordura para 3,00€ e da décima de proteína para 5,00€ em janeiro;
Atribuição de bónus sólidos de 3,50€/kg, para matéria gorda + matéria proteica acima de 6,9 em maio;
Unileite - Subida no preço base, de 20,00€ em janeiro, 14,30€ em abril, de 15,00€ em maio e 30,00€ em julho;
Atribuição de bónus sólidos de 2,00€, por décima de gordura/proteína acima de 6,9 (máximo 5 décimas de bónus) em janeiro;
Atualização da décima de gordura para 3,75€ e da décima de proteína para 5,00€ em abril;
Insulac - Subida no preço base, de 18,30€ em janeiro, 10,00€ em março, 10,00€ abril, 10,00€ maio, 17,50€ em junho e 10,00€ em julho;
Atualização da décima de proteína para 3,75€ em janeiro;
Atualização do bónus sólidos para 2,50€/kg, para matéria gorda + matéria proteica acima de 6,9 em janeiro;
Atualização do bónus sólidos para 5,50€/kg, para matéria gorda + matéria proteica acima de 6,9 em julho;
Os preços estão discriminados para cada indústria e cooperativa da seguinte forma: preço base, décima de gordura,
décima de proteína, bónus sólidos, bónus de qualidade, bónus de quantidade, bónus de cais, pontuação máxima de 9 pontos.
Houve acordo na Comissão Técnica da Classificação do Leite para atualização em janeiro de 2022 do leite padrão,
em que a gordura passou de 3,6 para 3,7 e a proteína de 3,1 para 3,2, sendo o valor das décimas de gordura e proteína,
aumentado no preço base de cada indústria.

Tabela 1

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
Insulac: Penalização 20,00€/1000LT produtores com 7 ou menos pontos.

+ 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
Tabela 2

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 500.000Lt, que entregam leite sem refrigeração nos Postos de Receção com gordura 3,7 e proteína 3,2
e conseguem atingir 9 pontos e a pontuação máxima do bónus de qualidade.

Tabela 3

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 500.000Lt, que entregam leite sem refrigeração nos Postos de Receção com gordura 4,1 e proteína 3,3
e conseguem atingir 9 pontos e a pontuação máxima do bónus de qualidade.

Tabela 4

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 500.000Lt, que entregam leite sem refrigeração nos Cais das Fábricas com gordura 3,7 e proteína 3,2
e conseguem atingir 9 pontos e a pontuação máxima do bónus de qualidade.

Tabela 5

Na tabela 5, 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 500.000Lt, que entregam leite sem refrigeração nos Cais das Fábricas com gordura 4,1 e proteína 3,3
e conseguem atingir 9 pontos e a pontuação máxima do bónus de qualidade.
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Carências de oligoelementos
minerais em solos vulcânicos
e stress oxidativo em ruminantes

A

presença de quantidades adequadas de macro e micro minerais na
dieta dos ruminantes é essencial
para que estes tenham uma performance zootécnica ideal. No entanto, em
regimes de pastoreio nem sempre é fácil
colmatar todas estas necessidades, especialmente em solos vulcânicos, onde a deficiência de alguns destes minerais é mais
pronunciada.
Neste artigo, iremos destacar algumas
deficiências de oligoelementos minerais
(micro minerais) que foram encontradas
em solos vulcânicos e abordar um problema
daí decorrente: o stress oxidativo, implicado em muitos dos problemas de reprodução
e imunidade que enfrentamos nas nossas
explorações.
Os sinais de carência de minerais em bovinos podem ser muito inespecíficos, sendo
exemplos clássicos: a perda acentuada de
peso/ fraco crescimento, má pelagem (queda e descoloração), doenças de pele, abortos
não infeciosos, diarreia, perda de apetite,
anomalias ósseas, tetania, baixa fertilidade ou até mesmo perversão do apetite (conhecida por "pica").
Apesar das deficiências de macro minerais poderem ocorrer, pelo facto de estes estarem disponíveis nas pastagens em
maior quantidade, é menos provável que
ocorram quando comparado com as deficiências de micro minerais (oligoelementos minerais).
Existem vários estudos a nível internacional realizados no âmbito da quantificação de oligoelementos minerais em solos
vulcânicos, sendo que nos Açores, um estudo nesta matéria foi realizado pelo Professor Doutor Carlos Pinto. Este estudo demonstrou que estas deficiências nos solos
se refletiam em deficiências nos animais ao
nível do zinco, cobre, selénio, iodo e cobalto. Neste estudo, foram analisadas 500
amostras de sangue bovino, com uma média de 7 animais por exploração. As amostras foram recolhidas em vacas, novilhas e
vitelos recém-nascidos da raça HolsteinFrísia, e também em bovinos de raça Brava,
Limousine, Charolesa e cruzados. Integraram o estudo 71 explorações: 53 de são Miguel, 9 da Terceira, 6 da Graciosa, 2 de Santa Maria e 1 do Corvo. A metodologia de
rastreio consistia em colher amostras em
animais saudáveis, em explorações com
problemas de infertilidade, abortos e partos prematuros, problemas de patas/ cornos, mortalidade elevada em vitelos e/ou
fraco desenvolvimento nas novilhas. No estudo conclui-se que:

Deficiências de oligoelementos minerais
e consequente stress oxidativo
O stress oxidativo não é mais do que um
desequilíbrio entre a produção de espécies
reactivas de oxigénio (EROs) e a sua correta remoção pelos sistemas enzimáticos e
não enzimáticos do organismo. A produção
de espécies reativas de oxigénio é um fenómeno fisiológico decorrente do normal metabolismo das células. No entanto, quando
o organismo não tem capacidade de as eliminar eficazmente estabelece-se então dano celular. Podemos fazer uma analogia
muito válida, comparando o efeito do stress
oxidativo nas células ao efeito que o oxigénio tem sobre a superfície de uma maçã cortada exposta ao ar. O fenómeno que tem
lugar numa célula exposta a stress oxidativo é muito semelhante ao da maçã oxidada.

formulando dietas com base nas recomendações internacionais que garantam as
quantidades ideais de 2 importantes grupos
de antioxidantes:
Vitaminas: A, D e C (esta última pouco
relevante nos ruminantes uma vez que estes
a conseguem produzir ao contrário do Homem)
Minerais (oligoelementos): cobre, zinco, selénio e manganês. Estes minerais são
importantes auxiliares de enzimas (neste caso antioxidante) que têm o papel de eliminar
estes compostos prejudiciais das células.

Figura 2 - Reações químicas que levam à eliminação
das espécies reativas de oxigénio (EROs), com a
produção de água. O correto funcionamento destes
antioxidantes (enzimas) garante que o stress oxidativo
não impacta na saúde dos animais.

Figura 1 - Representação dos efeitos do stress
oxidativo sobre as células.

Assim sendo, quando este fenómeno toma determinadas dimensões, coloca em
causa não só a saúde da célula, mas também
nalgumas circunstâncias a própria viabilidade da mesma, podendo levar à sua morte.
Podemos estar a falar duma célula germinativa (oócito ou espermatozoide), ou duma célula do sistema imunitário presente
por exemplo na glândula mamária ou nas
vias respiratórias. Isto significa que apesar
de existirem células mais predispostas que
outras ao stress oxidativo, este é um fenómeno que pode afetar várias células, vários
órgãos, vários sistemas e daí, tão rapidamente impactar na saúde e performance
dos animais.

As deficiências de vitaminas antioxidantes são menos pronunciadas em regimes de
pastoreio, pelo que na gestão do stress oxidativo é necessário prestar especial atenção
aos oligoelementos minerais, como pudemos constatar pelo estudo realizado em que
se observaram significativas carências destes minerais.
As deficiências de oligoelementos minerais são agravadas em sistemas de pastoreio pois, não só estão presentes em baixas quantidades como verificámos, como a
pouca quantidade presente na pastagem
não consegue ser absorvida de forma eficiente sendo por conseguinte a sua biodisponibilidade muito baixa.
Existem vários estudos científicos que
descrevem as razões pelas quais os ruminantes não conseguem obter da dieta a
quantidade ideal de oligoelementos minerais. Na tabela seguinte, estão de forma resumida, enunciadas as principais razões pelas quais as necessidades são elevadas e a
disponibilidade muitas vezes baixa:

Impacto do Stress oxidativo na
saúde, produção e reprodução
Sendo a gestão do stress oxidativo fulcral
em todas a células da vaca, é ainda mais importante em células metabolicamente mais
ativas como é o caso de células reprodutivas,
ou células do sistema imunitário. Sabe-se
hoje, que o stress oxidativo descontrolado
impacta na saúde e fertilidade dos animais.
IMUNIDADE
- Maior incidência de mamites
- Aumento de células somáticas
- Resposta imunitária contra
infeções ineficiente
- Falha vacinal
REPRODUÇÃO
- Diminuição da fertilidade
- Aumento de mortes embrionárias
- Aumento de retenções placentárias
Estando a gestão do stress oxidativo intimamente dependente de corretos níveis
de oligoelementos minerais, facilmente se
entende que a sua deficiência ainda que
subclínica, se pode traduzir em problemas
reprodutivos:

Tabela 2 - Deficiência de oligoelementos minerais
e impactos na reprodução já descritos na literatura.

Sabemos hoje que os solos vulcânicos são
pobres em alguns minerais e que esta deficiência se reflete ao nível do animal levando
a problemas reprodutivos e de imunidade.
A suplementação com oligoelementos minerais deve ser realizada de forma estratégica para minimizar o stress oxidativo, sendo que por via oral nem sempre conseguimos atingir absorção ideal para suprir todas
as necessidades dos animais.
Discuta com o seu veterinário assistente estratégias de maneio que pode
adotar na sua exploração para minimizar
o impacto do stress oxidativo, nomeadamente no que diz respeito a um fornecimento mais preciso de oligoelementos
minerais.
(Para consultar referências bibliográficas,
por favor contactar o autor)
MARTA RODRIGUES
Médica Veterinária @ Vetlima
m.rodrigues@vetlima.com
+351 912 596 220

Como se pode minimizar o stress
oxidativo
O stress oxidativo é um fenómeno fisiológico e natural, no entanto, é possível,
controlá-lo para que não alcance proporções que comprometa a saúde dos animais. Do ponto de vista alimentar, conseguimos atenuar também o stress oxidativo

Tabela 1 - Causas da baixa disponibilidade de oligoelementos
minerais nos bovinos em momentos críticos.

Assim, em momentos críticos do ciclo de
vida de produção e reprodução dos bovinos,
quando a exigência de oligoelementos minerais é alta e a ingestão baixa, a alimentação não é suficiente para os animais atingirem a sua melhor performance.
Figura 3 - Momentos críticos do
ciclo de produção dos bovinos
onde a suplementação oral
de oligoelementos minerais
não é suficiente para otimizar a
performance dos animais.
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Novos Corpos Sociais
da Federação Agrícola
dos Açores
Corpos Sociais da Federação Agrícola dos Açores para o biénio
2022/2024, eleitos em 18 de março de 2022, na ilha Terceira.

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 Bovinas 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 Agrícola da Ilha das Flores
1º Suplente: Associação de Agricultores da Ilha do Faial

Celebrado protocolo entre
a Associação Agrícola de São Miguel
e a Associação de Produtores
Agrícolas dos Açores - Terra Verde Projeto Dairy - 4 future:
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

F

oi recentemente assinado
um protocolo entre a Associação Agrícola de São
Miguel, através da Cooperativa União Agrícola, CRL e a
Associação de Produtores Agrícolas dos Açores - Terra Verde.
Este protocolo tem como objetivo o aprofundamento do cooperativismo entre as duas Insti-

tuições, pelo que os associados da
Terra Verde, passam a poder adquirir junto da Cooperativa União
Agrícola, CRL, apenas produtos e
equipamentos nas mesmas condições e com os mesmos benefícios que os cooperantes da Cooperativa União Agrícola, CRL.
Num período de dificuldades
para a agricultura regional, em

que o aumento constante dos custos dos fatores de produção, constituem um estrangulamento na
rentabilidade das explorações, a
União entre organizações de produtores é fundamental pelo que, o
protocolo celebrado, pretende
contribuir para a sustentabilidade e melhoria dos rendimentos
dos Agricultores Micaelenses.

Visita de agricultores a São Miguel
No passado dia 15 de junho, visitou a ilha de São Miguel um grupo de agricultores
provenientes dos Estados Unidos da América, da Bélgica, Países Baixos, República Checa,
França e Alemanha.
Esta visita foi organizada pela ELO (organização de proprietários rurais), que usualmente
promove em Bruxelas, o Fórum para o futuro da Agricultura.

Promover inovações para
um setor leiteiro mais
resiliente no espaço atlântico

D

ecorreu no passado dia
14 de junho, o Dairy-4Future Symposium,
projeto que tem como
objetivo melhorar a competitividade, sustentabilidade e resiliência das explorações agrícolas. Durante a reunião, via remota, os
parceiros internacionais, nacionais e regionais que integram o
projeto tiveram a oportunidade
de debater os resultados e apontar possíveis soluções.
Nas instalações da Associação
Agrícola de São Miguel estiveram presentes o Professor Doutor David Fangueiro, docente no
Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa,
colaboradores da Associação e
associados.
Financiado pelo Programa Interreg Espaço Atlântico, o projeto Dairy-4-Future visa aumentar
a competitividade, a sustentabilidade e a resiliência das explorações leiteiras na área do Espaço
Atlântico. O projeto conta com 11
parceiros técnicos e 21 parceiros
associados, num total de 110 explorações oriundas de Portugal,
Espanha, Reino Unido, Irlanda e
França, representando 20% da
produção de leite da UE28 e 100
mil agricultores.
O projeto tem como objetivo
identificar, avaliar e difundir de
forma alargada práticas inovado-

ras para técnicos e criadores de
vacas leiteiras, através de seminários transnacionais ou jornadas
de dias abertos nas vacarias e a
produção de ferramentas técnicas (publicações, vídeos, práticas
de formação).
Nos Açores, a Associação
Agrícola de São Miguel e as associações agrícolas da Terceira
são parceiros do projeto, com sete e cinco explorações, respetivamente.
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Manuel Raposo Melo
1ª Secção - Melhor Manejador - 1º Lugar
3ª Secção - Melhor Manejador - 1º Lugar

Catarina Alves Moniz
2ª Secção - Melhor Manejador - 1º Lugar
3ª Secção - Melhor Manejador - 2º Lugar

João Duarte Teves Arruda
2ª Secção - Melhor Manejador - 2º Lugar
3ª Secção - Melhor Manejador - 3º Lugar

Raul Leandro Borges Almeida
Melhor Preparador - 1º Lugar
Melhor Grupo - 1º Lugar

Beatriz Pereira Pacheco
Melhor Preparador - 2º Lugar
2ª Secção - Melhor Manejador - 3º Lugar
Melhor Grupo - 2º Lugar

Afonso Costa Pavão
Melhor Preparador - 3º Lugar
1ª Secção - Melhor Manejador - 2º Lugar

14º Curso de Preparadores
de Animais com muita aderência
após pausa de dois anos

No final foram distinguidos
os seguintes formandos:
Melhor Manejador da 1ª Secção
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar

Manuel Raposo Melo
Afonso Costa Pavão
Adriana Furtado Botelho

Melhor Manejador da 2ª Secção
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar

Catarina Alves Moniz
João Duarte Teves Arruda
Beatriz Pereira Pacheco

Melhor Manejador da 3ª Secção
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar

Manuel Raposo Melo
Catarina Alves Moniz
João Duarte Teves Arruda

Melhor Grupo
1º Lugar

2º Lugar

A

Cooperativa União Agrícola, CRL
organizou entre 11 e 14 de abril de
2022 o 14º Curso de Preparadores
de Animais para concursos pecuários. Como é habitual, esta formação decorreu
nas instalações do Parque de Leilões, em Santana. Nesta edição formativa frequentaram
cerca de 44 formandos. Com idades entre os 5
anos até aos 25 anos, sendo a maioria dos participantes da ilha de São Miguel, contudo o
evento contou com formandos vindos de Por-

tugal Continental e de outras ilhas dos Açores,
verificando-se cada vez mais uma maior procura desta formação pelos mais jovens.
Após 2 anos parada, devido aos constrangimentos provocados pela pandemia, esta
formação foi novamente um enorme êxito.
Não obstante de ter sido muito concorrida e
de participarem um elevado número de jovens, a 14ª edição desta formação decorreu
de forma disciplinar, ordeira e muito organizada, iniciando-se pelas 6h00 e terminan-

do depois das 19h00, todos os formandos
participaram ativamente em todas as tarefas
que lhes eram sugeridas, demonstrando
muita atenção, curiosidade, rigor e sobretudo muita paixão na execução das tarefas. A
vontade de melhorar e superar os desafios
propostos pelo formador, o desejo de ser profissional nas diversas técnicas da tosquia e de
manejar, o entusiasmo em procurar a perfeição, ficaram plenamente demonstrados
no último dia deste evento.

3º Lugar

Afonso Borges Almeida
Carlos Henrique Almeida Raposo
Raul Leandro Borges Almeida
Gonçalo Alexandre Rodrigues Raposo
Miguel Bulhões Vieira
Beatriz Pereira Pacheco
Joana Costa Vieira
Matilde Sousa Moniz
Xavier Belchior Raposo
Tiago Emanuel Rodrigues
Martim Furtado Plácido

Melhor Preparador
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar

Raul Leandro Borges Almeida
Beatriz Pereira Pacheco
Gonçalo Borges Almeida
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Adriana Furtado Botelho
1ª Secção - Melhor Manejador - 3º Lugar

Afonso Borges Almeida, Carlos Henrique Almeida Raposo, Raul Leandro Borges Almeida,
e Gonçalo Alexandre Rodrigues Raposo
Melhor Grupo - 1º Lugar

Miguel Bulhões Vieira, Beatriz Pereira Pacheco, Joana Costa Vieira
e Matilde Sousa Moniz
Melhor Grupo - 2º Lugar

Xavier Belchior Raposo, Tiago Emanuel Rodrigues e Martim Furtado Plácido
Melhor Grupo - 3º Lugar

Presidente do Governo demonstra
reconhecimento aos participantes
no Curso de Preparadores de Animais

O

Presidente do Governo
Regional dos Açores,
José Manuel Bolieiro,
enalteceu a participação
de todos os envolvidos no XIV Curso de Preparadores de Animais,
vincando ser uma "alegria e satisfação" estar com a juventude da região que tem "orgulho e brio" no
bom trato animal, "Na produção
animal, temos uma história de bom
trato e de brio, apresentar bem o
que nos dá trabalho e orgulho. É a
primeira vez que estou neste evento, que vai na 14.ª edição, o que quer
dizer que a primeira foi muito boa e
as seguintes tão boas ou melhores",
sublinhou o Presidente do Governo, tendo falado a todos os participantes depois de uma intervenção
do Presidente da referida associação, Jorge Rita.

Curso de Preparadores
e Manejadores
O Curso de Preparadores de
animais tem como principais objetivos aprimorar a apresentação dos
animais nos concursos pecuários,
que são a montra genética das explorações, e que demonstram todo o investimento e progresso obtido pelos produtores. Este curso
contribui também para incentivar
e promover a atividade agropecuá-

ria nos mais jovens. Esta formação
tem uma forte componente prática e permitiu aos formandos a
aquisição de conhecimentos teórico-práticos, de lavagem, tosquia,
alimentação e desfile em pista dos
animais, assim como fornece uma
base introdutória para a genética
e bem-estar animal. Pedro Campos foi o formador desta edição,
tem uma vasta experiência, a nível

nacional e internacional na preparação de animais para concursos, e já preparou animais Holstein Frísia das principais explorações agrícolas nacionais, sendo
também uma presença assídua na
preparação dos animais nos concursos micaelenses. No último dia
do curso, simulou-se um concurso
pecuário, com o objetivo de avaliar
os conhecimentos adquiridos pe-

los formandos no decorrer da formação. Dividiu-se os formandos
em duas secções, a 1ª secção com
os formandos mais novos e a 2ª
secção com os formandos mais velhos. Depois juntou-se os três melhores manejadores da 1ª e da 2ª
secção, formando a 3ª secção. No
final, o formando Manuel Raposo
Melo (Feteiras) foi nomeado o
melhor manejador, em 2º lugar a

Catarina Alves Moniz (Arrifes) e
em 3º lugar o João Duarte Teves
Arruda (Arrifes) do 14º Curso de
Preparadores. Foram também selecionados os 3 animais mais bem
preparados/tosquiados deste
evento. Após uma análise minuciosa a todos os animais, o animal
mais bem preparado foi o do formando Raul Leandro Borges Almeida (Arrifes).
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Afonso Borges Almeida

António José Correia Silva

Carlos Henrique Almeida Raposo

David Cordeiro Vidal

Fátima Eliana da Silva

Gonçalo Alexandre Rodrigues Raposo

Gonçalo Vidinha Janeiro

Helder Filipe Correia Silva

Jessica Maria Botelho Resendes

Joana Costa Vieira

Tomás Rodrigues Sampaio

Leticia Pereira Viveiros

Mariana Simões Melo

Martim Furtado Plácido

Matilde Sousa Moniz

Miguel Bulhões Vieira

Mirian da Costa Bettencourt Reis Pereira

Natacha de Fátima Matos Costa

Tiago Emanuel Rodrigues

Xavier Belchior Raposo

João Miguel Giesta Furtado (Juvenil)

Anabela Silva Pacheco (Juvenil)

António Raposo Melo (Juvenil)

Constança Pereira Silva (Juvenil)
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Daniel Baltazar Sousa (Juvenil)

David Ferreira Arruda (Juvenil)

João Pedro Furtado Botelho (Juvenil)

Lucas Oliveira Benevides (Juvenil)

Mateus Machado Rodrigues (Juvenil)

Pedro Afonso Patricio (Juvenil)

Rodrigo Gomes Pimentel (Juvenil)

Ronaldo Botelho Resendes (Juvenil)

Santiago Costa Pavão (Juvenil)

Sofia Simões Melo (Juvenil)

Xavier Pereira Melo (Juvenil)
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Secretaria Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

Portaria n.º 55-D/2022 de 4 de julho de 2022

Calendário Venatório da Ilha de São Miguel - 2022/2023
Sumário

Aprova o calendário venatório para a ilha de São Miguel. para a época venatória 2022/2023. Revoga a Portaria n.º 62/2021, de 1 de julho e a Portaria n.º
18/2022, de 8 de março.
Portaria n.º 55-D/2022 de 4 de julho de 2022
Ouvido o conselho cinegético de ilha, da ilha de São
Miguel, 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 do Desenvolvimento Rural, o seguinte:

Artigo 1.º

1 - É aprovado o calendário venatório para a ilha de São
Miguel, que consta do Anexo 1 da presente portaria e dela faz parte integrante.
2 - O calendário venatório aprovado nos termos do
número anterior é válido para a época venatória de
2022/2023, a qual se inicia a 1 de julho de 2022 e termina
a 30 de junho de 2023.

Artigo 2.º

1 - O calendário venatório, constante do Anexo 1 da 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 as barrocas do mar e uma
linha com início na freguesia de Fenais da Luz, concelho
de Ponta Delgada, na rua Infante D. Henrique, que segue a Estrada Regional Nº 1 - 1ª até ao início do eixo Eixo Norte da SCUT Maia/Lomba da Fazenda , localizado na freguesia de Maia, concelho de Ribeira Grande,
seguindo por este, até ao seu término, na freguesia de
Lomba da Fazenda, concelho de Nordeste, continuando pela Estrada Regional Nº 1 - 1ª até ao início
do Eixo Sul da SCUT Vila Franca do Campo/Lagoa, na
freguesia de Ribeira Seca, concelho de Vila Franca do
Campo, seguindo por este até à "Grota do João Luís", localizada na freguesia de Santa Cruz, concelho de Lagoa,
seguindo pela Estrada Regional Nº 1 - 1ª até ao final
da freguesia de Rosto do Cão (São Roque), no concelho de Ponta Delgada, no local conhecido por "rotunda de Belém".
Zona 2 - Toda a área localizada a este (nascente) de
uma linha que tem início na freguesia de Fenais da
Luz, concelho de Ponta Delgada, 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,
concelho de Ponta Delgada, desce pela rua principal da
freguesia da Fajã de Cima, até à via rápida e continua por

esta até São Roque. Com exceção da área definida como
Zona 1, no n.º 6 do presente artigo.
Zona 3 - Toda a área localizada a oeste (poente) de uma
linha que tem início na freguesia de Fenais da Luz, na
rua Infante D. Henrique, que segue pela rua da Cidade
(Estrada Municipal 512), passa pelo Arrebentão dos Fenais, segue até à rotunda da Adutora, localizada na freguesia de Fajã de Cima, desce pela rua principal da freguesia de Fajã de Cima, até à via rápida e continua por
esta até São Roque.
7 - É definida uma zona para o exercício da caça à narceja-comum e narceja de Wilson, identificada no Anexo 3
da presente portaria, e que é delimitada do seguinte modo:
Toda a área da ilha de São Miguel que se encontra a oeste (poente) de uma linha que tem início na praia da Ribeira das Taínhas, freguesia de Ribeira das Taínhas, concelho
de Vila Franca do Campo, sobe pelo Calhau da Areia, e segue pela Canada da Galega, até à Estrada Regional N.º 1 - 1ª,
por onde continua, até ao entroncamento com a Estrada
Regional N.º 4 - 2ª, pela qual segue, em direção ao interior
da ilha, passando por Vista Grande, Pico da Lagoínha, Pico Del Rei e Pico Meirinho, até entroncar com a Estrada Regional N.º 2 - 1ª, na freguesia da Lomba da Maia, concelho
de Ribeira Grande, pela qual continua, em direção a Ribeira Grande, até ao entroncamento com a Estrada Regional N.º 4 - 2ª (localmente designada por estrada do Burguete), segue por esta, para norte, até à Estrada Regional N.º
1 - 1ª, pela qual continua, em direção a Ribeira Grande, até
à Grota dos Vimes, e segue por esta até ao mar.

Artigo 3.º

1 - Na época venatória 2022/2023, 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 2022/2023, 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 2022/2023 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/ou com utilização de barco.

Artigo 5.º

1 - Na Época Venatória 2022/2023, 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, apenas em sete 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 caminho da Lazeira, e a oeste
pela canada do Roegão e 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 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,
à exceção de uma pequena foice para auxiliar os cães quando necessário, a abertura de veredas e a instigação dos cães à
captura de qualquer espécie cinegética ou outra;

Agricultor 2000 15
JULHO DE 2022

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.
3 - Sempre que os cães, durante o seu exercitamento, capturem
algum exemplar de coelho-bravo, os respetivos detentores dos cães
devem, obrigatoriamente, cessar de imediato o exercício, recolhendo os cães e abandonando a zona de exercitamento.

Artigo 6.º

1 - Na Época Venatória 2022/2023, 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 300 m 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

É revogada a Portaria n.º 62/2021, de 1 de julho e a Portaria n.º
18/2022, de 8 de março.

Artigo 8.º

A presente portaria entra em vigor a 1 de julho de 2022.
Secretaria Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural.
Assinada a 30 de junho de 2022.
O Secretário Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

António Lima Cardoso Ventura.

Associação Agrícola de São Miguel
esteve presente na Feira
Agropecuária/2022 que se
realizou na ilha da Madeira
A convite do Governo Regional da
Madeira, a Associação Agrícola de São
Miguel esteve presente na 65.ª Feira
Agropecuária, no maior evento direcionado
para o setor agrícola realizado na ilha da
Madeira. Este certame decorreu entre 7 e
10 de julho, em Porto Moniz e contou com
cerca de 150 expositores.
A Associação Agrícola de São Miguel participou através dum stand de produtos
regionais oriundos de todos os grupos dos

Açores, como queijos, leite, ananás, chá,
mel, compotas, queijadas, refrigerantes,
vinhos, licores, bolos lêvedos, entre outros.
Esta presença pretendeu ser mais um passo
para o aprofundamento das relações entre
os dois arquipélagos, que devem ser cada
vez mais estreitas e eficazes, nomeadamente, na área agrícola, onde o comércio
entre as duas regiões deveria ser mais bem
explorado, atendendo à qualidade das produções agrícolas em causa.
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Associação Agrícola de São Miguel Balanço em 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em euros)

Ativo
Ativo Não Corrente
Ativos Fixos Tangíveis
Propriedades de Investimento
Goodwill
Ativos Intangíveis
Ativos Biológicos
Participações Financeiras - Método Equivalência Patrimonial

Notas

31.Dez.21

31.Dez.20

9

34.458,94
0,00
0,00
0,00
0,00
34.972,97

35.957,16
0,00
0,00
0,00
0,00
32.382,93

0,00

0,00

709.265,16
0,00
778.697,07

708.363,88
0,00
776.703,97

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.238.243,34
0,00
0,00
0,00
0,00
3.131.963,56
4.370.206,90
5.148.903,97

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.851.579,56
0,00
0,00
0,00
0,00
2.682.604,87
5.534.184,43
6.310.888,40

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
363.758,30
1.439.347,38
22.382,93
0,00
22.382,93
20.798,61
1.846.287,22

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
363.758,30
1.442.443,93
22.382,93
0,00
22.382,93
16.438,41
1.845.023,57

15

Outros Investimentos Financeiros
Créditos a Receber
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

15

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
Ajustamentos em Ativos Financeiros
Excedentes de Revalorização
Ajustamentos/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

Apresentação de contas da AASM e
CUA aprovadas por unanimidade.
Decorreu no passado dia 30 de março,
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 2021, 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:
O papel desempenhado pelo Conselho de Administração desta Associação na defesa intransigente
do setor;

95.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95.000,00

95.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95.000,00

81.065,02
0,00
38.847,37
2.879.166,65
81.766,35
126.771,36
0,00
0,00
0,00

765,11
0,00
30.014,91
3.800.000,00
108.277,69
431.807,12
0,00
0,00
0,00

Total do Passivo Corrente

3.207.616,75

4.370.864,83

Total do Passivo
Total dos Capitais Próprios e do Passivo

3.302.616,75
5.148.903,97

4.465.864,83
6.310.888,40

Passivo Corrente
Fornecedores
Adiantamentos de Clientes
Estado
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
24

Os fornecimentos e serviços externos que montam em 527.887,93 euros.
As quotizações dos associados apresentam um
valor de 913.887,24 euros.
O resultado líquido do exercício de 20. 798,61
euros.
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 31/12/2021, 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, 30 de março de 2022
O Conselho Fiscal
Paulo José Machado Cruz
José Carlos Borges Tavares
José Dinis Sousa Ferreira
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Associação Agrícola de São Miguel Demonstração dos Resultados por Naturezas
31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em euros)

Notas

31.Dez.21

31.Dez.20

0,00

0,00

352.710,22

589.008,97

2.590,04

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

Vendas e Serviços Prestados
Subsídios à Exploração

32

Ganhos / Perdas de Subsidiárias, Associadas e Empreendimentos Conjuntos

Fornecimentos e Serviços Externos

27

-527.887,93

-466.930,09

Gastos com o Pessoal

28

-726.291,18

-992.142,76

0,00

0,00

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

14

25.643,49

-34.813,27

Provisões (aumentos / reduções)

37

0,00

0,00

Imparidade de Investimentos Não Depreciáveis (perdas / reversões)

0,00

0,00

Aumentos Reduções de Justo Valor

0,00

0,00

Outros Rendimentos

29

914.773,26

939.346,11

Outros Gastos

30

-17.023,17

-10.905,77

24.514,73

23.563,19

-1.498,22

-1.498,22

0,00

0,00

23.016,51

22.064,97

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

965,93

Juros e Gastos Similares Suportados

26

-2.217,90

-6.592,49

20.798,61

16.438,41

0,00

0,00

20.798,61

16.438,41

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 2021 (que evidencia um total
de 5.148.904 euros e um total de capital próprio
de 1.846.287 euros, incluindo um resultado líquido de 20.799 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 2021 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 nonnas estão descritas na secção "Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações financeiras" abaixo. Somos independentes da Entidade nos tennos da lei e
cumprimos os demais requisitos éticos nos
tennos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.
Estamos convictos de que a prova de auditoria 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 fonna 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 tennos legais e regulamentares aplicáveis;
- criação e manutenção de um sistema de
controlo interno apropriado para pennitir a preparação de demonstrações financeiras isentas
de distorções materiais 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 infonnação 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 opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segu-

rança 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 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 continuidade 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 os
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
identificada 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
Dando cumprimento aos requisitos legais
aplicáveis, somos de parecer que 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
e, tendo em conta o conhecimento e a apreciação sobre a Entidade, não identificámos incorreções materiais.
Ponta Delgada, 25 de março de 2022
Duarte Giesta & Associado, SROC, Lda.
representada por
Duarte Félix Tavares Giesta
(ROC nº520)

18 Agricultor 2000
JULHO DE 2022

Cooperativa União Agrícola, CRL Balanço em 31 de dezembro de 2021
(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.21

31.Dez.20

10.609.380,67
0,00
0,00
53.575,38
0,00
99.838,00
88.261,95
0,00
0,00

11.284.185,06
0,00
0,00
108.004,05
0,00
49.868,00
77.755,63
0,00
0,00

10.851.056,00

11.519.812,74

13.403.948,61
751.520,00
15.049.178,80
227.432,56
0,00
7.321.955,50
0,00
0,00
0,00
0,00
1.423.402,55

9.089.226,03
725.710,00
14.538.090,35
190.458,62
0,00
1.884.931,61
0,00
0,00
0,00
0,00
1.583.680,34

Total do Ativo Corrente

38.177.438,02

28.012.096,95

Total do Ativo

49.028.494,02

39.531.909,69

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

De acordo com os Estatutos, examinamos as
contas da Cooperativa União Agrícola, CRL que
compreende o Balanço e Demonstração de
Resultados do exercício de 2021, 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.

Assim salientamos o seguinte:
Relativamente ao Balanço
Os investimentos realizados nos últimos anos o
que leva que a conta de activos fixos tangíveis apresente um valor de 10.609 .3 80,67 euros.
O valor de inventários que ascende a
13.403.948,61 euros e ativos biológicos que montam em 751.520,00 euros.

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
155.000,00
0,00
2.025.985,83
18.053.461,79
10.467.774,73
0,00
2.642.113,26
2.225.259,83

195.000,00
0,00
155.000,00
0,00
2.025.985,83
18.053.461,79
6.419.772,85
0,00
1.703.258,34
1.597.391,33

Total do Capital Próprio

35.764.595,44

30.149.870,14

Ainda é notório o valor da rubrica de clientes de
15.049.178,80 euros.
Realça-se o valor dos capitais próprios em
35.764.595,44 euros.

Relativamente à Demonstração
de Resultados
O volume de negócios que no exercício em análise
atinge o montante 53.154.522,40 euros representando um aumento de 10,66% face ao exercício anterior.
Os subsídios á exploração no valor de
1.204.277,69 euros.

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

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

24
23
25
12
24

3.611.302,29
236.534,60
135.106,03
8.627.290,43
653.665,23
0,00
0,00
0,00
0,00

3.011.473,65
341.834,69
147.569,64
3.696.078,99
2.185.082,58
0,00
0,00
0,00
0,00

Total do Passivo Corrente

13.263.898,58

9.382.039,55

Total do Passivo
Total dos Capitais Próprios e do Passivo

13.263.898,58
49.028.494,02

9.382.039,55
39.531.909,69

Os Custos com o pessoal que montam em
5.419.894,24 euros.
A rubrica de Fornecimentos e serviços externos
que ascende a 4.145.095,36 euros.
O Resultado líquido do exercício de
2.225.259,83 euros.
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 31/12/2021, 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, 30 de março de 2022
O Conselho Fiscal
Paulo José Machado Cruz
José Carlos Borges Tavares
José Dinis Sousa Ferreira
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Cooperativa União Agrícola, CRL Demonstração dos Resultados por Naturezas
31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em euros)

Notas

31.Dez.21

31.Dez.20

Vendas e Serviços Prestados

22

53.154.522,40

48.033.788,11

Subsídios à Exploração

32

1.204.277,69

1.588.281,04

Ganhos / Perdas de Subsidiárias, Associadas e Empreendimentos Conjuntos

17

-30,00

-14.964,76

Variação Nos Inventários da Produção

20

589.392,28

745.566,35

0,00

0,00

Trabalhos para a Própria Entidade
Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas

20

-40.713.847,81

-37.535.707,20

Fornecimentos e Serviços Externos

27

-4.145.095,36

-3.286.171,41

Gastos com o Pessoal

28

-5.419.894,24

-5.392.213,80

Imparidade de Inventários (perdas / reversões)

14

0,00

-301.000,84

Imparidade de Dívidas a Receber (perdas / reversões)

14

-1.806.109,00

-1.567.842,02

Provisões (aumentos / reduções)

0,00

0,00

Imparidade de Investimentos Não Depreciáveis (perdas / reversões)

0,00

0,00

Aumentos Reduções de Justo Valor

19

25.810,00

128.450,00

Outros Rendimentos e Ganhos

29

1.243.347,05

1.153.818,14

Outros Gastos e Perdas

30

-152.187,44

-269.597,13

3.980.185,57

3.282.406,48

-1.680.117,71

-1.634.656,64

0,00

0,00

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)

2.300.067,86

1.647.749,84

Juros e Rendimentos Similares Obtidos

26

60.422,84

100.136,16

Juros e Gastos Similares Suportados

26

-135.230,87

-125.494,67

2.225.259,83

1.622.391,33

0,00

-25.000,00

2.225.259,83

1.597.391,33

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 COOPERATIVA UNIÃO AGRÍCOLA, C.R.L., que compreendem o balanço em 31
de Dezembro de 2021 (que evidencia um total
de 49.028.494 euros e um total de capital próprio de 35.764.595 euros, incluíndo um resultado liquido de 2.225.260 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
2021 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 auditoria 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 opinião. 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 frau-

de 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 continuidade 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
Dando cumprimento aos requisitos aplicáveis, somos de parecer que 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 e, tendo em
conta o conhecimento e a apreciação sobre a
Entidade, não tendo sido identificadas incorreções materiais.
Ponta Delgada, 25 de março de 2022
Duarte Giesta & Associado, SROC, Lda.
representada por
Duarte Félix Tavares Giesta
(ROC nº520)
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Jorge Rita representou os Açores
em Encontro Nacional de Produtores
de Leite promovido pela APROLEP

A

APROLEP, Associação
dos Produtores de Leite de Portugal, organizou no dia 1 de julho,
em Alcobaça, na Vacaria do Valado e Queijaria Flor do Vale, o
Encontro Nacional de Produtores de Leite, que reuniu mais de
uma centena de produtores de
leite associados da APROLEP
vindos de todo o país, bem como
técnicos do setor e contou com o
apoio e participação de algumas
das empresas de referência no
fornecimento de bens e prestação de serviços à produção de
leite em Portugal.
Este encontro começou com
a visita à queijaria Flor do Vale,
seguindo-se um almoço e um
debate sobre "Custo de Produção e Preço do Leite", que
contou com a presença do Secretário de Estado da Agricultura Eng. Rui Martinho, de Jorge Rita da Federação Agrícola

dos Açores, de Jaime Piçarra da
IACA-Associação dos Fabricantes de Alimentos Compostos para
Animais, de Fernando Cardoso
da FENALAC- Federação Nacional das Cooperativas de Produtores de Leite e de Cândida Marramaque, da ANIL-Associação dos
Industriais de Lacticínios.
A APROLEP organizou esta
atividade com a convicção de ser
importante reunir todos os agentes da fileira do leite neste momento difícil por causa dos elevados custos de produção, mas com
a perspetiva positiva de procurar
soluções para valorizar o leite e o
trabalho dos produtores e de todo
este setor essencial para a alimentação dos portugueses. No encontro em que participaram organizações de produtores de cereais, da
indústria transformadora, e dos
produtores de leite do Açores, ficou a faltar o setor da distribuição
que se mostrou indisponível.

Na sua intervenção,
o Presidente da Federação
Agrícola dos Açores, Jorge Rita,
começou por enaltecer a importância deste evento organizado pela Aprolep, neste momento
difícil para a fileira do leite a nível nacional.
Referiu-se à atual situação
da fileira do leite regional, onde o preço pago ao produtor
continua a não ser o desejado,
atendendo à subida abrupta
dos custos dos fatores de produção, desde as matérias-primas, aos fertilizantes, aos fretes marítimos ou aos combustíveis, e que tendem a aumentar

face às repercussões da guerra
na Ucrânia.
Esta realidade não tem sido
compensada na sua plenitude pela indústria, já que os aumentos
do preço do leite verificados na
região, não refletem na totalidade
a melhoria generalizada dos mercados lácteos a nível internacional, uma vez que o preço de leite
pago aos produtores de leite regionais continua muito aquém do
desejado, por isso, o diferencial
entre produtores regionais e europeus tem aumentado.
Aproveitou esta oportunidade,
para explicar a todos os presentes
a realidade da fileira do leite re-

gional, que tem características
muito particulares, devido à sua
situação geográfica, orográfica ou
de clima difícil, existindo, no entanto, produtores de leite resilientes que gostam de produzir
com qualidade, mesmo com todas as dificuldades existentes.
Abordou duma forma global o
mercado de lacticínios a nível regional e nacional que necessita
de sofrer uma transformação,
que passa pela valorização dos
produtos lácteos, para que todos
os produtores de leite possam ter
explorações economicamente
viáveis, e com isso, rendimentos
justos e dignos.

