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O nosso leite
tem de ser
mais bem pago

O

setor do leite nos Açores ultrapassa um
período difícil e complicado, já que o trabalho de qualidade que os produtores desenvolvem não tem tido o retorno que deveria ter, face ao preço de leite que é pago pelas indústrias, que continua a ser dos mais baixos da europa.
Esta é uma situação que tem de ser revertida,
porque não podemos continuar a desvalorizar a
principal produção da região, onde o produtor é
sempre o elo mais fraco da fileira, sujeito constantemente a políticas das indústrias, muitas vezes
difíceis de perceber e entender.
O próprio Governo Regional refere que não
compreende a situação do preço do leite que se vive
nos Açores, mas não utiliza todos os meios que tem
ao seu alcance, capazes de alterar a política de
gestão prejudicial que algumas indústrias fazem
nesta área, sendo sempre as primeiras a baixar o
preço quando os mercados apresentam ligeiras
quebras, enquanto são as últimas a subir, quando
os mercados são positivos.
Não podemos aceitar que os sinais positivos dos
mercados lácteos nos últimos dois anos, não se
tenham refletido justamente no preço pago aos
produtores.
Somos uma região pequena e com muitas condicionantes, que nos obriga a aproveitar os nossos recursos escassos duma forma harmoniosa e sustentável, e a produção de leite é um bom exemplo desta
simbiose entre economia e ambiente, por isso, a
indústria tem de potenciar esta realidade e gerar valor acrescentado à excelência do nosso leite, que tem
características muito próprias e exclusivas, pelo que
tem inovar nos produtos que cria, de forma a ir de
encontro às necessidades do consumidor.
O aumento dos custos dos fatores de produção das
explorações tem sido uma realidade, nomeadamente
devido ao continuo aumento do preço do gasóleo, e
também ao acréscimo de custos de alimentação dos
animais, que resulta das consequências do período
de seca que estamos a atravessar.
A agricultura é o pilar fundamental da nossa economia e o leite é a sua principal atividade pelo que,
necessitamos de indústrias proativas que sejam capazes de repercutir no produtor um preço justo que
os incentive e estimule, dando-lhes assim, um rendimento digno e que esteja de acordo com as expetativas de quem trabalha todos os dias do ano.
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A vinda do Comissário Europeu
aos Açores foi muito importante
para a Agricultura Açoriana
>> A continuidade dos apoios do Posei foram assegurados, mas a Região vai lutar para
diminuir os cortes de 15 % nos apoios aos projetos de desenvolvimento agrícola.
Visita a Bruxelas de várias instituições das regiões ultraperiféricas revelou-se crucial na defesa
do Posei. A seca tem-se vindo a agravar duma forma alarmante na região
“Não aceitamos
a proposta da
Comissão Europeia
que prevê uma
diminuição
de 15% na
comparticipação
da União Europeia
no desenvolvimento
rural”

- Que balanço faz à a vinda
do comissário da agricultura
e desenvolvimento rural, Phil
Hogan, aos Açores?
Jorge Rita - Entendo que esta
visita representou um dos momentos mais importantes para
a agricultura nos Açores durante
os últimos anos, e que a Região
ganhou um aliado no coração da
Comissão Europeia.
O comissário teve oportunidade de conhecer mais profundamente a realidade da agricultura regional, e constatar em
particular a importância que o
leite tem na nossa economia, e
perceber que as nossas condicionantes são muito diferentes daquelas que existem na Europa.
Existem problemas com os
transportes e não conseguimos
produzir em escala. Apenas nos
diferenciamos pela qualidade
das nossas produções. Existe

uma aptidão natural em trabalhar
na agricultura e devemos aproveitar esta paixão das pessoas nos
Açores. Em outros trabalhos, as
pessoas trabalham por obrigação e
ficam felizes quando existe um feriado. Na agricultura trabalha-se
com amor e todos os dias do ano.
Esta paixão tem um valor imensurável e deve ser valorizada pela
comissão de agricultura
As nossas dificuldades ficaram
bem expressas nesta visita, embora
também tenha ficado a ideia de que
os Agricultores Açorianos são resilientes e sabem lidar com as adversidades, porque mesmo não tendo
as mesmas condições que os nossos
colegas europeus, produzimos com
qualidade, assente numa natureza
que é única no continente europeu.
O comissário teve também a
oportunidade de visitar a Associação
Agrícola de São Miguel onde se realizou uma conferência sobre o futu-

“O anúncio feito pelo comissário de
manutenção do envelope financeiro do Posei
embora seja uma excelente notícia para a
região, não é suficiente para as necessidades
da agricultura regional que necessita de um
reforço de 10 milhões de euros”
ro da PAC e percebeu que aqui nos
Açores, mesmo com todas as condicionantes, trabalhamos com paixão
e entusiasmo, e os resultados dos
programas comunitários são visíveis
para todos os que nos visitam por isso, necessitam de ter continuidade
para que possamos cada vez mais
aproximar-nos do rendimento médio dos agricultores europeus.
- Os fundos comunitários
continuam a ser muito importantes…
J. R. - Obviamente, embora se

tenham verificado algumas vitórias importantes, como a manutenção dos apoios do Posei para o
próximo período, ainda ficaram
outros assuntos por resolver, como
os cortes previstos para o segundo pilar referente ao desenvolvimento rural que é o atual prorural+, em que a proposta da Comissão Europeia prevê uma
diminuição de 15% na comparticipação da União Europeia, o que
obrigaria ao aumento das comparticipações nacionais ou regionais.

Na prática, quando existe uma
candidatura a um projeto de investimento para o desenvolvimento
da agricultura o Governo Regional
dos Açores, através do orçamento
da Secretaria da Agricultura, atribui um apoio financeiro de 15%.
Com a proposta que está em discussão o apoio regional passaria a
30%, além de se perder a autonomia a nível regional na elaboração
do programa, uma vez que passa a
ser feito a nível nacional.
Não podemos aceitar esta situação e consideramos que devem
haver correções em relação ao segundo pilar, devendo ser acolhida
a proposta apresentada pelo primeiro-ministro de Portugal, para
se aumentar as comparticipações
para o fundo da PAC. O Comissário da Agricultura apenas pode
distribuir as verbas que dispõe. Se
tiver mais apoios pode reforçar o
valor do segundo pilar.
Ainda estamos num período de
negociações e os próximos meses
serão fundamentais para reverter
esta situação porque esta situação a
manter-se para os agricultores, poderá não ser dramática desde que
o estado-membro cumpra a sua
parte de reforçar o apoio, mas sabemos que na Região não existe disponibilidade financeira para manter este apoio, embora a solução para esta situação poderá passar por
um reforço de verbas da República.
Os conceitos de coesão e convergência não são apenas utilizados na Europa. Também precisam
de ser utilizados no próprio país.
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“Devido à seca
reivindicamos
algumas medidas
que passam pelo
apoio aos alimentos
fibrosos, tais como
palha, feno e uma
fibra com maior
percentagem de
amido para minimizar
a redução de
produção de milho,
que começaram a ser
comercializados a 16
de julho em plafond
por todas as ilhas”

“A seca é um problema que nos tem
preocupado muito nos últimos meses
e temos vindo a constatar que algumas
explorações estão em situação dramática”
Os nossos governantes não se
podem esquecer que a agricultura
nos Açores contribuí para a coesão social e a manutenção das
pessoas nas zonas rurais, sendo
um setor com um grande peso na
economia local.
Uma redução dos apoios comunitários na agricultura pode originar uma crise, com dimensões
profundas, que pode motivar no
futuro a Europa a reforçar o apoio
para programas sociais.
Se houver uma crise é preciso
gastar para resolver os problemas
sociais e a desertificação dos meios
rurais. Não sabemos o que poderá
acontecer em algumas ilhas com
uma crise da agricultura. Se a Europa pretender os Açores como
um complemento e uma ligação
da Europa deve apresentar uma
atenção muito especial para a agricultura.
- O anúncio da continuidade
do Posei no entanto não é totalmente do agrado..
J. R. - Sem dúvida, sabemos
que partimos de um patamar de
um corte cego de 3,9% do Posei
que era uma calamidade para os
agricultores Açorianos se se concretizasse, pelo que, o anúncio feito pelo comissário de manutenção
do envelope financeiro embora seja uma excelente noticia para a re-

gião, não é suficiente para as necessidades da agricultura regional
que necessita que as verbas afetas
ao Posei sejam reforçadas para fazer face ao desenvolvimento que
tem acontecido.
O Posei é um instrumento primordial no nosso reconhecimento
como região ultraperiférica da
União Europeia, sendo um programa essencial na agricultura regional, face à nossa dimensão e ao nosso afastamento dos mercados, e que
tem registado elevadas taxas de execução, provocando inclusive rateios
em várias medidas, pelo que as verbas existentes não são suficientes,
justificando-se assim, o reforço de
10 milhões de euros deste programa
comunitário e esta é uma reivindi-

“A presença em
Bruxelas duma
delegação das regiões
ultraperiféricas
constituiu uma frente
comum que permitiu
defender os nossos
interesses”

cação justa que continuaremos a ter
junto da União Europeia e em que o
Governo da República, o Governo
dos Açores, os partidos regionais e
os eurodeputados também se devem incluir.
- As próprias regiões ultraperiféricas uniram-se e deslocaram-se em bloco a Bruxelas…
J. R. - Esta reunião com elementos da comissão europeia e do

parlamento europeu veio na altura
certa, e foi um excelente exemplo
da cooperação que deve existir entre as diferentes RUP's da União
Europeia, já que estiveram presentes em Bruxelas representantes dos
Açores, Madeira, Canárias, Departamentos Ultramarinos Franceses
- Guiana, Guadalupe, Martinica,
Reunião e Maiote.
Esta foi uma frente comum que

permitiu defender os interesses de
todos, porque só desta forma, é
que as regiões ultraperiféricas podem subsistir numa europa cada
vez mais focada em problemas
mais abrangentes e sendo as nossas regiões das mais afastadas dos
grandes centros de decisão política, temos de nos unir e reivindicar pelos nossos interesses, sem
nunca perder de vista, as nossas
próprias especificidades.
Este é o caminho a seguir e estaremos sempre disponíveis para
futuras colaborações com os nossos colegas das outras regiões.
- A seca que se tem verificado está à vista de todos..
J. R. - Este é um problema que
nos tem preocupado muito nos
últimos meses e temos vindo a
constatar que algumas explorações estão em situação dramática devido à falta de comida para alimentar os animais.
Assim desde o início alertamos para esta situação, e o Governo dos Açores tem sido sensível a esta realidade que é transversal a todas as ilhas, embora,
em algumas os efeitos da seca sejam piores que outras.
Desta forma e após reunião
com o secretário regional, foram
decididas algumas medidas para
minorar os prejuízos dos agricultores que passam pelo apoio à importação de 20 mil toneladas de
alimento fibroso, dos quais 10 mil
de palha e feno e 10 mil de fibra,
que serão distribuídos em plafond
pelas 9 ilhas dos Açores. A ajuda é
0,06 (seis cêntimos) por quilo
para as ilhas de São Miguel e Terceira e 0.075 (sete cêntimos e
meio) para as restantes ilhas.
Igualmente, a Secretaria Regional da Agricultura e Florestas
abrirá candidaturas para apoiar
os agricultores que têm prejuízo
ao nível do milho forrageiro e de
hortícolas, em que será atribuída
uma ajuda para minimizar as
perdas de rendimentos.
Continuamos a avaliar a situação em permanência e se for
necessário reforçar as medidas
existentes ou encontrar novos
apoios que permitam minorar os
prejuízos dos agricultores, alertaremos o governo para essa realidade.
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Presidente da
Associação Agrícola
de São Miguel pede
reforço de verbas do
POSEI para os Açores
quando se sabe que não
haverá cortes
>> Jorge Rita entende que a não se concretizarem
os cortes propostos pela Comissão Europeia de 3,9% nas
verbas do POSEI, as Regiões Ultraperiféricas deverão
beneficiar de mais verbas para que consigam concretizar
os desígnios da própria União Europeia: convergência
e coesão económica e social

D

urante um Encontro Diálogo com os cidadãos sobre "O futuro da Política Agrícola Comum (PAC)" que decorreu
no Parque de Exposições da Associação Agrícola de São Miguel
no dia 28 de junho, a lavoura
uniu-se para ouvir falar o Comissário Europeu da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Phil
Hogan, sobre os cortes anunciados nas verbas do POSEI.
No Encontro - Diálogo estiveram presentes o Presidente da
Associação Agrícola de São Miguel e da Federação Agrícola dos
Açores, Jorge Rita, o Comissário Europeu da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Phil Hogan, os eurodeputados eleitos
pelos Açores, Sofia Ribeiro e Ricardo Serrão Santos, bem como
o Ministro da Agricultura, Capoulas Santos e o Secretário Regional da Agricultura e Florestas, João Ponte.
O Presidente da Federação
Agrícola dos Açores, Jorge Rita,
foi o primeiro interveniente e falou inevitavelmente sobre a proposta de orçamento da PAC reforçando que "ainda é isso mesmo, uma proposta". Referindo
que o anunciado corte de 3,9%
nas verbas do POSEI equivale a 3
milhões de euros, o que "a somar
aos 10 milhões de euros que nos
Açores temos em défice, perfaz
13 milhões de euros anuais a menos, o que é um grande constran-

“Qualquer descida
nas ajudas tem
sempre um reflexo
negativo em toda
a economia, direta e
indiretamente”
gimento para o desenvolvimento
sustentado que temos tido nos
Açores".
Sendo a agricultura o principal
pilar da economia dos Açores
"qualquer descida nas ajudas tem

sempre um reflexo negativo em toda a economia, direta e indiretamente", já que 50% da economia
está assente na agricultura de forma transversal, e 40% da população de forma indireta trabalha
na agricultura.
A produção de produtos lácteos
nos Açores representa 30% de toda a produção nacional com apenas 2,5% de superfície agrícola
útil, comparado com a capacidade
a nível nacional.
"Tem havido um crescimento
sustentável nos últimos 10 anos
em toda a economia agrária nos

“Precisamos
é de mais verbas
para conseguir
aquilo que é um dos
grandes chavões
da União Europeia:
convergência
e coesão económica
e social”
Açores, embora mais no setor leiteiro do que outros setores mas todos têm vindo a crescer, o que é importante para o equilíbrio" da Região, explicou Jorge Rita que
acrescentou que "se não fossem os
apoios da União Europeia, hoje de
certeza que não estávamos no patamar que estamos".
É por isso que destaca a importância do POSEI para os Açores
e para as restantes Regiões Ultraperiféricas (RUP) da Europa, e acredita que a redução de 3,9% não será
imposta, uma vez que estamos em
falar de 25,41 milhões euros anuais
para uma população de 5 milhões
nas RUP's. No entanto, Jorge Rita
defendeu que a concretizar-se que
não haverá cortes, as verbas do POSEI deverão ser reforçadas. "Temos
de continuar a reivindicar mais porque precisamos de mais. Quando
estamos a falar das ajudas para os
Açores, obviamente que é de forma
transversal a todas as RUP", embora reconheça que em nenhuma outra Região Ultraperiférica o peso do
setor agrícola seja tão acentuado como nos Açores.

"Precisamos é de mais para
conseguir aquilo que é um dos
grandes chavões da União Europeia: convergência e coesão
económica e social", explicou
Jorge Rita aos presentes e ao Comissário Phil Hogan.
Jorge Rita destaca que além das
verbas do POSEI, se a proposta já
apresentada pela Comissão Europeia for avante "também seremos
prejudicados na questão do segundo pilar". É que isso que reforça a necessidade de "haver um
aumento das verbas do POSEI para os Açores. Ficaríamos muito
mais satisfeitos se houver aumento do POSEI para os Açores". Para isso Jorge Rita defende o empenho de todos os intervenientes,
seja o Governo Regional, Governo
da República, Eurodeputados e
Associações de Produtores para
que sejam reivindicadas mais verbas junto de Bruxelas.
O Presidente da Associação
Agrícola de São Miguel e da Federação Agrícola dos Açores ressalvou que a agricultura tem um peso económico na região que é insubstituível, sendo que não há
outros setores alternativos na região, apesar da complementaridade do turismo.
É por isso quer Jorge Rita entende que "potenciar e apoiar
mais o setor agrícola é potenciar
todos os outros setores da região,
enquanto o contrário nunca poderia acontecer. Se não tivermos
uma agricultura sustentável, a
crescer e pujante, também será a
falência dos outros setores porque não há turismo sem uma boa
agricultura".
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“Temos um problema e um desafio
que é a primeira vez que um país sai
da União Europeia e infelizmente é um dos
grandes, o Reino Unido que deixa 12 biliões
de euros a menos no orçamento geral
da União Europeia”

Comissário Phil Hogan
é aplaudido ao anunciar
que não haverá cortes
no POSEI
>> O Comissário Europeu da Agricultura e Desenvolvimento Rural,
Phil Hogan, veio aos Açores anunciar que os anunciados cortes de
3,9% no POSEI vão ser restaurados e que o POSEI vai ficar de fora
do plano estratégico. "É mais seguro continuar como estão",
esclareceu Phil Hogan que foi bastante aplaudido quando deixou a
garantia que não haveria cortes nas verbas do POSEI

N

o Encontro - Diálogo com
os cidadãos sobre "O futuro da Política Agrícola
Comum (PAC)", o Comissário Europeu da Agricultura
e Desenvolvimento Rural, Phil
Hogan, deu a grande notícia aos
muitos agricultores presentes: afinal os anunciados cortes de 3,9%
no orçamento do POSEI não seguiriam em frente e as verbas daquele programa manter-se-iam
para os Açores e restantes RUP's.

O Comissário Europeu foi
aplaudido assim que anunciou que
"estou aqui para dizer que esses
3,9% serão restaurados. Temos de
corrigir isso e é melhor reconhecer
que fizemos um erro e restaurá-lo,
e os 3,9% vão ser restaurados".
Primeiro Phil Hogan fez
questão de se assumir também como ilhéu, já que é natural da Irlanda, e manifestou conhecer alguns
dos constrangimentos que se colocam a uma Região Ultraperiférica.

E garantiu que os programas de
promoção da União Europeia
"oferecem valiosas ferramentas
para os vossos projetos de qualidade. Estou aqui para dizer que os
Açores podem sentir-se orgulhosos no mercado da comida mundial", já que elogiou o leite, a carne
e principalmente os queijos dos
Açores.
Referindo que os dois eurodeputados eleitos pelos Açores, Sofia
Ribeiro e Ricardo Serrão Santos,

"vão ser muito importantes nas
negociações da proposta", Phil
Hogan também fez questão de dizer que "também estarei lá para
ajudar no que puder", lembrando
que o Ministro Capoulas Santos
"vai ser a vossa voz no que diz respeito à PAC e à discussão do orçamento".
Em jeito de justificação dos
anunciados cortes de 3,9% do POSEI, Phil Hogan traçou o cenário
que se vive atualmente na União
Europeia. "Temos um problema e
um desafio que é a primeira vez
que um país sai da União Europeia
e infelizmente é um dos grandes, o
Reino Unido que deixa 12 biliões
de euros a menos no orçamento
geral da União Europeia", explicou ao acrescentar que "todos os
Primeiros-Ministros dizem que
precisam de mais dinheiro para
agricultura mas no dia seguinte dizem que precisam para novas prioridades da Europa, como a segurança, a defesa e a emigração. É
uma questão de escolhas políticas
quando se tem uma pequena fatia
de dinheiro. Concordo com o que
dizem que se temos mais prioridades precisamos de mais dinheiro,
caso contrário não pode ser feito".
Referindo então que os cortes
de 3,9% não seguirá em frente,

Phil Hogan deixou também claro que "o POSEI vai manter-se
fora do plano estratégico e continua como está. É mais seguro
continuar como está.", disse.
Já a questão do desenvolvimento rural "é outra área muito
importante e temos de trabalhar em conjunto. Precisamos de
unanimidade dos EstadosMembros quando se fala em
dinheiro. É um acordo difícil
porque quando temos países a
dizer que devemos ter menos
dinheiro na PAC e quando temos menos países na União Europeia, não é fácil de resolver este problema".
É por isso que Phil Hogan entende que as negociações que se
seguem têm de servir para "convencer esses países a ser unânimes" e convencê-los que "precisamos de mais contributos para
o orçamentos e não deve ser às
custas da agricultura e coesão.
Mas vai ser um desafio. É a batalha que temos pela frente e
que vamos continuar a defender
para que os agricultores dos
Açores e da Europa continuem a
ter algum nível de proteção",
manifestou o Comissário Europeu da Agricultura e Desenvolvimento Rural.
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Ministro da Agricultura Capoulas Santos
diz que globalmente Portugal apoia o
modelo da PAC proposto por Bruxelas
>> Ministro da Agricultura disse aos agricultores que assistiram ao Encontro - Diálogo
com Phil Hogan, que o POSEI não é um problema regional, mas sim um problema
nacional e que há unanimidade que no contexto financeiro atual é legítimo reivindicar
a manutenção do nível de apoio

O

Ministro da Agricultura, Capoulas Santos,
começou por lembrar
que o Comissário Europeu da Agricultura e Desenvolvimento rural, Phil Hogan, se tem
mostrado "permanentemente disponível" para ouvir as propostas
de Portugal e "para nos dar algumas propostas solidárias como
aconteceu na recente crise do leite", e contribuiu também para a
abertura dos mercados exteriores
da União Europeia "que muito
contribuíram para a elevação dos
preços pagos ao produtor". Capoulas Santos fez questão de mostrar a Phil Hogan que tem no Governo da República um aliado "no
sentido de melhorar as propostas
da Política Agrícola Comum para
a agricultura europeia e para a
agricultura portuguesa".
Capoulas Santos salientou
que na proposta apresentada pela Comissão Europeia para a reforma da PAC há duas questões a
ter em conta: a orçamental e a de
regulação daquela política, e é
sobre estas duas frentes que se
seguirão as negociações.
O Ministro da Agricultura diz
compreender a posição de Phil
Hogan, no entanto, que o Governo Português "não está de acordo"
que a Política Agrícola Comum
"sofra com o Brexit", porque apesar do orçamento global da União
Europeia aumentar, a PAC sofre
uma severa redução. É que no pri-

“Sobre o modelo
da PAC é um modelo
que Portugal
globalmente apoia
ainda que haja
muitos detalhes
por decidir”
“Há total unanimidade
que no contexto
financeiro que
conhecemos, é
legítimo reivindicar a
manutenção do atual
nível de apoios”
meiro pilar "o orçamento é benéfico para Portugal continental, porque aumentamos cerca de 4% comparativamente com o quadro anterior, mas no desenvolvimento
rural- 2.º pilar, a Comissão atribuiu
um corte de 15% por igual a todos os
Estados-Membros, que na aparência é uma proposta justa mas que na
prática não é tão justa assim, porque os países não são iguais. O corte é proporcionalmente diferente
para Portugal", referiu.
Apesar de garantir que o modelo
da PAC proposto "é um modelo que

Portugal globalmente apoia ainda
que haja muitos detalhes por decidir", Capoulas Santos destaca que
o POSEI "não é um problema regional, é nacional e há unanimidade
que no contexto financeiro é legítimo reivindicar a manutenção do nível de apoio". Assim como garantiu
ser "legítimo garantir a manutenção
do nível de apoio ao desenvolvimento rural onde passam os investimentos nas explorações e na agroindústria, onde ainda temos tanto
por fazer para continuar a trajetória
de crescimento que a agricultura
portuguesa tem percorrido e a dos
Açores em particular".
Capoulas Santos faz questão de
lembrar as várias visitas que tem feito aos Açores, nomeadamente na al-

“O governo português
também não
está de acordo que
tenha sido a PAC
a variante de
ajustamento do
Brexit porque apesar
do orçamento
global da União
Europeia aumentar,
a PAC sofre uma
severa redução”

tura em que foi eurodeputado. Lembrando que aquando de visitas de
outros eurodeputados aos Açores
"esperavam encontrar uma região
pobre, suja, maltratada. E quando
viam a qualidade, a limpeza, o trato
das pessoas, chegavam à conclusão
que estavam numa região desenvolvida". E esse desenvolvimento acontece "graças à agricultura e graças
aos apoios que a União Europeia
tem dado à agricultura. Queremos
continuar esta senda de progresso e
estou certo que o senhor Comissário
levará uma visão mais correta desta
realidade e encontrará disponibilidade para, em conjunto, encontramos soluções que são a nossa principal preocupação neste momento",
concluiu Capoulas Santos.
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Secretário da Agricultura João Ponte
garante apoio do Governo na melhor
proposta possível da PAC
>> No Encontro - Diálogo com os cidadãos sobre "O futuro da Política Agrícola Comum (PAC)",
o Secretário Regional da Agricultura João Ponte garantiu que o governo ficou satisfeito
com o anúncio que não haveriam cortes no POSEI, até porque tem sido graças aos fundos
dos Quadros Comunitários de Apoio que a agricultura nos Açores tem evoluído positivamente
“O Governo Regional
encontra muitos
aspectos positivos
na proposta
apresentada pela
Comissão Europeia
e vai bater-se para
melhorar a atual
proposta de
orçamento comunitário, na defesa
dos Açores"
“É preciso continuar a atrair mais jovens
para a agricultura e promover uma
renovação geracional. A qualificação dos
agricultores é fundamental, no sentido de
dar mais competências para conseguirem
prestar melhor o seu trabalho”

O

Secretário Regional da
Agricultura e Florestas,
João Ponte, traçou um
quadro geral da evolução da agricultura nos últimos
anos na região, destacando a evolução possível apenas "em virtude
da boa aplicação dos fundos dos
vários Quadros Comunitários de
Apoio", tal como acontece no atual
em que já se registou uma taxa de
execução de 43% na região. "Sem
eles, seguramente o ritmo seria outro e a aproximação dos padrões
europeus mais difícil. Mas há muito caminho a percorrer no sentido de convergirmos com a média
europeia", referiu.
Falando no Encontro - Diálogo
com os cidadãos sobre "O futuro

“Fizemos um
percurso de
modernização
na região notável
em virtude da boa
aplicação dos fundos
dos vários Quadros
Comunitários
de Apoio tal como
acontece no
presente Quadro”

da Política Agrícola Comum
(PAC)", que decorreu na Associação Agrícola de São Miguel,
João Ponte enumerou os "importantes desafios" que ainda é preciso vencer. Desde logo, o da modernização das infra-estruturas
públicas, onde é preciso continuar a investir nos acessos às explorações agrícolas e no abastecimento de água.
"É preciso continuar a atrair
mais jovens para a agricultura e
promover uma renovação geracional. A qualificação dos agricultores é fundamental, no sentido de
dar mais competências para conseguirem prestar melhor o seu trabalho e estarem melhor habilitados a melhorarem as suas produções com mais qualidade. É
necessário que se avancem com
medidas objetivas para a regulação de boas práticas comerciais,
impedindo práticas desleais de
comércio", referiu.
João Ponte referiu que o Governo Regional também tem "implementado um diálogo de proximi-

dade com os agricultores e as suas
associações agrícolas promovendo
debates sobre o futuro da agricultura e os desafios da PAC no pós2020", o que permitiu elaborar
um documento com as preocupações dos agricultores que já foi
entregue em Bruxelas e ao Ministro da Agricultura.
E as preocupações dos agricultores são várias: "a insuficiente
dotação orçamental do POSEI,
a necessidade de haver reforço
nos investimentos de infra-estruturas, utilização mais eficiente dos recursos que vamos ter na
próxima PAC e assegurar uma
transição tranquila entre Quadros Comunitários de Apoio de
modo a que não sejam interrompidos os apoios".
O Governo Regional considera
por isso "injustos os cortes" anunciados do POSEI e por isso mostrou-se "satisfeito" com o facto da
União Europeia ter percebido "a
importância do POSEI para as Regiões Ultraperiféricas".
É que o POSEI "tem sido uma

ferramenta importante para o
trajeto que temos feito ao nível
das produções, e da qualidade.
A expetativa de todo o setor foi
sempre manter o orçamento do
POSEI e nunca o corte". Alem
disso, João Ponte falou da redução da dedução orçamental
no desenvolvimento rural "que
terá impacto negativo em diversas vertentes, colocando em
risco o crescimento da agricultura e da coesão social do arquipélago, principalmente nas
ilhas mais pequenas e afastadas". Bem como a proposta de
redução das taxas de co-financiamento no âmbito do programa de desenvolvimento rural
"nos parece totalmente contraditória e errada", dando o
exemplo que nos Açores, em 7
anos, "significaria que a nossa
comparticipação regional passaria de 45 milhões de euros para 75 milhões de euros, um
grande esforço financeiro regional que iria limitar a nossa
capacidade de realizar desenvolvimento".
No entanto, João Ponte ressalva que no geral há "muitos aspetos positivos" na proposta e
garantiu que o Governo Regional vai-se debater para melhorar
a proposta apresentada pela Comissão europeia, contando com
apoio do Estado-Membro e com
a "sensibilidade do Comissário
Europeu" para as especificidades
dos Açores.
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Eurodeputado Ricardo
Serrão Santos defende que
regulamento do POSEI
se mantenha independente
>> No Encontro - Diálogo sobre "o futuro da Política Agrícola
Comum (PAC)", o eurodeputado Ricardo Serrão Santos defendeu
que a política de coesão e a política agrícola "não podem servir
de bitola de corte para alimentar outras políticas" e manifestou
a necessidade do regulamento do POSEI se manter independente

O

eurodeputado eleito
pelos Açores, Ricardo
Serrão Santos, fez
questão de lembrar ao
Comissário Europeu da Agricultura e Desenvolvimento Rural,
Phil Hogan, as iniciativas que
desenvolveu a propósito do setor
do leite e da agricultura.
No Encontro - Diálogo com os
cidadãos sobre "O futuro da Política Agrícola Comum (PAC)",
que decorreu na Associação
Agrícola de São Miguel, o eurodeputado fez questão de dizer
que foi "com surpresa" que recebeu a proposta de orçamento da
Política Agrícola Comum (PAC)
que vaticinava um corte de 3,9%
no POSEI. Isto porque, "desde
2014 foram profundamente debatidas as posições do Parlamen-

to Europeu quando foi a crise do
leite e chamámos a atenção do Comissário da Agricultura para a necessidade de reforçar o POSEI como medida extraordinária".
Uma reivindicação que "influenciou um anúncio do Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, que não iria
mexer no orçamento do POSEI" e
por isso "foi com tristeza e surpresa que vimos um corte de 3,9% que
é um corte nominal e ao longo dos
anos os cortes reais poderão ser superiores".
Quando os desafios para o setor
agrícola "são mais do que muitos",
há que desenvolver um esforço "na
conjuntura dos preços, que são
mais variáveis, o que coloca uma
pressão suplementar aos agricultores", quer aos agricultores das Re-

giões Ultraperiféricas (RUP) quer a
todos os agricultores da Europa.
Colocam-se ao setor novos
constrangimentos financeiros, como as taxas de financiamento do
desenvolvimento rural que exigem
maior comparticipação regional
ou nacional.
Apesar de garantir que "existe
vida para além do POSEI e do
orçamento do POSEI", Ricardo
Serrão Santos lembrou a necessidade de se salvaguardar que o regulamento do POSEI "se continue
a aplicar de forma independente
das regras relativas à PAC".
Ricardo Serrão Santos lembrou
que a proposta de orçamento do
desenvolvimento rural, bem como
as taxas de co-financiamento, são
revistos a favor das regiões e países
com menos capacidade de com-

“Os cortes na
política de coesão
podem ser muito
graves para
a convergência
da União Europeia
e podem deitar
abaixo anos e anos
de perspetivas
de convergência”
participação financeira, "por isso o
corte no POSEI é uma situação
que incomoda".
Lembrando que numa das últimas reuniões da Comissão de
Agricultura da Comissão Europeia
"o Comissário Phil Hogan, mostrou abertura e empenho em manter o orçamento do POSEI mas o
certo é que a proposta inicial não
foi nesse sentido", o que conside-

ra ser um início "menos positivo"
das negociações.
Ricardo Serrão Santos lembrou
por isso Phil Hogan que "a política
de coesão e política agrícola não podem servir de bitola de corte para
alimentar outras políticas. Compreendo a necessidade de investir
numa política de defesa mais comum, numa política contra o terrorismo mais comum, mas isto é para
beneficiar também o orçamento de
alguns Estados-Membros" e considerou que as duas políticas "são
fundamentais para continuar a
convergência e a estabilidade na
União Europeia, não podem servir
de bitola para os orçamentos". Ricardo Serrão Santos apelou por isso
a que se procurem outros orçamentos sectoriais para reequilibrar as
políticas de coesão e agrícola. É que
"os cortes na política de coesão podem ser muito graves para a convergência da União Europeia e podem deitar abaixo anos e anos de
perspetivas de convergência", concluiu o eurodeputado.
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Eurodeputada Sofia Ribeiro
preocupada com proposta
de revisão da PAC
>> Sofia Ribeiro apresentou ao Comissário Europeu da
Agricultura e Desenvolvimento Rural, Phil Hogan, três propostas
que devem ser consideradas aquando da revisão da Política
Agrícola Comum. A principal é que o POSEI continue a ser
um regime autónomo para as Regiões Ultraperiféricas

U

ma das intervenientes
no Encontro - Diálogo
com os cidadãos sobre
"O futuro da Política
Agrícola Comum (PAC)" que decorreu na Associação Agrícola de
São Miguel, foi a eurodeputada
eleita pelos Açores, Sofia Ribeiro.
A eurodeputada fez questão de
lembrar ao Comissário Europeu
da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Phil Hogan, as intervenções que concretizou ao longo
dos últimos anos em defesa do setor leiteiro na região. Sofia Ribeiro, que foi quem concretizou
também o convite para a visita de
Phil Hogan aos Açores, enumerou
aquilo que considera serem as
"linhas mestras de revisão da Política Agrícola Comum".
Primeiro, a eurodeputada entende que a PAC "não deve cair em
mecanismos de renacionalismos",
pois a tentativa de descentralização
da Política "não pode traduzir-se

em renacionalização e tem de haver equilíbrio. E este é o desafio na
negociação que se segue".
Sofia Ribeiro chama também a
atenção para "os planos estratégicos de agricultura propostos, têm
de ser totalmente independentes
do regime nas Regiões Ultraperiféricas", explicando que o POSEI
"é e tem de continuar a ser totalmente autónomo e isso está previsto nos regulamentos. O problema é quando os planos estratégicos vão ter de conter na definição
dos seus objetivos uma avaliação
das Regiões Ultraperiféricas e isso
não faz sentido, porque se temos
um programa independente, temos de ter outro programa independente naquela que é a definição global da PAC".
A eurodeputada mostrou
também a Phil Hogan que no que
diz respeito ao desenvolvimento
rural, estão incluídas "derrogações
específicas" para as Regiões Ultra-

periféricas (RUP). Essas especificidades "têm de ser exponenciadas".
Por isso, fez questão de deixar
uma proposta a Phil Hogan para
a revisão da PAC: "se temos, no
primeiro pilar e muito bem, um regime de ajudas aos pagamentos
aos agricultores totalmente independente nos Açores, em que temos um POSEI; no segundo pilar
da PAC faz todo o sentido que tenhamos um programa específico
também para as RUP. Não faz sentido que qualquer que seja o Governo Regional esteja a negociar
com qualquer que seja o Governo
da República, que por sua vez está
a negociar com a Comissão Europeia, quando se pode fazer de forma direta Açores - Comissão Europeia, sendo que nós temos autonomia política e administrativa
para isso", explicou.
Sofia Ribeiro deixou outra proposta para a revisão da PAC, nomeadamente para que seja garan-

“Não faz qualquer
sentido que critérios
de avaliação de uma
crise nos Açores
sejam os mesmos
critérios em Espanha
ou em França"
tido que "o desenvolvimento rural se dirige para o desenvolvimento rural. Não podemos estar
a permitir que, ao abrigo de um
programa se esteja a financiar
cafés ou coretos e não tenhamos
programas especificamente orientados para a agricultura e para o
desenvolvimento rural no que a
agricultura diz respeito".
Em terceiro lugar a eurodeputada entende que os mecanismos
de gestão de crise também devem
ser mecanismos autónomos para
as RUP. "Não faz qualquer sentido que os critérios de avaliação de

uma crise nos Açores sejam os
mesmos critérios em Espanha
ou em França. Faz todo o sentido que criemos um mecanismo
de avaliação independente, e
depois um mecanismo de financiamento também independente", explicou.
Quanto ao orçamento global,
Sofia Ribeiro alertou que a saída do Reino Unido da União Europeia, com o Brexit, "não é uma
desculpa para os cortes porque
há rubricas que aumentam o
orçamento". Para além disto,
"não nos esqueçamos que há recursos próprios que não estão a
ser utilizados, como os lucros do
Banco Central Europeu, pois se
50% desses lucros revertessem
para o financiamento europeu,
estávamos a cobrir 50% com a
saída do Reino Unido".
Em jeito de balanço da sua
intervenção, Sofia Ribeiro reforçou que o POSEI deve manter-se como um regime autónomo.

10 Agricultor 2000
JULHO DE 2018

Associação Agrícola
promove produtos
regionais em Santarém
>> Feira Nacional da Agricultura, que decorreu em Santarém, recebeu
cerca de 200 mil pessoas ao longo de uma semana e representou uma
montra para a promoção dos produtos regionais no continente

A

Associação Agrícola de
São Miguel promoveu
os produtos regionais
na Feira Nacional da
Agricultura que se realizou no
início de junho.
Um evento que recebeu cerca de
200 mil visitantes ao longo de uma
semana e onde se promoveu a venda direta de milhares de produtos,
serviços e equipamentos aos consumidores e empresas agrícolas.
A feira de Santarém é a maior
montra nacional do desenvolvimento da agricultura e representa uma oportunidade para divulgar a produção regional.

Jorge Rita, presidente da Associação Agrícola de São Miguel, indicou que "no passado o Governo
Regional chegou a apoiar este
evento, mas quando a Região desistiu de participar neste evento,
decidimos manter um stand para
promover todos os produtos dos
Açores. Estamos aqui a promover
todos os produtos ligados à agricultura".
O stand da Associação Agrícola
de São Miguel garante "notoriedade aos produtos regionais", mas
também uma representatividade
da agricultura nos Açores.
"O Presidente da República, o

comissário da agricultura e do desenvolvimento rural, o comissário da investigação, ciência e inovação, primeiro-ministro e ministros passam todos no nosso stand.
Fazem um brinde ao leite e garantem uma notoriedade nacional para a agricultura nos Açores. Não há
melhor publicidade e marketing
do que este para promover os nossos produtos", sublinhou.
O presidente da Associação
Agrícola apenas lamenta que os
representantes das indústrias de
laticínios não aproveitem a oportunidade para estarem presentes
na feira para "promoverem os seus

produtos". "Esta é uma lacuna a
que os industriais devem responder, porque nós fazemos a nossa
parte e se calhar a parte de outros.
A promoção dos produtos da Região, se calhar, não competia muito à Associação Agrícola de São
Miguel", apontou.
Jorge Rita assume que desenvolve esta promoção dos produtos regionais "com gosto" porque
defende que a Região produz os
melhores produtos nacionais e deve estar presente "nos sítios com
maior visibilidade".
Por seu lado, João Ponte, secretário regional da Agricultura e

Florestas, aproveitou para reconhecer publicamente o investimento efetuado pela Associação Agrícola de São Miguel na promoção
dos produtos regionais, porque a
Feira Nacional da Agricultura "é
uma montra enorme" e permite
reconhecer a importância da agricultura na atividade económica
dos Açores.
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Indústria de leite deveria
estar presente na Feira
Nacional da Agricultura
O secretário regional da Agricultura, João Ponte, desafiou também
as indústrias de leite sediadas nos
Açores para marcarem presença
nas próximas edições da Feira Nacional da Agricultura.
"Este certame é uma montra es-

pecial para a qualidade das nossas produções. Nós produzimos
com grande qualidade, alguns
produtos são de excelência, sendo
que nesta feira passam milhares de
pessoas e existe uma oportunidade para divulgar os produtos regionais e contactar com os consumidores", referiu.
As indústrias do setor do leite de-

vem aproveitar estas oportunidades para "vender mais e encontrar
novos mercados", mas também
criar "parcerias e estabelecer novas oportunidades de negócio" sendo, por isso, "indispensável estarem
presentes neste evento".
"A presença da Associação Agrícola cobre parte desta falha, mas
existe um trabalho que compete às

industrias", assinalou João Ponte.
O secretário regional da Agricultura e Florestas indicou ainda
que durante o último ano as
indústrias aumentaram "o volume de negócios em 4 por cento",
representando uma evolução positiva na "produção de queijo"

para valorizar a produção de leite.
"O grande desafio da agricultura é valorizar a produção para
garantir um rendimento justo para os produtores. Devemos estar
todos empenhados e unidos para
garantir a vitória neste desafio",
concluiu João Ponte.
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Curso de Orientação para a
Classificação de Bovinos de Leite
17ª Escola de Juízes para Julgamento
da Raça Holstein Frísia

E

ntre os dias 20 e 22 de
junho de 2018, a Cooperativa União Agrícola promoveu o Curso de
Orientação para a Classificação
de Bovinos de Leite, integrado
na 17ª Escola de Juízes para Julgamento da Raça Holstein Frísia. Esta formação na área do

melhoramento genético, contou
com a participação de 27 formandos
e o Juiz convidado foi o espanhol
Jaume Serrabassa.
Neste curso que tem com uma
forte componente prática, os formandos julgaram um total de 19
secções individuais (5 secções de
vitelas, 5 secções de novilhas, 3

secções de vacas jovens, 2 secções
de vacas intermédias e 4 secções
de vacas adultas), envolvendo
dessa forma mais de 100 animais. Esta formação requer toda
uma logística onde comtempla a
tosquia, lavagem, alimentação e
o transporte dos animais para os
diferentes locais onde decorre-

ram o julgamento das secções.
O 1º dia do curso (dia 20) iniciou-se de manhã, na sala de formação da Associação Agrícola de
São Miguel, onde se procedeu à
entrega da documentação, seguindo-se uma palestra com temas alusivos à vaca leiteira, moderada pelo Juiz responsável por esta for-

mação. No período da tarde, os
formandos deslocaram-se para a
exploração da Sociedade Melosfarm, Lda e Maria Ascensão Melo
Fonseca (Feteiras), onde se realizou o julgamento das primeiras
seis secções de animais.
No 2º dia (dia 21), pela manhã,
visitou-se a exploração de Eduino
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Costa Almeida (Arrifes), onde se
efetuou o julgamento de quatro
secções de animais. No período da
tarde, visitou-se a exploração de
Paulo Jorge Pereira Pacheco (São
Brás) onde os formandos julgaram
mais três secções de bovinos.
No 3º e último dia de formação

(dia 22), a exploração dos irmãos
Roberto Manuel Cordeiro Ponte
e Óscar Manuel Cordeiro Ponte
(Achada das Furnas) acolheu o julgamento das últimas seis secções.
No final houve um almoço de confraternização com todos os participantes.

A Associação Agrícola de São
Miguel agradece a todos os proprietários que cederam gentilmente os seus animais a participarem nesta que foi a 17ª edição da
Escola de Juízes, bem como aos
proprietários das explorações que
receberam este evento.
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Produtores micaelenses
na Feira Agrícola Açores 2018
realizada na ilha Terceira

A

Feira Agrícola Açores
realizou-se na ilha Terceira, no recém-inaugurado Parque Multissetorial, entre os dias 15 a 17 de
junho, numa organização da Secretaria Regional da Agricultura
e Florestas, Associação Agrícola
da Ilha Terceira e Federação
Agrícola dos Açores.

Tal como tem sido usual, a Feira
Agrícola Açores pretende ser uma
montra do melhor que os produtores açorianos fazem e visa mostrar
os melhores produtos agrícolas e a
excelência dos animais das mais
diversas raças de bovinos, bem como, proporcionar o convívio e a
confraternização entre os agricultores Açorianos.

No XX Concurso Terceirense
da Raça Holstein Frísia, integrado na Feira Agrícola Açores 2018,
a representação de São Miguel,
contou com a presença de três vitelas e seis novilhas Holstein Frísia de um conjunto de nove explorações, tendo estado também
presentes animais além da ilha
anfitriã, do Pico, Faial e São Jorge

e foi julgado por Gill Zeilon da
Suécia.
A seleção das explorações micaelenses, que participaram neste
evento, deve-se ao fato de terem sido as premiadas com o 1º lugar nas
diversas secções de vitelas e novilhas do XII Concurso Juvenil Micaelense e do XVII Concurso Micaelense da Raça Holstein Frísia.
A obtenção de vários prémios
dos animais micaelenses presentes a concurso, permitiram demonstrar mais uma vez, a qualidade das manadas existentes na ilha
que é o reflexo do trabalho árduo

e profissional que tem sido realizado pelos produtores.
A Associação Agrícola de São
Miguel gostaria de felicitar a organização pelo evento que se revelou
um sucesso, e também todos os
produtores de leite pela excelência
dos animais apresentados, bem
como todos os restantes produtores, da carne e do setor hortofrutifloricola, que apresentaram os
seus animais e produções, duma
forma exemplar.
Refira-se que no próximo ano, a
Feira Agrícola Açores decorrerá na
ilha do Faial.
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FEIRA AÇORES 1 XX Concurso Terceirense de Bovinos da Raça Holstein-Frísia
1ª Secção Vitelas de  a  meses
Claf. Nº Oficial

Nome

Pai Nome | Nº Oficial

Avô Nome | Nº Oficial

Proprietário

Morada

1º
º
º
º
º

ANITA
MIMOSA
IANA

BRANQUINHA

PICARDUS - US 1
BEEMER - CA 
TOURO DA EXPLORAÇÃO
BRADNICK - US 
ENDURE - CA 111

GOLDWYN - CA 1
STALLION - US 
SANCHEZ - US 11
DOORMAN - CA 1111
PAROCAS - IT 1

António Filipe Estrela Toste
José Natalino Pereira da Cunha
Délio Fernando Ferraz Sales
Jorge Henrique Toledo Ávila
Luís Henrique Furtado Nogueira

Santa Cruz
Castelo Branco - Faial
Vila Nova
Fontinhas
Cinco Ribeiras

PT  1 1
PT  1 
PT  1 1
PT   
PT   

ª Secção Vitelas de  a  meses de idade
Claf. Nº Oficial

Nome

Pai Nome | Nº Oficial

Avô Nome | Nº Oficial

Proprietário

Morada

1º
º
º
º
º

VITÓRIA
DIANA
1

11 - ROBERTINHA

SOLOMON - CA 11
ATWOOD - CA 
MCCUTCHEN - US 1
OCTANE - CA 11
DOORMAN - CA 1111

ZELGADIS - IT 
ALTABAXTER - US 1
MAILING - US 111
PALERMO - US 1
JORDAN - CA 

Nelson Marco Barcelos
Marco Daniel Furtado Nogueira
Pedro Miguel Cordeiro Costa
Isidro Azevedo Lima
Francisco Hildeberto Toledo Ávila

Cinco Ribeiras
Cinco Ribeiras
Ginetes - São Miguel
Porto Judeu
Santa Lúzia

PT  1 1
PT  1 1
PT  1 1
PT  1 
PT 1  

ª Secção Vitelas de  a 1 meses
Claf. Nº Oficial

Nome

Pai Nome | Nº Oficial

Avô Nome | Nº Oficial

Proprietário

Morada

1º
º
º
º
º

1

GALHOFA

EAMV CANCUN 

IMOLA - FR 
OCTANE - CA 11
ALTAROCKIT - US 1
CRANK IT - US 1
CANCUN - US 

ALTATOYOTA - US 1
SAILING - US 
AFTERSHOCK - US 
DOORMAN - CA 1111
GABOR - US 

Carlos Manuel Toledo Costa
Irmãos Dinis Exploração AP LDA
António Pedro Ávila Simões
Jorge Henrique Toledo Ávila
Expl. Agrop. Mendonça Ventura

Altares
Vila Nova
São Mateus
Fontinhas
Ribeirinha

PT  1 1
PT   
PT   1
PT  1 
PT  1 

ª Secção Vitelas de 1 a 1 meses
Claf. Nº Oficial

Nome

Pai Nome | Nº Oficial

Avô Nome | Nº Oficial

Proprietário

Morada

1º
º
º
º
º

CAPOEIRA

CALÇADA

11 - SALEMA

SOLOMON - CA 11
GOLDEN DREAMS - UK 
GILLESPY - US 
BEEMER - CA 
ALONZO - CA 1

ALTAWILDMAN - US 1
BUCKEYE - US 1
ROY - US 1

Francisco Helvídio Rocha Barcelos
Irmãos Dinis Exploração AP LDA
Lino Gabriel Gomes Lucas
Nelson Manuel Correia Pereira
Francisco Hildeberto Toledo Ávila

São Bento
Vila Nova
São Brás
Feteiras - São Miguel
Santa Lúzia

PT  1 
PT  1 
PT  1 1
PT  1 
PT 1 1 

SANCHEZ - US 11

ª Secção Vitelas de 1 a 1 meses
Claf. Nº Oficial

Nome

Pai Nome | Nº Oficial

Avô Nome | Nº Oficial

Proprietário

Morada

1º
º
º
º
º

VAREDA
11 - PIPINHA
PINTADA
PICAROTA
EAMV CHASE 

ROOSTER RED - US 11
SAMMY - CA 111
GILLESPY - US 
ATWOOD - CA 
CHASE - US 1

ARUDOLF-RED - US 1
JORDAN - CA 
TOYSTORY - US 
ALTABAXTER - US 1
BOLTON - US 11

Exploração Agropecuária R Sales
Francisco Hildeberto Toledo Ávila
Exploração Agropecuária R Sales
José António Vieira
Expl. Agrop. Mendonça Ventura

Fontinhas
Santa Lúzia
Fontinhas
Ribeirinha - Pico
Ribeirinha

PT  1 
PT  1 
PT  1 1
PT  1 1
PT  1 1

ª Secção Melhor Criador
Nº Oficial

Nome

Pai Nome | Nº Oficial

Avô Nome | Nº Oficial

Proprietário

Morada

PT   
PT   
PT  1 





SOLOMON - CA 11
BRADNICK - US 
CRANK IT - US 1

SANCHEZ - US 11
DOORMAN - CA 1111
DOORMAN - CA 1111

Jorge Henrique Toledo Ávila
Jorge Henrique Toledo Ávila
Jorge Henrique Toledo Ávila

Fontinhas
Fontinhas
Fontinhas

Nome

Pai Nome | Nº Oficial

Avô Nome | Nº Oficial

Proprietário

Morada

1

IMOLA - FR 

ALTATOYOTA - US 1

Carlos Manuel Toledo Costa

Altares

VITÓRIA

SOLOMON - CA 11

ZELGADIS - IT 

Nelson Marco Barcelos

Cinco Ribeiras

ª Secção Vitela Campeã
Nº Oficial

Vitela Campeã
PT  1 1

Vitela Vice Campeã
PT  1 1

ª Secção Novilhas de 1 a 1 meses
Claf. Nº Oficial

Nome

Pai Nome | Nº Oficial

Avô Nome | Nº Oficial

Proprietário

Morada

1º
º
º
º
º

1
VASP DEMPSEY FORMOSA
LIDERANÇA
BIA
GRUTA

MCCUTCHEN - US 1
DEMPSEY - US 1
OCTANE - CA 11
TRAK RED - US 111
ATWOOD - CA 

GOLDWYN - CA 1
PROSPECT - US 11
WINDBROOK - CA 1
PICOLO RED - CA 1
DOLMAN - US 

Irmãos Rita
Expl. Agrop. Mendonça Ventura
Francisco Helvídio Rocha Barcelos
José Natalino Pereira da Cunha
Fábio Manuel Freitas Gonçalves

Maia - São Miguel
Ribeirinha
São Bento
Castelo Branco - Faial
Ribeirinha - Pico

PT  1 1
PT  1 
PT  1 
PT  1 1
PT  1 1

ª Secção Novilhas de 1 a  meses
Claf. Nº Oficial

Nome

Pai Nome | Nº Oficial

Avô Nome | Nº Oficial

Proprietário

Morada

1º
º
º
º
º

ORP DOORMAN VIANETTA
XANA
1 - CHANNEL
1
1

DOORMAN - CA 1111
FRIST PJP - FR 1
DEMPSEY - US 1
TOURO DA EXPLORAÇÃO
GOLDEN DREAMS - UK 

GOLDWYN - CA 1
JUROR - US 1
STING - CA 
MASCALESE - IT 111
ALTATOYOTA - US 1

Roberto Manuel Cordeiro Ponte
Marco Daniel Furtado Nogueira
Francisco Hildeberto Toledo Ávila
Irmãos Dinis Exploração AP LDA
Carlos Manuel Toledo Costa

L. da Maia - São Miguel
Cinco Ribeiras
Santa Lúzia
Vila Nova
Altares

PT  1 
PT 1 1 
PT  1 
PT  1 1
PT  1 

1ª Secção Novilhas de  a  meses
Claf. Nº Oficial

Nome

Pai Nome | Nº Oficial

Avô Nome | Nº Oficial

Proprietário

Morada

1º
º
º
º
º



1
EAMV GOLDEN DREAMS 
1 - PRINCESA SUPER

OCTANE - CA 11
TOURO DA EXPLORAÇÃO
SID - US 1
GOLDEN DREAMS - UK 
SUPER - US 1

GOLDWYN - CA 1
MAN-O-MAN  - US 
GOLDWYN - CA 1
SHOTTLE - UK 1
BRADSON - US 

António José Ferreira Pacheco
Irmãos Dinis Exploração AP LDA
Jorge Miguel Martins Rocha
Expl. Agrop. Mendonça Ventura
António Silva Pires

Furnas - São Miguel
Vila Nova
Velas - São Jorge
Ribeirinha
Ribeirinha

PT  1 
PT  1 
PT  1 1
PT  1 
PT  1 1

11ª Secção Novilhas de  a  meses
Claf. Nº Oficial

Nome

Pai Nome | Nº Oficial

Avô Nome | Nº Oficial

Proprietário

Morada

1º
º
º
º
º



CHATINHA
MORENA


IMPRESSION - US 
GOLDEN DREAMS - UK 
DANILLO - NL 1
SANCHEZ - US 11
DOORMAN - CA 1111

GOLDWYN - CA 1
MR BURNS - CA 1
TOURO DA EXPLORAÇÃO
PAROCAS - IT 1
DOLMAN - US 

Nuno Manuel Cordeiro Almeida
Jorge Henrique Toledo Ávila
Soc. Agropec. Quinta da Fonseca
Luís Henrique Furtado Nogueira
Jorge Henrique Toledo Ávila

L. da Maia - São Miguel
Fontinhas
Ribeirinha
Cinco Ribeiras
Fontinhas

PT  1 1
PT  1 
PT  1 1
PT  1 1
PT  1 1

1ª Secção Novilha Campeã
Nº Oficial

Nome

Pai Nome | Nº Oficial

Avô Nome | Nº Oficial

Proprietário

Morada

GOLDWYN - CA 1

Roberto Manuel Cordeiro Ponte

L. da Maia - São Miguel

GOLDWYN - CA 1

Nuno Manuel Cordeiro Almeida

L. da Maia - São Miguel

Novilha Campeã
PT  1 

ORP DOORMAN VIANETTA DOORMAN - CA 1111

Novilha Vice Campeã
PT  1 1



IMPRESSION - US 
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1ª Secção Jovem Campeã
Nº Oficial

Nome

Pai Nome | Nº Oficial

Avô Nome | Nº Oficial

Proprietário

Morada

1

IMOLA - FR 

ALTATOYOTA - US 1

Carlos Manuel Toledo Costa

Altares

DOORMAN - CA 1111

GOLDWYN - CA 1

Roberto Manuel Cordeiro Ponte

L. da Maia - São Miguel

Jovem Campeã
PT  1 1

Jovem Vice Campeã
PT  1 

ORP DOORMAN VIANETTA

1ª Secção Vacas até  meses
Claf. Nº Oficial

Nome

Pai Nome | Nº Oficial

Avô Nome | Nº Oficial

Proprietário

Morada

1º
º
º
º
º

11 - AIROSA

PINTADA
1
ANA

ALTAIOTA - US 1
ATWOOD - CA 
FEVER - CA 11
ISOR - CH 1
TOURO DA EXPLORAÇÃO

WINDBROOK - CA 1
JORDAN - CA 
DEMPSEY - US 1
SAVARD - CH 1
ALTAMETEOR - US 11

Francisco Hildeberto Toledo Ávila
Jorge Henrique Toledo Ávila
António Filipe Estrela Toste
Carlos Manuel Toledo Costa
António Pedro Ávila Simões

Santa Lúzia
Fontinhas
Santa Cruz
Altares
São Mateus

PT  1 
PT  1 1111
PT  1 1
PT  1 1
PT  1 11

1ª Secção Vacas de  a  meses
Claf. Nº Oficial

Nome

Pai Nome | Nº Oficial

Avô Nome | Nº Oficial

Proprietário

Morada

1º
º
º
º
º

1 - BOMBOCA
1 - ANDORINHA
MISS LOVE
1


DEMPSEY - US 1
DUPLEX - PT 1
MCCUTCHEN - US 1
DOORMAN - CA 1111
TOURO DA EXPLORAÇÃO

SANCHEZ - US 11
ALTAIOTA - US 1
DAMION - US 1
GOLDWYN - CA 1
MAN-O-MAN - US 

Francisco Hildeberto Toledo Ávila
Francisco Hildeberto Toledo Ávila
Nelson Marco Barcelos
Jorge Henrique Toledo Ávila
Irmãos Dinis Exploração AP LDA

Santa Lúzia
Santa Lúzia
Cinco Ribeiras
Fontinhas
Vila Nova

PT  1 
PT  1 1
PT  1 
PT  1 1
PT  1 

1ª Secção Vaca Campeã Jovem
Nº Oficial

Nome

Pai Nome | Nº Oficial

Avô Nome | Nº Oficial

Proprietário

Morada

11 - AIROSA

ALTAIOTA - US 1

WINDBROOK - CA 1

Francisco Hildeberto Toledo Ávila

Santa Lúzia

DEMPSEY - US 1

SANCHEZ - US 11

Francisco Hildeberto Toledo Ávila

Santa Lúzia

Vaca Campeã Jovem
PT  1 

Vaca Vice Campeã Jovem
PT  1 

1 - BOMBOCA

1ª Secção Vacas de  a  anos
Claf. Nº Oficial

Nome

Pai Nome | Nº Oficial

Avô Nome | Nº Oficial

Proprietário

Morada

1º
º
º
º
º

1
MIMOSA
FRANÇA
1
CÁTIA

ARTIE RED - US 
PLANET - US 
AFTERSHOCK - US 
MASCALESE - IT 111
ALTAG - US 1

WINNERS - CA 
GOLDWYN - CA 1
GOLDFAIR - PT 11
SANCHEZ - US 11
ALTAWILDMAN - US 1

Carlos Manuel Toledo Costa
António Filipe Estrela Toste
Francisco Helvídio Rocha Barcelos
Carlos Manuel Toledo Costa
António Pedro Ávila Simões

Altares
Santa Cruz
São Bento
Altares
São Mateus

PT  1 
PT  1 1
PT  1 
PT  1 
PT  1 

1ª Secção Vacas de  a  anos
Claf. Nº Oficial
1º
º
º
º
º

Nome

Pai Nome | Nº Oficial

PT  1 1

MAN-O-MAN  - US 
PT  1 1
EAMV GABOR  GABOR - US 
PT  1 
MADALENA
ALTAEXTREME - US 
PT 1 1 

PAROCAS - IT 1
Apenas  animais concorreram nesta secção

Avô Nome | Nº Oficial

Proprietário

Morada

SANCHEZ - US 11
ALTAWILDMAN - US 1
ALTAWILDMAN - US 1
BRITT - IT 111

Jorge Henrique Toledo Ávila
Expl. Agrop. Mendonça Ventura
António Pedro Ávila Simões
Expl. Agrop. Irmãos Branco

Fontinhas
Ribeirinha
São Mateus
Porto Martins

ª Secção Vaca Campeã Intermédia
Nº Oficial

Nome

Pai Nome | Nº Oficial

Avô Nome | Nº Oficial

Proprietário

Morada

ARTIE RED - US 

WINNERS - CA 

Carlos Manuel Toledo Costa

Altares

MAN-O-MAN  - US 

SANCHEZ - US 11

Jorge Henrique Toledo Ávila

Fontinhas

Vaca Campeã Intermédia
PT  1 

1

Vaca Vice Campeã Intermédia
PT  1 1



1ª Secção Vacas de  a  anos
Claf. Nº Oficial

Nome

Pai Nome | Nº Oficial

Avô Nome | Nº Oficial

Proprietário

Morada

1º
º
º
º
º

MARIANA

 - VITÓRIA
 - OLINDA
MATILDE

ZELGADIS - IT 
ALTATOYOTA - US 1
DEMPSEY - US 1
LAVANGUARD - CA 1
SANCHEZ - US 11

ALTABAXTER - US 1

António Pedro Ávila Simões
Carlos Manuel Toledo Costa
Francisco Hildeberto Toledo Ávila
Francisco Hildeberto Toledo Ávila
António Filipe Estrela Toste

São Mateus
Altares
Santa Lúzia
Santa Lúzia
Santa Cruz

PT  1 
PT  1 
PT  1 
PT  1 
PT  1 

TOURO EXPLORAÇÃO
TOURO EXPLORAÇÃO
ZELGADIS - IT 

ª Secção Vacas com mais de  anos
Claf. Nº Oficial

Nome

Pai Nome | Nº Oficial

Avô Nome | Nº Oficial

Proprietário

Morada

1º
º
º
º
º


MARIANA
DIANA
EAMV SHOTTLE 1
SHAKIRA

SANCHEZ - US 11
ALTAMINISTER - US 1
GOLDWYN - CA 1
SHOTTLE - UK 1
DAMION - US 1

JASPER - US 1
DOLMAN - US 
BOLTON - US 11
SIERRA - NL 111

Jorge Henrique Toledo Ávila
Carlos Manuel Toledo Costa
António Filipe Estrela Toste
Expl. Agrop. Mendonça Ventura
Nelson Marco Barcelos

Fontinhas
Altares
Santa Cruz
Ribeirinha
Cinco Ribeiras

PT  1 
PT  1 
PT 1 1 
PT  1 
PT  1 

ª Secção Vaca Campeã Adulta
Nº Oficial

Nome

Pai Nome | Nº Oficial

Avô Nome | Nº Oficial

Proprietário

Morada



SANCHEZ - US 11

JASPER - US 1

Jorge Henrique Toledo Ávila

Fontinhas

Carlos Manuel Toledo Costa

Altares

Vaca Campeã Adulta
PT  1 

Vaca Vice Campeã Adulta
PT  1 

MARIANA

ALTAMINISTER - US 1

ª Secção Melhor Conjunto
Nº Oficial

Nome

Pai Nome | Nº Oficial

Avô Nome | Nº Oficial

Proprietário

Morada

PT  1 
PT  1 
PT  1 

1

MARIANA

ARTIE RED - US 
ALTATOYOTA - US 1
ALTAMINISTER - US 1

WINNERS - CA 

Carlos Manuel Toledo Costa
Carlos Manuel Toledo Costa
Carlos Manuel Toledo Costa

Altares
Altares
Altares

ª Secção Melhor Úbere
Nº Oficial

Nome

Pai Nome | Nº Oficial

Avô Nome | Nº Oficial

Proprietário

Morada

PT  1 

1

ARTIE RED - US 

WINNERS - CA 

Carlos Manuel Toledo Costa

Altares

Nome

Pai Nome | Nº Oficial

Avô Nome | Nº Oficial

Proprietário

Morada



SANCHEZ - US 11

JASPER - US 1

Jorge Henrique Toledo Ávila

Fontinhas

Carlos Manuel Toledo Costa

Altares

Francisco Hildeberto Toledo Ávila

Santa Lúzia

ª Secção Vaca Grande Campeã
Nº Oficial

Vaca Grande Campeã
PT  1 

Vaca Vice Grande Campeã
PT  1 

MARIANA

ALTAMINISTER - US 1

11 - AIROSA

ALTAIOTA - US 1

Mensão Honrosa
PT  1 

WINDBROOK - CA 1
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O Presidente da Associação Agrícola de São Miguel e da Cooperativa União
Agrícola, C.R.L., Jorge Rita, reuniu no passado dia 21 de junho com
a Comissão Executiva do banco Eurobic, liderada pelo antigo Ministro das Finanças
Teixeira dos Santos, no Parque de Exposições de São Miguel em Santana.
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Federação
Agrícola dos
Açores marcou
presença em
Bruxelas

A

Federação Agrícola
dos Açores esteve presente em Bruxelas nos
passados dias 25 e 26
de junho, conjuntamente com
várias instituições pertencentes
às regiões ultraperiféricas da
União Europeia, tendo estado
representantes dos Açores, Ma-

deira, Canárias, Departamentos
Ultramarinos Franceses - Guiana,
Guadalupe, Martinica, Reunião e
Maiote, que pretenderam alertar a
Comissão Europeia e o Parlamento Europeu, para a importância do
Posei e da Politica Agrícola Comum (PAC) nas economias das regiões ultraperiféricas.

Fórum Económico
e Social deu início
às celebrações do Dia de
Portugal em São Miguel

Tiveram lugar reuniões com os
comissários europeus para os assuntos económicos e financeiros,
da política regional e da agricultura e desenvolvimento rural, bem
como, com vários eurodeputados e
outras instituições, com sede em
Bruxelas, onde foi apresentada
uma moção conjunta sobre o Posei, de todas as Instituições que integraram a comitiva, tendo no caso dos Açores, a Federação Agrícola dos Açores e Governo dos
Açores, destacado duma forma
convicta e afirmativa, a importância deste fundo comunitário no desenvolvimento da região.

O

Fórum Económico e
Social 2018 decorreu
em Ponta Delgada, no
passado dia 8 de junho, tendo sido promovido pela
Câmara de Comércio e Indústria
dos Açores (CCIA), Federação
Agrícola dos Açores (FAA) e Unidade Geral dos trabalhadores dos
Açores (UGT-A).
Esta iniciativa que contou

Nesta presença em Bruxelas, o
Sr. Jorge Rita, Presidente da Federação Agrícola dos Açores e da
Associação Agrícola de São Miguel teve oportunidade de transmitir nas várias reuniões realizadas, a importância do Posei e da
PAC na coesão económica e social na região, onde a agricultura desempenha um papel fundamental e insubstituível na nossa
economia.
Refira-se que a proposta inicial
de orçamento do Posei, apresentada pela Comissão Europeia, que
previa um acentuado corte financeiro, foi alterada, tendo o Co-

missário Europeu da Agricultura e
Desenvolvimento Rural, Phil Hogan, mencionado na reunião que
teve com esta comitiva das RUP'S,
que decorreu antes da visita aos
Açores, que o orçamento do Posei
para o próximo período será semelhante ao atual.
Esta não é a solução pretendida
para a Federação Agrícola dos
Açores que entende ser necessário
o reforço do envelope financeiro
do Posei, mas é um primeiro sinal
contrário à posição inicial apresentada por Bruxelas e que serve
de incentivo para o período de negociações que está em curso.

com várias entidades e participantes, abordou os vários fundamentos considerados essenciais para a
criação de uma sociedade com
mais participação, transparência,
democracia e desenvolvimento,
económico e social. O encerramento deste fórum ficou a cargo de
Sua Excelência o Presidente da
República, Marcelo Rebelo de
Sousa que interveio, começando

por elogiar desde logo a organização do Fórum, tendo incentivando também, os parceiros sociais a continuar com o mesmo dinamismo, insistindo na luta do
desenvolvimento da Região Autónoma dos Açores e demonstrando por igual, preocupação com a
posição da União Europeia tomada no âmbito da coesão e da Política Agrícola Comum (PAC).

