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Editorial

Jorge Alberto 
Serpa da Costa Rita

A participação e aderência
ao XIV Concurso
Micaelense da Raça
Holstein Frísia é importante 
para o futuro do setor 

N
os próximos dias 26, 27 e 28 de Junho decorre
em Santana, o XIV Concurso Micaelense da
Raça Holstein Frísia que irá mais vez, demons-
trar a qualidade e a excelência dos animais mi-

caelenses e o trabalho excecional que os produtores têm
feito no melhoramento genético.

O melhoramento genético das manadas tem sido funda-
mental na evolução do setor agropecuário, e atendendo à si-
tuação problemática que se encontra a fileira do leite, devido
às descidas constantes do preço do leite ao produtor, a gené-
tica, terá de ser cada vez mais uma aposta futura.

Numa época de grandes dificuldades para os produtores
de leite, têm de existir estímulos capazes de os incentivar,
numa atividade que embora seja fundamental para a econo-
mia regional, por vezes, não merece por parte das indústrias
e do Governo a atenção que devia, porque não podem ser
sempre os produtores a serem sacrificados e penalizados,
quando existem dificuldades nos mercados lácteos. 

O XIV Concurso Micaelense da Raça Holstein Frísia deve
ser encarado pelos agricultores como um espaço de prestígio
e de promoção do nosso setor agrícola, pelo que, a partici-
pação de todos é decisiva para a demonstração da força e pu-
jança de um setor que mesmo com todas as dificuldades,
continua a ser aquele em que os Açorianos podem confiar e
aquele com maior impacto na economia regional.

O XIV Concurso Micaelense da Raça Holstein Frísia
tem um programa vasto e apelativo, como o Concurso ju-
venil, que já vai na sua nona edição, e onde mais uma vez
estará representado o futuro do setor, com a participação
de muitos jovens, e onde poderemos assistir à alegria de
ver animais e crianças em perfeita harmonia.

Por outro lado, a animação estará também presente du-
rante este concurso, com muitas atividades para as
crianças, e a participação de artistas regionais, que irão
colorir e animar os visitantes. Temos de aproveitar e po-
tenciar o que é nosso, pelo que, a cultura Açoriana terá de
ser valorizada e os artistas regionais devem ter oportuni-
dades para demonstrarem o seu valor, e mais uma vez, o
Concurso Micaelense permitirá promover e mostrar a
qualidade que existe na região.

Como tem sido usual, estará ao dispor dos visitantes,
uma tenda de produtos regionais, para que possam ser
promovidos e divulgados a todos os que nos visitam, sen-
do realizado igualmente, um concurso de queijos prove-
nientes de várias ilhas dos Açores.

Estão reunidas as condições para que este seja um con-
curso de grande nível, por isso, aguardamos que os agri-
cultores participem e venham a este espaço magnífico que
é o Recinto da Feira e onde podem passar bons momentos
com as suas famílias, e confraternizar com os restantes
agricultores. 
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>> O Presidente da Associação Agrícola de São Miguel 
diz que há lavradores nos Açores em falência técnica 
acusando o fim das quotas leiteiras e a consequente baixa
do preço do leite à produção. Jorge Rita lamenta que
Bruxelas ainda não tenha criado nenhum mecanismo 
para substituir o sistema de quotas já que os excedentes
de leite podem vir a ser preocupantes na Região. 
Jorge Rita defende uma maior agressividade na promoção
e venda dos produtos lácteos dos Açores e acredita 
que as diferenças de produção dos Açores em relação 
ao resto da Europa podem ser uma mais-valia 
na comercialização dos produtos açorianos. 
O Presidente da Associação Agrícola de São Miguel faz
também um balanço bastante positivo da presença 
açoriana na Feira Nacional de Agricultura, em Santarém

“Com o leite a baixar
desta forma e se
não conseguirmos
novos mercados 
e sem apoios 
vamos ter grandes
dificuldades”

- Já se começam a sentir os
efeitos do fim das quotas leitei-
ras?

Jorge Rita - Sim e infelizmen-
te os factos hoje dão-nos razão.
Por várias razões, essencialmente
por aquilo que era o nosso grande
problema, que eram os exceden-
tes que ia haver no mercado e a
implicação que depois tinha nos
preços finais do leite ao produ-
tor. Toda a situação foi antecipada
devido ao embargo Russo e devi-
do à diminuição do consumo da
China e também dos países asiá-
ticos, que se viraram para outros
mercados e a volatilidade dos
preços nos mercados, fez com que
essa baixa se tivesse vindo a acen-
tuar. A abolição das quotas e
também alguma especulação de
mercados, fez com que o preço do

leite tenha vindo a cair de uma for-
ma drástica, que era a expectativa
preocupante que nós tínhamos.

Hoje vivemos uma situação
muito difícil, não só a nível regio-
nal mas também a nível nacional e
na própria comunidade europeia
também, onde a maior parte dos
produtores de leite estão a viver
dias extremamente difíceis, com
rendimentos a serem muito baixos
e alguns já em situações de falên-
cia técnica, quer a nível nacional,
quer a nível regional e isso sente-se
cada vez mais.

- Nos Açores já há lavradores
em falência técnica?

J. R. - E não devem ser tão pou-
cos quanto isso. Se nós começamos
a produzir a um custo superior ao
que estamos a vender o leite, ob-
viamente que há muita gente que

começa a ter demasiadas dificul-
dades. Depois pergunta-me assim:
mas esses lavradores ainda não fe-
charam a porta? Alguns deles ain-
da têm alguma resistência e depois
também têm alguma capitalização
na própria exploração, também jo-
gam com a situação de o futuro po-
der vir a ser melhorado. Essa é a
nossa grande expectativa, que esta
situação rapidamente se inverta e
que tenhamos um mercado em que
o leite comece a ter novas subidas.
Mas há muita gente que se a ban-
ca fechasse a porta e se as asso-
ciações de produtores fechassem a
porta, a nível de créditos, neste mo-
mento, a situação podia ser dramá-
tica para a economia regional.

- A União Europeia já devia
estar a intervir?

J. R. - Sim e estranho que a
União Europeia, sabendo de todas
as situações dramáticas que se pas-
sam por toda a Europa, ainda não
tenha criado nenhum mecanismo
para substituir as quotas leiteiras.
Atualmente o observatório do leite
sabe da situação dramática que a
maior parte dos produtores está a
viver, em todos os países, com os
preços baixos e da forma que estão
a ser pagos à produção. 

Mas a União Europeia ainda não
tomou qualquer decisão em relação
a essa matéria. Tem que haver in-
tervenção, rapidamente, nos exce-
dentes da União Europeia para que
o mercado comece a ter retomas e a
preços concorrenciais, para que de-
pois as próprias indústrias possam
vender os seus produtos, com mais
algum valor, e poderem pagar mais
pelo produto final.

Obviamente que a Região tem
aqui um papel importante. A nível
das nossas indústrias têm que tra-
balhar na valorização dos nossos
produtos. Isso é um caminho que
já devia ter sido feito de forma
mais acelerada. Reconhecemos
que há algum trabalho feito nessa
área mas não é suficiente. 

Da parte do Governo Regional,
tem que fazer com que as indús-
trias também percebam isso. Deve
ser o primeiro a dar um passo, nes-
te momento de crise, para que se
consiga arranjar novos mercados.
Ajudar a potenciar novos merca-
dos, isso também compete ao Go-
verno, fazer boas campanhas de
marketing no exterior, criar meca-
nismos e caminhos de escoamen-
to, melhorar a política de trans-
portes na Região.

Mas acima de tudo, o Governo
Regional tem de ajudar a comu-
nicar para o mercado aquilo de
bom que nós fazemos na Região,
juntamente com estas indústrias. 

Sabemos que existem oportuni-
dades, como o Canadá e os Estados
Unidos da América. No caso dos
Estados Unidos e da base das La-
jes, poderíamos ter como moeda
de troca os produtos regionais. Po-
dia estar em cima da mesa esse ti-
po de negociação, como contra-
partida os Estados Unidos absor-
verem alguns dos nossos produtos,
alguns produtos gourmet, pela ex-
celência que nós temos, do queijo,
do chá, do mel, do ananás e de vá-
rios produtos que temos na região. 

As indústrias não conseguem
dar valor acrescentado nos produ-
tos mas isso é um trabalho que tem

“A lavoura está 
expectante, a produção
está expectante, em que 
as indústrias, o Governo
Regional, o Estado-Membro
e a União Europeia 
comecem rapidamente a
decidir sobre esta situação
dos excedentes e de 
valorização dos produtos
do mercado”

“A área disponível
não cresce mas há
produções que
podem ser a cober-
to e não requerem
grande espaço, e
temos bons 
exemplos de pro-
duções na Região
na área das hortí-
colas e até mesmo
nas frutícolas”
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de ser feito. O Governo tem de ter
alguma proatividade nas decisões
e na ajuda da promoção. E neste
momento de crise, temos que ante-
cipar antes que a situação seja mui-
to mais dramática para o futuro.

- A nível regional o preço do
leite à produção baixou sete cên-
timos em sete meses nalgumas
indústrias. Qual é o impacto que
esses sete cêntimos têm nas con-
tas de uma exploração média?

J. R. - Numa exploração média,
que pode ter cinquenta mil litros
mensais, estamos a falar de três mil e
quinhentos euros mensais a menos

a nível de receita, e as despesas são
quase as mesmas do ano passado.  

- Mas esse produtor médio
não pode reduzir custos?

J. R. - Mesmo alterando algu-
ma alimentação, baixando as
rações e os adubos, e mesmo redu-
zindo outros custos que estão ine-
rentes à própria produção, como o
gasóleo e mão-de-obra, nada disso
pode acomodar uma diferença tão
acentuada. Portanto, é impossível
uma exploração que produz cin-
quenta mil litros mensais, para
continuar a produzir o mesmo, re-
duzir drasticamente os custos. 

Pode reduzir alguns custos, po-
de tornar a sua exploração mais
eficiente de várias formas. Esse é
um trabalho que todos nós faze-
mos, junto dos agricultores, no
sentido de cada vez ter melhor fer-
tilização dos solos, menos custos,
melhor maneio do gado e melhor
genética. Esse trabalho está a ser
feito, até porque nós estamos num
patamar de excelência em termos
de produção. 

No entanto, a indústria não fez
tão bem o seu trabalho e ainda não
dá valor acrescentado suficiente a
essa produção que fazemos. 

- O que acontece aos exceden-
tes?

J. R. - A União Europeia tem
que arranjar soluções rapidamen-
te ou em alternativa o Estado-
Membro, no sentido de poder es-
tagnar essa baixa substancial do
preço do leite pago ao produtor. E
só se consegue fazer isso pelo esco-
amento que poderá ser através da
intervenção com ajudas em que as
próprias indústrias também pos-
sam colocar os seus produtos…

- A Região tem capacidade pa-
ra essa intervenção?

J. R. - Por si só não, tem de ser o
Estado-Membro. A Região tem de,
perante o Estado-Membro e peran-
te a União Europeia, fazer valer a sua
posição. Se existem indústrias que
têm excedentes é preciso saber ao
certo o que têm e tem de ser comuni-
cado à União Europeia que temos
um problema de excedentes e que
não sabemos o que vamos fazer com
ele. Isto é um trabalho que tem de ser
feito rapidamente pois daqui a dois
ou três meses, se as coisas continua-
rem da mesma forma, essa situação
será dramática para todos nós. 

- É preciso passar à ação?
J. R. - Exactamente. Discursos

já ouvimos de tudo e de todos, ago-
ra precisamos é da prática. E a la-
voura está expectante, a produção
está expectante, em que as indús-
trias, o Governo Regional, o Esta-
do-Membro e a União Europeia
comecem rapidamente a decidir
sobre esta situação dos excedentes
e de valorização dos produtos no
mercado. 

- Qual pode ser o pior cená-
rio?

J. R. - O pior cenário é que a
continuar assim nos próximos me-

ses, com o leite a baixar desta for-
ma, se não houver retoma de con-
sumo ou se não conseguirmos
arranjar novos mercados, vamos
ter aqui grandes dificuldades. Ha-
verá muitos excedentes nas indús-
trias, o que pode fazer com que al-
guns produtos passem o prazo de
validade, o que é um problema
grave para a indústria que depois
se repercute na produção.

Tem de haver, rapidamente, so-
luções para esta situação europeia
de excedentes do leite. Fechar a
torneira às vacas parece mais fácil,
mas não é. Se existem excedentes

“Estranho que 
a União Europeia,
sabendo de todas
as situações
dramáticas que se
passam por toda a
Europa, ainda não
tenha criado nen-
hum mecanismo
para substituir as
quotas leiteiras”

“O Governo tem 
de ter alguma 
proatividade 
nas decisões 
e na ajuda da 
promoção. E neste
momento de crise,
temos que 
antecipar antes
que a situação
seja muito mais
dramática 
para o futuro”

tem que haver intervenção como
houve em todos os mercados, é
assim que fazem os Estados Uni-
dos e é assim que fazem todos os
países, quando têm excedentes
normalmente até os exportam
para países terceiros.

- E se for posto perante a ne-
cessidade de baixar a pro-
dução?

J. R. - É uma situação muito
difícil baixar a produção, mas se
essa for uma solução que resolva
os problemas… Se a indústria nos
garantir que ao baixar a produção
nos aumenta o preço do leite, ob-
viamente que podemos ir por aí.
Mas eu vou dar um exemplo, pre-
cisamente ao contrário do que
acontece. A indústria BEL tinha
um compromisso com a lavoura,
numa carta que mandou, de bai-
xar um cêntimo por cada litro de
leite, a todos os produtores que
produziram mais do que os dois
anos anteriores, ou seja, impôs-
nos um limite de quota. Esse com-
promisso era até Julho. Portanto,
houve uma baixa drástica na pro-
dução dessa indústria mas ainda
não veio para o patamar igual ao
dos anos anteriores, está a 3% ain-
da acima dos anos anteriores. Mas
mesmo assim, a indústria já bai-
xou mais um cêntimo e meio, ago-
ra a partir de 1 de Julho, e mantém
o cêntimo que possivelmente iria
retirar em Julho. Ou seja, na prá-
tica nada nos garante que ao bai-
xar a produção aumenta o preço
pago à produção.

Ou seja, fechar a torneira às
vacas é o mais difícil para os pro-
dutores fazerem. Reduzir sem-
pre se pode tentar, mas reduzir
drasticamente a produção quan-
do um ano é favorável, é antina-
tural. 

- É preciso encontrar novos
mercados para esse leite...

J. R. - Ainda no ano passado
as indústrias diziam, todas elas
sem exceção, nós queremos mais
leite, vocês produzam mais leite,
porque os mercados eram mui-
to favoráveis e absorviam toda a
produção. De um ano para o ou-
tro dizem, queremos menos lei-
te. Não é fácil para quem produz
e projetou para produzir mais,
fez investimento na expetativa
de crescer e de que, mesmo >>
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com a abolição das quotas leitei-
ras, isso podia ser possível. 

A indústria, toda ela, tem capa-
cidade de transformar esse leite, e
até mais algum, mas não têm ca-
pacidade comercial. Ou sejam, o
que falha neste momento é a ca-
pacidade comercial que as nossas
indústrias têm. 

- Deve haver uma maior
agressividade na comerciali-
zação dos produtos lácteos?

J. R. - Acho que temos de pu-
xar os nossos produtos lácteos co-
mo se faz com outros produtos.
Quando é para falar de preços
compara-se demasiado um pro-
duto dos Açores a um produto do
continente. Mas não pode ser.
Um produto made in Açores é
sempre melhor do que um pro-
duto do continente ou de qual-
quer outro lado da Europa, e essa
é que tem de ser a nossa filosofia.
E porque razão? Não é só por ter-
mos vontade, é porque a nossa
produção é feita de forma dife-
rente dos outros países da Euro-
pa, que é o mercado tradicional.
Se é diferente, é por essa diferen-
ciação, é pela Marca Açores asso-
ciada ao verde das nossas pasta-
gens que nós temos que referen-
ciar a nossa produção leiteira. E
isso é que é a nossa mais-valia pa-
ra a venda dos nossos produtos. 

Ou seja, os Açores têm um po-
tencial fantástico, têm um produ-
to de excelente qualidade, têm
uma imagem de Marca Açores
que é excelente, tem a imagem de
verde das nossas pastagens que é
excelente, então o que é que falha?
Falha marketing e falta agressi-
vidade comercial perante o con-
sumidor. 

A desculpa de dizerem sempre
que o consumidor prefere produ-
tos de gama baixa, é um facto para
alguns produtos, mas para outros
não. Vou dar o exemplo de gran-
des marcas como a Mercedes, a
BMW e a Ferrari, que se vendem
sempre e são sempre procurados.
Nós temos produtos que podiam
ser equivalentes aos Ferraris, aos
Mercedes e esses é que têm que
ajudar a alavancar a economia de
todos os outros produtos. É esse
trabalho que tem de ser feito, boas
e agressivas campanhas de mar-
keting e é aí que o Governo
também tem que ajudar para que
se consiga catapultar os Açores e
as suas produções para um nível
superior aquele em que está. 

- A grande aposta tem de ser
feita nessa área?

J. R. - Sim. O produto que nós
temos está bem transformado,
com qualidade, precisamos de dar
valor acrescentado a essa qualida-
de que já existe. E tem que haver

portantíssimo em termos económi-
cos e em termos sociais porque
mantém a fixação das pessoas nos
meios rurais, mantém um bom ní-
vel de emprego. 

Mas outros setores alternativos
não existem na Região. A carne não
é alternativa, é complementar, em-
bora nalgumas ilhas seja muito im-
portante, e é importante que se faça
melhor carne nos Açores, e na área
da diversificação agrícola é impor-
tante que se criem mais alguns ni-
chos de produção. É muito impor-
tante para evitar uma série de im-
portações que se fazem, porque
algumas delas podem ter pro-
duções de sucesso nos Açores. 

A área disponível não cresce mas
há produções que podem ser a co-
berto e não requerem grande es-
paço, e temos bons exemplos de
produções na Região na área das
hortícolas e até mesmo nas frutí-
colas. Esse também pode ser o ca-
minho, mas obviamente que é sem-
pre no sentido complementar à fi-
leira do leite. A própria exploração
do leite pode até ter alguma com-
plementaridade na carne, confor-
me a dimensão da  exploração e
conforme as características de cada
exploração. 

- O Governo devia continuar a
apoiar reformas antecipadas?

J. R. - Eu sou da opinião, clara e
objetiva, que o Governo Regional
tem condições para fazer uma rees-
truturação do setor. As reformas
antecipadas são fundamentais pa-
ra a reestruturação do setor, que
será a forma sempre do rejuvenes-

cimento ser feito, pois normalmen-
te dá-se a saída dos pais e a entrada
dos filhos. Uma reforma antecipa-
da com idades diferentes daquelas
que existiam, é fundamental e é es-
truturante. Esse é um desafio que
faço ao Governo Regional, que es-
sas reformas antecipadas sejam fei-
tas com prazos mais curtos.

- Acredita que será uma opção
do Governo?

J. R. - Acredito e vou insistir no
sentido do Governo Regional pen-
sar muito bem essa situação por-
que, se calhar, não faz muito senti-
do dos 55 aos 65 mas pode fazer
sentido dos 60 aos 65 anos. E esses
cinco anos, na idade de alguns agri-
cultores pode ser fundamental pa-
ra dar oportunidade aos filhos para
entrarem para a própria explo-
ração, nesse caso concreto.

Mas estou convencido que esse
poderá ser um processo muito inte-
ressante para a reestruturação do
setor, que será a saída silenciosa de
alguns agricultores, não por via da
falência, mas devido às exigências
do setor.

Vamos ter aqui alguns produto-
res que vão ter dificuldades e nada
melhor que essa questão seja feita
de uma forma silenciosa, de uma
forma clara e transparente mas em
que as pessoas também possam, pe-
lo menos, antecipar a sua reforma
em cinco anos e dar a oportunidade
aos mais jovens para poderem en-
trar nas explorações.

- Qual o balanço que faz da Fei-
ra Nacional de Agricultura em
Santarém? 

J. R. - A Feira de Santarém, co-
mo temos dito ao longo dos anos, é
a maior montra da agricultura na-
cional. A Associação Agrícola de
São Miguel esteve presente e mais
uma vez provamos a excelência dos
nossos produtos que foram a con-
curso, quer a nível dos queijos, quer
a nível do atum, mesmo a nível de
mel, da queijada de Vila Franca do
Campo. Mais uma vez se provou
que este tipo de eventos devem ser
aproveitados para dar notoriedade
à excelência daquilo que se produz
na Região Autónoma dos Açores.

- Devia haver mais Açores nes-
sa Feira?

J. R. - Os Açores estiveram re-
presentados, de um modo global,
pela Associação Agrícola de São
Miguel com todos os produtos re-
gionais. Contámos com a presença
do senhor Secretário Regional da
Agricultura e Ambiente no nosso
pavilhão. É um pavilhão que é visi-
tado pelo Presidente da Repúbli-
ca, pelo Primeiro-Ministro, e al-
guns Ministros e candidatos a Pre-
sidente da República. Toda a gente
passa no nosso stand, porque é uma
das referências da Feira, dos mais
visitados e que tem mais visibilida-
de até pela própria comunicação
social.

Quando se tem prémios, estes
têm de ser bem explorados no sen-
tido positivo da palavra: estamos a
falar dos melhores dos melhores e é
esta uma imagem que tem de ficar
associada aos produtos dos Açores.
Devem alocar à venda desses mes-
mos produtos essas imagens exce-
lentes que são os prémios de ex-
celência que nós temos recebido. É
um grande valor acrescentado
quando se está nesses eventos e se
consegue ter prémios, os melhores
prémios a nível nacional em alguns
dos nossos produtos. 

Temos que capitalizar o trabalho
que está feito nessa matéria. A As-
sociação Agrícola de São Miguel
tem dado ênfase, já há alguns anos
a essa parte, e notoriedade a todos
os produtos da Região Autónoma
dos Açores e em vários eventos. 

É preciso capitalizar isso e obvia-
mente que, em termos de mercado
é um potencial enorme de capitali-
zação. Para além da notoriedade
que é dada a nível do espaço, a nível
nacional, e depois a visibilidade que
se tem pela visita de todas as enti-
dades oficiais. Portanto, são pro-
duções de excelência que temos de
potenciar cada vez mais. E as feiras
servem para dar notoriedade ao
que de bom se faz na Região, ainda
por cima quando depois, tivemos o
grato prazer, todos na Região Autó-
noma dos Açores, de saber que al-
gumas delas foram valorizadas com
medalhas de ouro.

“Mais uma vez se provou que a Feira Nacional
de Agricultura deve ser aproveitada para dar
notoriedade à excelência daquilo que se produz
na Região Autónoma dos Açores”
>>

alguma agressividade comercial,
junto a uma boa campanha de mar-
keting sempre associada a uma
Marca Açores e ao verde das nossas
pastagens. Temos imagens fantás-
ticas, temos o rali que passa ima-
gens fantásticas, temos imagens
dos Açores com postais de vacas nas
pastagens, com o azul do mar por
trás. Em parte nenhuma do mundo
se consegue ter uma coisa dessa
com as vacas na pastagem. Isso é
que é a nossa imagem de marca. 

- Sem ser a produção de leite há
outras áreas onde os produtores
de leite podem apostar?

J. R. - É preciso percebermos
que atividades alternativas é que te-
mos na Região. Na agricultura são
poucas e nas outras áreas, nenhu-
mas. A agricultura é um setor im-

“Um produto
made in Açores
é sempre melhor
do que um 
produto do 
continente ou de 
qualquer outro
lado da Europa, 
e essa é que 
tem de ser 
a nossa filosofia”
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Excelente participação dos produtores
micaelenses na Feira Agrícola Açores 2015
realizada na ilha Terceira

A
edição de 2015 da Feira
Agrícola Açores reali-
zou-se na Praia da Vitó-
ria, ilha Terceira, entre

os dias 12 a 14 de Junho, numa or-
ganização da Secretaria Regional
da Agricultura e Ambiente do Go-
verno dos Açores, através da Di-
reção Regional de Agricultura, em
parceria com a Câmara do Comér-
cio de Angra do Heroísmo, a Asso-
ciação Agrícola da Ilha Terceira e a
Câmara Municipal da Praia da
Vitória. 

Este evento é uma montra do
melhor que os produtores açoria-
nos fazem e visa mostrar os melho-
res produtos agrícolas e a excelên-
cia dos animais das mais diversas
raças de bovinos. O convívio, a con-
fraternização e a troca de expe-

riências foram alguns do ingre-
dientes para a excelente interação
entre todos os produtores açoria-
nos que participaram neste acon-
tecimento agrícola.

No XVII Concurso Terceirense
da Raça Holstein Frísia integrado
na Feira Açores 2015, a represen-
tação de São Miguel, contou com a
presença de três vitelas e seis no-

Nome Data de nascimentos
1º Grupo - Até aos 10 anos de idade inclusivé
1 Leonardo Mendes Nogueira 08-09-2010
2 Tomás Martim Simões Dinis 25-05-2010
3 Davide Soares André Andrade Ávila 10-09-2009
4 Alana Barcelos Silveira 26-05-2009
5 Dinis António Batista dos Santos 08-11-2008
6 Gonçalo Gonçalves Domingos 08-10-2008
7 Francisco Manuel Barcelos Reis 17-06-2008
8 Mariana Raposo Simões 20-03-2008
9 Francisco Alexandre Dinis Meneses 04-06-2007
10 Rita Abreu Toledo 17-04-2007
11 Tiago Miguel Meneses Leal 22-01-2007
12 Mariana Figueiredo Ávila 17-05-2006 1º Lugar
13 Samuel Azevedo Sales 27-01-2006 3º Lugar
14 Artur Melo Cardoso 13-11-2005
15 Erica de Fátima Vieira Vaz 10-10-2005
16 Rodrigo João Brasil Pina 14-05-2005
17 Catarina Barcelos Neves 18-09-2004 2º Lugar
2º Grupo - Dos 11 aos 14 anos de idade inclusivé
18 Gonçalo André Dinis Simões 23-05-2004
19 Francisco Raposo Simões 24-01-2004
20 Daniel Mendes Nogueira 21-10-2003
21 Letícia Rocha Azevedo 01-09-2003
22 Tiago Figueiredo Ávila 23-07-2003
23 João Miguel Lima Nunes 26-06-2003
24 Pedro Sales Silveira 18-02-2003
25 Xavier Furtado Botelho (S. Miguel) 03-03-2002
26 Ana Filipa da Rocha Pires 03-04-2001 3º Lugar
27 Valter Azevedo Sales 31-01-2001 2º Lugar
28 Lúcio Rogério Barcelos Neves 27-12-2000
29 Miguel António Pereira Melo (S. Miguel) 18-12-2000 1º Lugar
30 José Miguel Barcelos Ávila 27-10-2000
31 Francisca Dias da Silva 26-09-2000
32 Miguel Angelo Vargas Ávila (Ilha do Faial) 18-09-2000
33 João Luís Vargas Ávila (Ilha do Faial) 16-09-2000
34 André Filipe Moniz Garcia (Ilha do Faial) 14-09-2000

Concurso de Jovens Manejadores 2015

vilhas Holstein Frísia de um con-
junto de nove explorações. A se-
leção destas explorações micae-
lenses, 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 VIII Concurso Juve-
nil Micaelense, do XIII Concurso
Micaelense e do I Concurso Mi-
caelense de Outono em 2014.

O companheirismo e a intera-
juda entre todos os elementos do
grupo micaelense, quer nas >>
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Resultados do XVII Concurso Terceirense da Raça Holstein Frísia
Vitelas de 3 a 6 meses
1º Pepsi (PT 8 18 660235) Filha do Atwood CA 8956379 e neta do AltaAltaBaxter US 132973942 pertencente a NELSON MARCO BARCELOS
2º 639 (PT 7 18 668586) Filha do Meridian US 69951907 e neta do AltaAltaBaxter US 132973942 pertencente a JORGE HENRIQUE TOLEDO ÁVILA
3º 1137 (PT 0 18 731137) Filha do Atwood CA 8956379 e neta do Blitz US 17013604 pertencente a MANUEL BRANCO & JOSÉ BRANCO EXP. AGRO-PEC.
4º Hortênsia (PT 9 18 728494) Filha do AltaAltaBaxter US132973942 e neta do Prospect US 129076681 pertencente a ZULMIRA MARIA LISBOA ALMEIDA
5º Lavrada (PT 8 18 658553) Filha do Mascalese IT 017990516801 e neta do Mr. Burns CA 100745543 pertencente a IRMÃOS DINIS EXP. AGRO-PEC. LDA.
Vitelas de 6 a 8 meses
1º Mimosa (PT 4 18 721679) Filha de Planet US 60597003 e neta do Goldwyn CA 10705608  pertencente a ANTÓNIO JOSÉ BORGES TOSTE
2º 3977 (PT 9 17 403977) Filha do Dempsey US 61083609 pertencente a JOSÉ ANTÓNIO VIEIRA
3º 930 (PT 9 18 719121) Filha do Man-o-Man 2 US 3006030062 e neta do Dolman US 60540099 pertencente a FRANCISCO HILDEBERTO TOLEDO ÁVILA
4º Violeta (PT 8 18 722242) Filha do NBA CA 9606324 pertencente a IRMÃOS SÓZINHO E AZEVEDO AGRO-PEC. LDA.
5º 0521 (PT 8 18 720521) Filha do AltaHaley US 69990157 e neta do Exacter US 65689792 pertencente a ANTÓNIO PEDRO ÁVILA SIMÕES
Vitelas de 8 a 10 meses
1º 677 (PT 7 18 664583) Filha do Atwood CA 8956379 e neta do Buckeye US 130588960 pertencente a JORGE HENRIQUE TOLEDO ÁVILA
2º 2147 (PT 7 18 692147) Filha do Windbrook CA 7816429 e neta do Dolman US 60540099 pertencente a PAULO HENRIQUE SERPA COSTA RITA
3º 6992 (PT 7 18 716992) Filha do Destry US 138122625 e neta do Shottlel UK 598172 pertencente a HERDEIROS DE MANUEL ELIAS DE MONIZ
4º Mitra (PT 6 18 659025) Filha do Windbrook CA 7816429 e neta do Shottel UK 00598172 pertencente a MÁRIO JORGE PEREIRA OLIVEIRA
5º Francesa (PT 8 18 661645) Filha do Danillo NL 437185378 e neta do Roy US 17064727 pertencente a ANTÓNIO FERREIRA JAQUES
Vitelas de 10 a 12 meses
1º 903 (PT 5 18 667436) Filha de Aftershock US 65249839 e neta do Dolman US 60540099 pertencente a FRANCISCO HILDEBERTO TOLEDO ÁVILA
2º 1545 (PT 2 18 765797) Filha do Braxton US 61898423 e neta do Augustine US 129227313 pertencente a SOCIEDADE MELOSFARM LDA.
3º EAMV WINDBROOK (PT 2 18 714085) Filha do Windbrook CA 7816429 e neta do Bolton US 131823833 pertencente a EXP. AGRO-PEC. MENDONÇA & VENTURA
4º EAMV WINDBROOK 285 (PT 4 18 714084) Filha do Windbrook CA 7816429 e neta do Bolton US 131823833 pertencente a EXP. AGRO-PEC. MENDONÇA & VENTURA
5º 4907 (PT 9 17 294907) Filha do Parocas IT 015990047678 e neta do Safety-Red IT 0401041738 pertencente a MANUEL BRANCO & JOSÉ BRANCO EXP. AGRO-PEC.
Vitelas de 12 a 14 meses
1º 0340 (PT 5 18 660340) neta do Classic NL 248268086 pertencente a HUMBERTO ORLANDO COSTA FREITAS
2º Fazenda (PT 2 18 664279) Filha do Trigger US 62253367 e neta do Lomax CA 10785322 pertencente a FRANCISCO ROBERTO FERRAZ SALES
3º 670 (PT 9 18 664568) Filha do Sid US 62175895 e neta do Goldwyn CA 10705608 pertencente a JORGE HENRIQUE TOLEDO ÁVILA
4º EAMV GABOR 279 (PT 6 18 714069) Filha do Gabor US 60845420 e neta do AltaWildman US 130803069 pertencente a EXP. AGRO-PEC. MENDONÇA & VENTURA
5º Altiva Super (PT 9 18 717585) Filha do Super US 62065919 e neta do Blitz US 17013604 pertencente a ROSA FÁTIMA SILVA PIRES
Vitela Vice Campeã

2147 (PT 7 18 692147) Filha do Windbrook CA 7816429 e neta do Dolman US 60540099 pertencente a PAULO HENRIQUE SERPA COSTA RITA
Vitela Campeã

677 (PT 7 18 664583) Filha do Atwood CA 8956379 e neta do Buckeye US 130588960 pertencente a JORGE HENRIQUE TOLEDO ÁVILA
Novilhas de 14 a 17 meses
1º Vitória (PT 5 18 692341) Filha do Frisado PT 316146830 pertencente a JOSÉ MANUEL MONIZ OLIVEIRA
2º 879 (PT 7 17 348335) Filha do Aftershock US 65249839 e neta do Damion US 130263722 pertencente a FRANCISCO HILDEBERTO TOLEDO ÁVILA
3º 4904 (PT 5 17 294904) Filha do Mascalese IT 017990516801 pertencente a MANUEL BRANCO & JOSÉ BRANCO EXP. AGRO-PEC.
4º Bonita (PT 3 18 659753) Filha de Parocas IT 015990047678 e neta do Roy US 17064727 pertencente a LUÍS HENRIQUE FURTADO NOGUEIRA
5º Pombinha (PT 4 17 362908) filha do Tee- off CA 7517867 e neta do Damion US 130263722 pertencente a IRMÃOS SÓZINHO E AZEVEDO AGRO-PEC. LDA.
Novilhas de 17 a 20 meses
1º ORP Fever Genial (PT 9 17 376035) Filha do Fever CA 103631566 e neta do Kingly CA 101409948 pertencente a ROBERTO MANUEL CORDEIRO PONTE
2º Preciosa (PT 8 17 294370) Filha do Farsano US 137162684 pertencente a CARLOS ALBERTO REGO SILVA
3º Estrela (PT 3 17 357600) neta do Magna US 61076923 pertencente à IRMÃOS DINIS EXP. AGRO-PEC. LDA.
4º Cegonha (PT 4 17 359897) Filha do Zelgadis IT 004990278559 e neta do AltaBaxter US 132973942 pertencente a JOÃO VALQUIRO ROCHA BARCELOS
5º Bomba Mascalese (PT 9 17 342054) neta do Mascalese IT 017990516801 e neta do Blitz US 76013604 pertencente a CARLOS MANUEL TOLEDO COSTA
Novilhas de 20 a 23 meses
1º 8624 (PT 8 17 378624) filha do Fever CA 103631566 e neta do Hadlee US 123055802 pertencente a JOSÉ LUIS TAVARES AMORIM
2º Fininha (PT 5 17 342018) Filha do Toledo Damion PT 816206251 e neta AltaMinister US 133588633 pertencente a CARLOS MANUEL TOLEDO COSTA
3º 849 (PT 2 16 794404) Filha do Goldwyn CA 10705608 e neta do Sanchez US 134422312 pertencente a FRANCISCO HILDEBERTO TOLEDO ÁVILA
4º Fazenda (PT 1 17 355584) Filha do Lheros CA 6663935 e neta do Progress US 2234121 pertencente a DÉLIO FERNANDO FERRAZ SALES
5º Mulata (PT 1 16 795527) Filha do Mr. Burns CA 100745543 e neta do Alexander US 61133837 pertencente a ANTÓNIO FERNANDES GALANTE
Novilhas de 23 a 27 meses
1º 5277 (PT 0 17 365277) Filha do Tee-off CA 7517867 e neta do Bolton US 131823833 pertencente a MANUEL ANTÓNIO REGO ROCHA
2º Carlota (PT 3 17 369702) Filha do Fever CA 103631566 pertencente a VITOR BRUNO DE MELO GALVÃO
3º Mariana (PT 5 17 353809) Filha do Dempsey US 61083609 e neta do Bolton US 131823833 pertencente a FRANCISCO HELVÍDIO DA ROCHA BARCELOS
4º Francisca (PT 4 17 354403) Filha do Magnetism US 136761581 pertencente a ZULMIRA MARIA LISBOA ALMEIDA
5º Windbrooka (PT 5 16 786474) Filha do Windbrook CA 7816429 e neta do AltaInitiative CA 9255161 pertencente a NELSON MARCO BARCELOS
Novilha Vice Campeã

Vitória (PT 5 18 692341) Filha do Frisado PT 316146830 pertencente a JOSÉ MANUEL MONIZ OLIVEIRA
Novilha Campeã

ORP Fever Genial (PT 9 17 376035) Filha do Fever CA 103631566 e neta do Kingly CA 101409948 pertencente a ROBERTO MANUEL CORDEIRO PONTE
Jovem Vice Campeã

Vitória (PT 5 18 692341) Filha do Frisado PT 316146830 pertencente a JOSÉ MANUEL MONIZ OLIVEIRA
Jovem Campeã

ORP Fever Genial (PT 9 17 376035) Filha do Fever CA 103631566 e neta do Kingly CA 101409948 pertencente a ROBERTO MANUEL CORDEIRO PONTE
Vacas em lactação de 2 a 3 anos
1º 790 (PT 6 16 992568) Filha do Dempsey US 61083609 pertencente a FRANCISCO HILDEBERTO TOLEDO ÁVILA
2º Zulmira (PT 0 16 776005) Filha do Parocas IT 015990047678 e neta do Blitz US 17013604 pertencente a CARLOS MANUEL TOLEDO COSTA
3º 1035 (PT 8 16 791035) Filha do Marion US 130153294 e neta do Lheros CA 6663935 pertencente a HUMBERTO ORLANDO COSTA FREITAS
4º Rainha (PT 3 17 001558) Filha do Fever CA 103631566 e neta do Integrity US 2150948 pertencente a IRMÃOS DINIS EXP. AGRO-PEC. LDA.
5º 1049 (PT 9 16 791049) Filha do Shottle UK 00598172 e neta do Marion US 130153294 pertencente a HUMBERTO ORLANDO COSTA FREITAS
Vacas em lactação de 3 a 4 anos de idade
1º 577 (PT 9 16 992873) Filha do Sanchez US 134422312 e neta do Jasper US 128620869 pertencente a JORGE HENRIQUE TOLEDO ÁVILA
2º Serena (PT 9 16 986297) Filha do AltaWildman US 130803069 pertencente a IRMÃOS SÓZINHO E AZEVEDO AGRO-PEC. LDA.
3º 3267 (PT 5 16 983267) Filha do Blitz US 17013604 e neta do Beauty View CA 5808361 pertencente a HUMBERTO ORLANDO COSTA FREITAS
4º 565 (PT 6 16 979699) Filha do Buckeye US 130588960 e neta do Lheros CA 6663935 pertencente a JORGE HENRIQUE TOLEDO ÁVILA
5º EAMV WILDMAN 196 (PT 1 16999048) Filha do AltaWildman US 130803069 e neta do Goodtime IT 3804028864 pertencente a EXP. AGRO-PEC. MENDONÇA & VENTURA
Vacas em lactação de 4 a 5 anos de idade
1º Corajosa (PT 7 16 196357) Filha do AltaWildman US 130803069 e neta do Lheros CA 6663935 pertencente a FRANCISCO HELVÍDIO DA ROCHA BARCELOS
2º Morcega (PT 3 15 292328) Filha do Roy US 17064727 pertencente a ANTÓNIO JOSÉ BORGES TOSTE
3º Malhada (PT 5 16 268161) Filha do Sanchez US 134422312 pertencente a DINIS DRUMOND DOS SANTOS
4º Fidalga (PT 9 16 269456) Filha do Sanchez US 134422312 e neta do Lheros CA 6663935 pertencente a IRMÃOS DINIS EXP. AGRO-PEC. LDA.
5º 663 (PT 3 16 163349) Filha do Dolman US 60540099 e neta do Allen US 17129288 pertencente a FRANCISCO HILDEBERTO TOLEDO ÁVILA
Vacas em lactação c/+ de 5 anos de idade
1º 635 (PT 6 15 384609) Filha do Sanchez US 134422312 e neta do Mason CA 5279989 pertencente a FRANCISCO HILDEBERTO TOLEDO ÁVILA
2º Rasgada (PT 0 15 392843) Filha do Shotlle UK 00598172 pertencente a ISIDRO AZEVEDO LIMA
3º 501 (PT 3 15 395666) Filha do Dolman US 60540099 e neta do Gibson CA 6215479 pertencente a JORGE HENRIQUE TOLEDO ÁVILA
4º Mariana (PT 8 15 397337) Filha do AltaMinister US 133588633 pertencente a CARLOS MANUEL TOLEDO COSTA
5º 641 (PT 4 16 163315) Filha do Dolman US 60540099 e neta do Lheros CA 6663935 pertencente a FRANCISCO HILDEBERTO TOLEDO ÁVILA
Melhor Úbere

635 (PT 6 15 384609) Filha do Sanchez US 134422312 e neta do Mason CA 5279989 pertencente a FRANCISCO HILDEBERTO TOLEDO ÁVILA
Vaca Vice Campeã

790 (PT 6 16 992568) Filha do Dempsey US 61083609 pertencente a FRANCISCO HILDEBERTO TOLEDO ÁVILA
Vaca Grande Campeã

635 (PT 6 15 384609) Filha do Sanchez US 134422312 e neta do Mason CA 5279989 pertencente a FRANCISCO HILDEBERTO TOLEDO ÁVILA
Melhor Manejador Adulto

Pedro António Almeida Rocha

tosquias, alimentação e prepa-
ração final dos animais foram ex-
cecionais, o que levaram ao suces-
so desta participação micaelense
nesta Feira Açores. É de salutar
que todos os animais foram pre-
miados (conforme tabela em ane-
xo). Esta presença atingiu o seu
ponto áureo com a consagração da
Jovem Campeã á novilha ORP Fe-
ver Genial da exploração de Ro-
berto Manuel Cordeiro Ponte e à
Jovem Reserva Campeã ao animal
Vitória da exploração José Ma-
nuel Moniz Oliveira. Estes mes-

mos animais já tinham sido dis-
tinguidos com os prémios de No-
vilha Campeã e Novilha Vice
Campeã respetivamente. Desta-
car também o excelente premio
de Vitela Vice Campeã atribuído à
vitela Irmãos Rita Windbrook
2147 da exploração de Paulo Hen-
rique Serpa Costa Rita.

Neste concurso também foi
atribuído o prémio de Melhor
Apresentador Adulto ao Pedro
António Almeida Rocha e o Mel-
hor Jovem Manejador ao Miguel
António Pereira Melo.

>>
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“Se conhecer o seu inimigo e se conhecer 
a si próprio, não tem que recear o resultado
da batalha” Sun Tzu
Células somáticas e mamites
subclínicas – o inimigo 
escondido 

A
s células somáticas são
as células que podemos
encontrar no leite com
origem na vaca. Há sem-

pre um número de células somá-
ticas presentes, que resultam da
escamação do epitélio e de células
imunitárias que migraram para a
glândula mamária. 

Numa vaca saudável, o seu va-
lor está abaixo das 200.000 célu-
las somáticas/ml (na primeira lac-
tação o limite baixa para 150.000). 

Em termos teóricos, muitos fa-
tores podem contribuir para um
aumento de células somáticas, no
entanto um aumento significativo
das células somáticas está sempre
associado a uma infeção. 

Quando estamos perante um
animal cujo leite está normal e
sem qualquer sintoma de do-

ença, mas contagem de células
somáticas acima das 200.000,
consideramos que existe uma
mamite subclínica. 

Conseguimos detetar estes ani-
mais através de testes como os efe-
tuados no contraste leiteiro ou o
teste californiano de mastites
(TCM), não sendo possível detetar
a mamite subclínica olhando pa-
ra a vaca ou para o leite.

A mamite subclínica apesar de
invisível têm uma grande im-
portância. A primeira delas é que
uma vaca com mamite subclínica
pode estar a contaminar o mate-
rial de ordenha e a infetar outras
vacas. Outro aspeto muito impor-
tante é a perda de potencial pro-
dutivo. A ultima implicação, mas
não menos importante, é que es-
tes animais podem estar a contri-
buir para uma penalização no
preço do leite. 

Há dois conceitos que não

convém misturar. Uma coisa é a
contagem de células somáticas de
uma vaca, ou mesmo de um quar-
to e outra coisa é a contagem de cé-
lulas somáticas no tanque do leite. 

Para uma contagem de células
somáticas de 500.000 no tanque,
existe uma perda de cerca de 6%
do potencial produtivo, ou seja,

numa exploração com 70 vacas e
produção média diária de 28 L,
serão 3.528 l de leite por mês ou
1.093� (com preço do leite a
0,31�/L) ou 13.124� por ano. 

Existem também perdas por re-
jeição de leite de quartos tradicio-
nalmente problemáticos, que sen-
do mais difíceis de avaliar, repre-

sentam em alguns casos perdas
significativas.

Se o aumento das células
somáticas se deve a novas in-
feções ou ao “reativar” infeções
crónicas e pode ocorrer de um
dia para o outro, a redução é
mais difícil. Um animal pode
demorar mais de 40 dias a vol-
tar ao valor normal, depois de
curado. Normalmente a descida
rápida destes valores é consegui-
da com refugo de animais ou re-
jeição de leite. 

A saúde do úbere é uma das
maiores problemáticas na pro-
dução de leite em qualquer par-
te do mundo. O conhecimento
das vacas problemáticas “invisí-
veis” é essencial para conseguir e
manter um ótimo estado da saú-
de do úbere. 

RUI CEPEDA
MÉDICO VETERINÁRIO

Espaço NOVADAN
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>> A Associação Agrícola de São Miguel marcou presença 
na 52.ª Feira Nacional de Agricultura, que decorreu entre 
6 a 14 de Junho, em Santarém, através de um stand de produtos
regionais, onde estiveram presentes o leite, queijos, carne de vaca, 
compotas, vinhos, licores, chá, enchidos, mel, açúcar, refrigerantes,
aperitivos, pimenta, biscoitos / bolachas, ananás, água, atum, 
rebuçados e queijadas

Associação Agrícola
presente na 
52.ª Feira Nacional
de Agricultura 
em Santarém
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E
sta participação, que
contou com o apoio do
Governo dos Açores,
mostrou a todos os visi-

tantes a qualidade e a excelência
dos produtos regionais, e tendo
em consideração, o impacto que
este stand tem no maior certame
nacional de produtos agro-ali-
mentares, a Associação Agrícola
de São Miguel não poderia deixar
de estar presente no maior certa-
me nacional de produtos agro-
alimentares.

Durante a Feira Nacional de

Santarém foram realizados con-
cursos nacionais, e onde vários
produtos dos Açores foram dis-
tinguidos como o Queijo de São
Jorge (com cura de sete meses),
que conquistou a Medalha de
Ouro no Concurso Nacional de
Queijos Tradicionais Portugue-
ses com Nomes Qualificados,
tendo o Queijo de S. Jorge (cura
de quatro meses), conquistado a
Medalha de Prata.

No Concurso Nacional do mel,
foi atribuída uma menção honro-
sa ao Mel de Incenso da Flor de In-

censo - Cooperativa Apícola da Il-
ha do Pico / Aldino Luís Alves.

Também no Concurso de Doça-
ria Conventual Portuguesa, na ca-
tegoria de queijadas, a Queijada de
Vila Franca do Campo, da Queija-
ria de Adelino Morgado e Filho,
conquistou a Medalha de Ouro.

No âmbito dos concursos refe-
rentes a conservas, a Fábrica de
Santa Catarina conquistou no
Concurso Nacional de Conservas
de Pescado, com o Filete de Atum
com Pimenta dos Açores, o ga-
lardão 'Melhor dos Melhores' da

Distinção dos produtos Açorianos 
nos concursos da Feira Nacional 
de Agricultura de 2015

Produto
Queijo de São Jorge 
(cura de sete meses)

Queijo de S. Jorge 
(cura de quatro meses)

Mel de Incenso da Flor 
de Incenso - Cooperativa
Apícola da Ilha do 
Pico / Aldino Luís Alves

Queijada de Vila Franca 
do Campo, da Queijaria 
de Adelino Morgado e Filho

Filete de atum 
em azeite biológico, 
de Santa Catarina

Filete de atum com caril, 
de Santa Catarina

Paté de Atum com orégãos,
de Santa Catarina

Filé de atum com pimenta
dos Açores,
de Santa Catarina

Concurso
Concurso Nacional de
Queijos Tradicionais
Portugueses

Concurso Nacional de
Queijos Tradicionais
Portugueses

Concurso Nacional 
do mel

Concurso de Doçaria
Conventual
Portuguesa
- categoria queijadas

Conserva de atum 
em frasco de vidro

Conserva de atum 
em azeite de lata

Pastas de peixe 

Conservas de atum
em lata - categoria
melhor dos melhores

Prémio
Medalha de Ouro

Medalha de Prata

Menção honrosa

Medalha de Ouro

Medalha de Ouro

Medalha de Prata

Medalha de Ouro

Medalha de Ouro

Medalha de Ouro na categoria de
Conservas de Atum em Lata.

Na categoria de Conserva de
Atum em Frasco de Vidro, o File-
te de Atum em Azeite Biológico,
ganhou a Medalha de Ouro, ten-
do também conquistado a Medal-

ha de Prata na categoria de Con-
servas de Atum em Azeite em La-
ta, com o Filete de Atum com Ca-
ril e finalmente, conquistou a Me-
dalha de Ouro na categoria de
Pastas de Peixe com o Paté de
Atum com Orégãos.
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Preços de leite 

Tabela 1

>> Apresentam-se os preços de leite a pagar a partir de 1 de Julho, sem ordenação definida.
Esta tabela reflete as descidas de preço em 2015 efetuadas até ao fecho desta edição Jornal Agricultor 2000:
- Unileite no preço base de 15 €/1000Lt em Abril;
- Bel no preço base de 20 €/1000Lt em Março e de 15 €/1000Lt a partir de Julho;
- Insulac no preço base de 7,5 €/1000Lt em Janeiro, de 15 €/1000Lt em Abril e até 12,5�/1000 Lt no bónus 
de quantidade em Maio e de  15 €/1000Lt a partir de Julho, no preço base;
-Prolato no preço base de 12 €/1000Lt  em Janeiro, de 10 €/1000Lt  em Abril e de 15 €/1000Lt a partir de Julho.

Os preços estão discriminados da seguinte forma: preço base que inclui o subsídio do Governo Regional 
de 6,235 €/1000 Lt, bónus máximo de qualidade, quantidade, cais para o leite entregue nos diversos postos de
receção e fábricas, pontuação máxima de 9 pontos e ainda o leite refrigerado para tanques dos produtores. 
A tabela tem em conta o preço pago aos produtores com uma gordura 3,7 e proteína 3,2, estando discriminado 
o valor de cada décima de proteína e gordura. 

Coop. Santo Antão
Décima Gordura 2,743
Décima Proteína 3,25

Coop. Costa Norte
Décima Gordura 2,743
Décima Proteína 3,25

Unileite
Décima Gordura 2,743
Décima Proteína 3,00

Prolacto
Décima Gordura 2,740
Décima Proteína 2,245

Insulac
Décima Gordura 3,00
Décima Proteína 3,00

Bel
Décima Gordura 2,743
Décima Proteína 3,25

Preços
€/1000Lt

Preço Base
(+ subsídio
Governo)

Bónus Quantidade
Varia com a Produção

Bónus Cais
Bónus

Qualidade
P. Máxima
9 Pontos Recolha na

Exploração
Entrega 

na Fábrica

Leite Refrigerado

241,24

241,24

257,24

226,24

220,00

241,24

2,50
¤

2,50
¤

25,00
*

11,00

*

25,00

*

2,50
¤

22,50

22,50

23,15

20,36

19,80

22,50

Não tem

Não tem

30,00

Não tem

27,50

27,45

Não aceita

Não aceita

Não aceita

27,43

25,00

27,45

21,50
Igual para todos 
os produtores

21,50
Igual para todos 
os produtores

Não tem

<500.000 7,00
>500.000<850.000 9,00
>850.000<2.000.000 10,00
>2.000.000 10,50

Maio:
suspendeu o Bonus 
de Quantidade

<70.000 0
>70.000<100.000 5,50
>100.000<150.000 12,00
>150.000<300.000 19,00
>300.000<500.000 20,00
>500.000 21,50

23,44

17,50

Postos 5,00
Covoada/Fábrica 15,00

23,00

Postos/Fábrica 10,00
São Brás/Burguete 12,50

Postos 5,00
Fábrica Covoada 15,00
Fábrica Ribeira Grande 12,50

BEL baixa preço base para 231,24 em Julho, aos produtores que ultrapassem a melhor produção deste mês, dos últimos dois anos.

* Nota: Bónus Qualidade só recebe os produtores que têm 8 ou 9 pontos
¤ Nota: Bónus Qualidade só recebe os produtores com CCS inferior a 250.000

Bónus qualidade: BEL,COOPERATIVA COSTA NORTE E COOPERATIVA SANTO ANTÃO:

Contagem Células Somáticas -  CCS
Inferior a 250.000 + 2,50 Euros por 1000Lt
Superior a 250.000  e inferior a 300.000 + 1,00 Euros por 1000Lt
Superior a 400.000  e inferior a 500.000 - 65,00 Euros por 1000Lt
Superior a 500.000 - 95,00 Euros por 1000Lt

Contagem Microbiana Total -  CMT 
Superior a 50.000 e inferior a 100.000 - 10,00 Euros por 1000Lt 
Superior a 100.000 - 95,00 Euros por 1000Lt
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Tabela 2 

Coop. Santo Antão

Coop. Costa Norte

Unileite

Prolacto
Produção 350.000Lt
Produção 650.000Lt
Produção 2.100.000Lt

Insulac

Bel
Produção 350.000Lt
Produção 650.000Lt
Produção 2.100.000Lt

Preços
€/1000Lt

Preço Base
(+ subsídio
Governo)

Bónus 
Quantidade

Bónus Cais
Bónus

Qualidade
P. Máxima
9 Pontos Produção 

350.000Lt
Produção 
650.000Lt

Produção 
2.100.000Lt

Preço Total

241,24

241,24

257,24

226,24
226,24
226,24

220,00

241,24
241,24
241,24

2,50

2,50

25,00

11,00
11,00
11,00

25,00

2,50
2,50
2,50

22,50

22,50

23,15

20,36
20,36
20,36

19,80

22,50
22,50
22,50

311,18

305,24

310,39

287,60

274,80

291,24

311,18

305,24

310,39

289,60

274,80

292,74

311,18

305,24

310,39

291,10

274,80

292,74

21,50

21,50

Não Tem

7,00
9,00
10,50

Suspendeu
em Maio

20,00
21,50
21,50

23,44

17,50

5,00

23,00
23,00
23,00

10,00

5,00
5,00
5,00

Exemplos
Na tabela 2, são apresentados 3 exemplos de produtores de leite com uma produção anual de 350.000Lt, 
650.000Lt e 2.100.000Lt, que entregam leite sem refrigeração nos postos de receção com gordura 3,7 e proteína 3,2
e conseguem atingir a pontuação máxima de 9 pontos e no caso da BEL, Cooperativa Costa Norte e Cooperativa Santo Antão
têm CCS abaixo de 250.000.
Nestes preços não está contabilizado na BEL, Cooperativa Costa Norte e Cooperativa Santo Antão a baixa do preço base 
de 10 €/1000Lt a aplicar em Julho, aos produtores que ultrapassem a melhor produção deste mês, dos últimos dois anos.
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(Valores expressos em euros)

Associação Agrícola de São Miguel Balanço Individual em 31 de Dezembro de 2014

Ativo Notas 31.Dez.14 31.Dez.13 
Ativo Não Corrente
Ativos fixos tangíveis 4 44.946,53 46.444,75
Propriedades de investimento 0,00 0,00
Ativos intangíveis 0,00 0,00
Ativos biológicos 0,00 0,00
Participações financeiras - método eq. patrimonial 0,00 0,00
Participações financeiras - outros métodos 5 400,00 0,00
Acionistas / sócios 0,00 0,00
Outros ativos financeiros 5 113,42 0,00
Ativos por impostos diferidos 0,00 0,00

Total do Ativo Não Corrente 45.479,95 46.444,75

Ativo Corrente
Inventários 0,00 0,00
Ativos biológicos 0,00 0,00
Clientes 6 0,00 1.045.204,56
Adiantamentos a fornecedores 0,00 0,00
Estado e outros entes públicos 7 69,47 0,00
Acionistas / sócios 0,00 0,00
Outras contas a receber 8 3.047.266,44 2.543.800,55
Diferimentos 0,00 0,00
Ativos financeiros detidos para negociação 0,00 0,00
Outros ativos financeiros 0,00 0,00
Ativos não correntes detidos para venda 0,00 0,00
Caixa e depósitos bancários 9 2.750.105,78 3.083.120,35

Total do Ativo Corrente 5.797.441,69 6.672.125,46

Total do Ativo 5.842.921,64 6.718.570,21

Capital Próprio e Passivo
Capital Próprios
Capital realizado 0,00 0,00
Ações (quotas) próprias 0,00 0,00
Outros instrumentos de capital próprio 0,00 0,00
Prémios de emissão 0,00 0,00
Reservas legais 0,00 0,00
Outras reservas 10 363.758,30 363.758,30
Resultados transitados 11 1.054.830,91 929.142,13
Ajustamentos em Ativos financeiros 0,00 0,00
Excedentes de revalorização 0,00 0,00
Outras variações no capital próprio 0,00 0,00
Resultado líquido do exercício 129.756,30 125.688,78

Total do Capital Próprio 1.548.345,51 1.418.589,21

Passivo
Passivo Não Corrente
Provisões 12 681.768,10 649.768,10
Financiamentos obtidos 0,00 0,00
Responsabilidades por benefícios pós-emprego 0,00 0,00
Passivos por impostos diferidos 0,00 0,00
Outras contas a pagar 0,00 0,00

Total do Passivo Não Corrente 681.768,10 649.768,10

Passivo Corrente
Fornecedores 13 51.000,29 86.123,82
Adiantamento de clientes 0,00 0,00
Estado e outros entes públicos 7 13.194,72 16.866,70
Acionistas / sócios 0,00 0,00
Financiamentos obtidos 14 3.500.000,00 4.500.000,00
Outras contas a pagar 15 48.613,02 47.222,38
Diferimentos 0,00 0,00
Outros passivos financeiros 0,00 0,00

Total do Passivo Corrente 3.612.808,03 4.650.212,90
Total do Passivo 4.294.576,13 5.299.981,00
Total dos Capitais Próprios e do Passivo 5.842.921,64 6.718.570,21

De acordo com os Estatutos, examinamos as
contas da Associação Agrícola de São Miguel que
compreende o Balanço e Demonstração de Re-
sultados do exercício de 2014, documentos que
foram preparados a partir dos livros, registos
contabilísticos e documentos de suporte, manti-
dos em conformidade com os preceitos legais.

Para tal este conselho reuniu diversas vezes ao
longo do exercício afim de verificar diversos do-
cumentos contabilísticos pelo método de amos-
tragem, foram também efectuadas reuniões com
os responsáveis de diversos departamentos afim
de prestarem explicações sobre o funcionamento
dos mesmos.

Das reuniões acima referidas foram elabora-
das actas que ficam arquivadas em dossier pró-
prio à guarda desta Associação.

Assim salientamos:
- O papel desempenhado pela direcção desta

Associação na defesa do sector.

- Os custos com o pessoal que montam em
531.508,30 euros.

- As Quotizações dos associados apresentam
um valor de 802.367,69 euros.

-O resultado liquido do exercício de
129.756,30 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 31/12/2014, 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, 18 de Maio de 2015

O Conselho Fiscal
Luís Alberto Oliveira Silva

Roberto Manuel Cordeiro Ponte
Paulo José Machado Cruz

Parecer 
do Conselho Fiscal

Apresentação de contas da AASM e
CUA aprovadas por unanimidade.
Decorreu no passado dia 22 de Maio,
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.

Contas da AASM 
e CUA aprovadas
por unanimidade
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Associação Agrícola de São Miguel Demonstração dos Resultados Individuais 
31 de Dezembro de 2014

Notas 31.Dez.14 31.Dez.13 

Vendas de mercadorias 0,00 0,00

Prestação de serviços 0,00 0,00

Subsídios à exploração 16 89.556,00 81.865,00

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos 0,00 0,00

Variação nos inventários da produção 0,00 0,00

Trabalhos para a própria entidade 0,00 0,00

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 0,00 0,00

Fornecimentos e serviços externos 17 -226.051,28 -225.204,58

Gastos com o pessoal 18 -531.508,30 -413.004,72

Imparidade de inventários (perdas/reversões) 0,00 0,00

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 0,00 0,00

Provisões (aumentos/reduções) 12 -32.000,00 -40.000,00

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) 0,00 0,00

Aumentos/reduções de justo valor 0,00 0,00

Outros rendimentos e ganhos 19 846.308,59 731.855,17

Outros gastos e perdas 20 -14.919,01 -8.292,69

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 131.386,00 127.218,18

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 21 -1.498,22 -1.498,22

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) 0,00 0,00

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 129.887,78 125.719,96

Juros e rendimentos similares obtidos 0,00 0,00

Juros e gastos similares suportados 22 -131,48 -31,18

Resultado antes de impostos 129.756,30 125.688,78

Imposto sobre o rendimento do período 0,00 0,00

Resultado líquido do período 129.756,30 125.688,78

Resultado por ação básico 0,00 0,00

(Valores expressos em euros)

INTRODUÇÃO
1. Examinámos as demonstrações fi-

nanceiras da ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA
DE SÃO MIGUEL, as quais compreen-
dem o Balanço em 31 de Dezembro de
2014, (que evidencia um total de
5.842.922 euros e um total de capital pró-
prio de 1.548.346 euros, incluíndo um re-
sultado líquido de 129.756 euros), as De-
monstrações dos resultados por naturezas,
das alterações no capital próprio e dos flu-
xos de caixa do exercício findo naquela da-
ta e o correspondente Anexo.

RESPONSABILIDADES
2. É da responsabilidade da Direcção a

preparação de demonstrações financeiras
que apresentem de forma verdadeira e
apropriada a posição financeira da Asso-
ciação e o resultado das suas operações,
bem como a adopção de políticas e crité-
rios contabilísticos adequados e a manu-
tenção de um sistema de controlo interno
apropriado.

3. A nossa responsabilidade consiste
em expressar uma opinião profissional e

independente, baseada no nosso exame
daquelas demonstrações financeiras.

ÂMBITO
4. O exame a que procedemos foi efec-

tuado de acordo com as Normas Técnicas e
as Directrizes de Revisão/Auditoria da Or-
dem dos Revisores Oficiais de Contas, as
quais exigem que o mesmo seja planeado e
executado com o objectivo de obter um
grau de segurança aceitável sobre se as de-
monstrações financeiras estão isentas de
distorções materialmente relevantes. Para
tanto o referido exame incluiu:

- a verificação, numa base de amostra-
gem, do suporte das quantias e divul-
gações constantes das demonstrações fi-
nanceiras e a avaliação das estimativas,
baseadas em juízos e critérios definidos
pela Direcção, utilizadas na sua prepa-
ração;

- a apreciação sobre se são adequadas as
políticas contabilísticas adoptadas e a sua
divulgação, tento em conta as circunstân-
cias;

- a verificação da aplicabilidade do
princípio da continuidade; e

- a apreciação sobre se é adequada, em
termos globais, a apresentação das de-
monstrações financeiras.

5. O nosso exame abrangeu também a
verificação da concordância da infor-
mação financeira constante do relatório
de gestão com as demonstrações finan-
ceiras.

6. Entendemos que o exame efectuado
proporciona uma base aceitável para a ex-
pressão da nossa opinião.

OPINIÃO
7. Em nossa opinião, as referidas de-

monstrações financeiras apresentam de
forma verdadeira e apropriada, em todos
os aspectos materialmente relevantes, a
posição financeira da ASSOCIAÇÃO
AGRÍCOLA DE SÃO MIGUEL em 31 de
Dezembro de 2014, o resultado das suas
operações e os fluxos de caixa no exercí-
cio findo naquela data, em conformidade

com os princípios contabilísticos geral-
mente aceites em Portugal.

RELATO SOBRE OUTROS 
REQUISITOS LEGAIS

8. É também nossa opinião que a infor-
mação constante do relatório de gestão é
concordante com as demonstrações finan-
ceiras do exercício.

Ponta Delgada, 14 de Maio de 2015

Duarte Giesta, SROC, 
Unipessoal, Lda. 
representada por 

Duarte Félix Tavares Giesta 
(ROC nº520)

Certificação Legal das Contas
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(Valores expressos em euros)

Cooperativa União Agrícola, CRL Balanço Individual em 31 de Dezembro de 2014

De acordo com os Estatutos, examinamos as con-
tas da Cooperativa União Agrícola CRL. Que
compreende o Balanço e Demonstração de
Resultados do exercício de 2014, 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 docu-
mentos contabilísticos pelo método de amostra-
gem, foram também efectuadas reuniões com os
responsáveis dos 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 à
guarda desta Cooperativa.

Assim salientamos o seguinte:
A implementação do Serviço de sanidade animal

(Tuberculinização) que à data tem 4 equipas no
campo.

Relativamente ao Balanço
- Os activos não correntes apresentam um valor

13.030.320,22 euros.

- O valor de inventários que ascende a
8.218.871,61 euros sendo 840.054,99 euros de acti-
vos biológicos.

- Realça-se o valor dos capitais próprios em
27.169.881,31 euros.

Relativamente à Demonstração de Resultados
- Os custos com o pessoal que montam em

4.505.193,03 euros.

- A rubrica de Fornecimentos e serviços externos
que ascende a 3.394.376,16 euros.

- O resultado líquido do exercício de
1.146.613,38 euros.

É nossa convicção que os citados documentos de
prestação de contas, apresentam de forma verda-
deira e apropriada em todos os aspectos material-
mente relevantes a situação financeira desta
Cooperativa em 31/12/2014, bem como os resulta-
dos das suas operações referentes ao exercício findo
naquela data, de acordo com os princípios conta-
bilísticos geralmente aceites, aplicados de forma
consistente. Pelo que somos de parecer favorável a
aprovação das mesmas sem quaisquer reservas.

Santana, 18 de Maio de 2015

O Conselho Fiscal
Luís Alberto Oliveira Silva

Roberto Manuel Cordeiro Ponte
Paulo José Machado Cruz

Parecer 
do Conselho Fiscal

Ativo Notas 31.Dez.14 31.Dez.13  
Activo não corrente
Ativos fixos tangíveis 4 12.950.801,28 9.034.354,39
Propriedades de investimento 0,00 0,00
Ativos intangíveis 5 13.234,22 16.189,44
Ativos biológicos 0,00 0,00
Participações financeiras - método eq. patrimonial 6 49.960,50 49.654,09
Participações financeiras - outros métodos 6 15.074,80 15.074,80
Acionistas / sócios 0,00 0,00
Outros Ativos financeiros 1.249,42 89,66
Ativos por impostos diferidos 0,00 0,00

Total do Ativo Não Corrente 13.030.320,22 9.115.362,38

Ativo Corrente
Inventários 7 8.218.871,61 7.686.025,52
Ativos biológicos 8 840.054,99 574.340,00
Clientes  9 10.661.427,98 10.004.339,19
Adiantamentos a fornecedores 10 1.468,80 1.468,80
Estado e outros entes públicos 11 222.813,37 249.580,42
Acionistas / sócios 0,00 0,00
Outras contas a receber 12 1.530.784,14 1.555.104,24
Diferimentos 0,00 0,00
Ativos financeiros detidos para negociação 0,00 0,00
Outros Ativos financeiros 0,00 0,00
Ativos não correntes detidos para venda 0,00 0,00
Caixa e depósitos bancários 13 3.571.693,96 2.883.652,83

Total do Ativo Corrente 25.047.114,85 22.954.511,00

Total do Ativo 38.077.435,07 32.069.873,38

Capital Próprio e Passivo
Capital Próprios
Capital realizado 14 195.000,00 195.000,00
Ações (quotas) próprias 0,00 0,00
Outros instrumentos de capital próprio 0,00 0,00
Prémios de emissão 0,00 0,00
Reservas legais 15 1.806.667,43 1.636.099,81
Outras reservas 16 16.079.596,18 14.544.487,61
Resultados transitados 17 3.450.713,45 2.314.670,80
Ajustamentos em Ativos financeiros -15,35 0,00
Excedentes de revalorização 0,00 0,00
Outras variações no capital próprio 18 4.491.306,22 3.089.685,32
Resultado líquido do exercício 1.146.613,38 1.705.676,19

Total do Capital Próprio 27.169.881,31 23.485.619,73

Passivo
Passivo Não Corrente
Provisões 0,00 0,00
Financiamentos obtidos 0,00 0,00
Responsabilidades por benefícios pós-emprego 0,00 0,00
Passivos por impostos diferidos 0,00 0,00
Outras contas a pagar 0,00 0,00

Total do Passivo Não Corrente 0,00 0,00

Passivo Corrente
Fornecedores 19 3.009.066,10 2.063.086,92
Adiantamento de clientes 20 759.985,49 758.141,37
Estado e outros entes públicos 11 139.605,51 158.054,52
Acionistas / sócios 0,00 0,00
Financiamentos obtidos 21 4.243.500,00 3.422.426,46
Outras contas a pagar 22 2.755.396,66 2.182.544,38
Diferimentos 0,00 0,00
Outros passivos financeiros 0,00 0,00

Total do Passivo Corrente 10.907.553,76 8.584.253,65
Total do Passivo 10.907.553,76 8.584.253,65
Total dos Capitais Próprios e do Passivo 38.077.435,07 32.069.873,38
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Cooperativa União Agrícola, CRL Demonstração dos Resultados Individuais 
31 de Dezembro de 2014
(Valores expressos em euros)

Certificação Legal das Contas
INTRODUÇÃO

1. Examinámos as demonstrações fi-
nanceiras da COOPERATIVA UNIÃO
AGRÍCOLA, C.R.L., as quais compreen-
dem o Balanço em 31 de Dezembro de
2014, (que evidencia um total de
38.077.435 euros e um total de capital
próprio de 27.169.881 euros, incluíndo um
resultado líquido de 1.146.613 euros), as
Demonstrações dos resultados por natu-
rezas, das alterações no capital próprio e
dos fluxos de caixa do exercício findo na-
quela data e o correspondente Anexo.

RESPONSABILIDADES
2. É da responsabilidade da Direcção a

preparação de demonstrações financeiras
que apresentem de forma verdadeira e
apropriada a posição financeira da Coope-
rativa e o resultado das suas operações,
bem como a adopção de políticas e crité-
rios contabilísticos adequados e a manu-
tenção de um sistema de controlo interno
apropriado.

3. A nossa responsabilidade consiste
em expressar uma opinião profissional e

independente, baseada no nosso exame
daquelas demonstrações financeiras.

ÂMBITO
4. O exame a que procedemos foi efec-

tuado de acordo com as Normas Técnicas
e as Directrizes de Revisão/Auditoria da
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas,
as quais exigem que o mesmo seja planea-
do e executado com o objectivo de obter
um grau de segurança aceitável sobre se as
demonstrações financeiras estão isentas
de distorções materialmente relevantes.
Para tanto o referido exame incluiu:

- a verificação, numa base de amostra-
gem, do suporte das quantias e divul-
gações constantes das demonstrações fi-
nanceiras e a avaliação das estimativas,
baseadas em juízos e critérios definidos
pela Direcção, utilizadas na sua prepa-
ração;

- a apreciação sobre se são adequadas
as políticas contabilísticas adoptadas e a
sua divulgação, tento em conta as cir-
cunstâncias;

- a verificação da aplicabilidade do
princípio da continuidade; e

- a apreciação sobre se é adequada, em
termos globais, a apresentação das de-
monstrações financeiras.

5. O nosso exame abrangeu também a
verificação da concordância da infor-
mação financeira constante do relatório
de gestão com as demonstrações finan-
ceiras.

6. Entendemos que o exame efectuado
proporciona uma base aceitável para a ex-
pressão da nossa opinião.

OPINIÃO
7. Em nossa opinião, as referidas de-

monstrações financeiras apresentam de
forma verdadeira e apropriada, em todos
os aspectos materialmente relevantes, a
posição financeira da COOPERATIVA
UNIÃO AGRÍCOLA, C.R.L. em 31 de
Dezembro de 2014, o resultado das suas
operações e os fluxos de caixa no exercí-
cio findo naquela data, em conformidade

com os princípios contabilísticos geral-
mente aceites em Portugal.

RELATO SOBRE OUTROS 
REQUISITOS LEGAIS

8. É também nossa opinião que a infor-
mação constante do relatório de gestão é
concordante com as demonstrações finan-
ceiras do exercício.

Ponta Delgada, 14 de Maio de 2015

Duarte Giesta, SROC, 
Unipessoal, Lda. 
representada por 

Duarte Félix Tavares Giesta 
(ROC nº520)

Notas 31.Dez.14 31.Dez.13 

Vendas de mercadorias 23 41.816.706,91 45.961.894,04

Prestação de serviços 23 509.742,55 529.984,82

Subsídios à exploração 24 641.292,07 460.285,32

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos 6 321,76 184,43

Variação nos inventários da produção 25 485.419,27 204.318,34

Trabalhos para a própria entidade 4 136.245,92 180.937,12

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 26 -34.506.126,58 -37.659.849,48

Fornecimentos e serviços externos 27 -3.394.376,16 -3.163.805,69

Gastos com o pessoal 28 -4.505.193,03 -4.084.751,85

Imparidade de inventários (perdas/reversões) 7 17.806,05 -166.000,00

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 9 86.951,78 130.003,64

Provisões (aumentos/reduções) 0,00 0,00

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) 0,00 0,00

Aumentos/reduções de justo valor 29 265.714,99 59.144,00

Outros rendimentos e ganhos 30 1.296.374,88 465.880,14

Outros gastos e perdas 31 -296.360,68 -489.057,35

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 2.554.519,73 2.429.167,48

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 32 -1.277.944,94 -511.924,33

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) 0,00 0,00

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 1.276.574,79 1.917.243,15

Juros e rendimentos similares obtidos 0,00 0,00

Juros e gastos similares suportados 33 -112.371,41 -163.926,84

Resultado antes de impostos 1.164.203.38 1.753.316,31

Imposto sobre o rendimento do período 11 -17.590,00 -47.640,12

Resultado líquido do período 1.146.613,38 1.705.676,19

Resultado por ação básico 0,00 0,00
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