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Tempo de crise
reforçou solidariedade
dos agricultores
ao Senhor Santo Cristo
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“O apoio dos lavradores é extraordinário. Sem eles não
podíamos fazer a festa, pelo menos, da forma como
a conhecemos", afirma o cónego Adriano Borges, Reitor
do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres

Explicar a importância
da agricultura
ao mesmo tempo que
se ajuda a valorizar
o que é nosso
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Editorial

Jorge Alberto
Serpa da Costa Rita

Um dos melhores leites
do mundo é o mais mal
pago da Europa

C

omo todos sabemos, os mercados lácteos internacionais, depois dum período negativo, alteraram-se profundamente desde o 2º semestre, registando melhorias significativas, com o aumento constante da procura, com reflexos nos preços dos produtos lácteos praticados,
como por exemplo, no preço da manteiga que subiu 82% em
maio face ao ano anterior, no leite em pó inteiro que aumentou
42%, o leite em pó magro em 11%, o queijo cheddar em 30%
ou do queijo edam em 46%; As exportações da União Europeia também registarem subidas consecutivas; O Leilão GDT
(Global dairy trade) com origem na Fonterra (Nova Zelândia)
e que constitui um dos principais barómetros dos mercados
internacionais, continua a registar subidas dos preços.
Igualmente, nos últimos meses tem-se registado diminuição
da produção de leite na Europa, verificando-se em março, uma
descida de 1,8% em relação ao mesmo mês de 2016, enquanto
a produção já tinha diminuído 2,5% em 2016 face a 2015.
Estes são os factos incontestáveis dos mercados e que têm
sido responsáveis pelo aumento consistente dos preços do leite praticados na europa, onde desde Julho de 2017, já subiu
em média, 7 cêntimos por litro ao produtor!
Infelizmente em São Miguel, mais uma vez as indústrias retardam o aumento do preço o mais possível, porque as condições para as subidas existem e estão à vista de todos, e o aumento de 1 cêntimo aplicado em Janeiro pela Bel e Insulac e
em Junho pela Unileite, é residual e insignificante face à evolução do mercado e mesmo com o continente, que registou
subidas superiores.
O preço pago aos produtores nos Açores é neste momento o
mais baixo da Europa, conforme está bem expresso nos quadros que se apresentam na última página deste jornal, registando-se inclusive, uma descida de 2% face ao mês de março
de 2017 (embora, percentualmente, a descida mais drástica
tenha sido a de São Miguel com 3,6%), cifrando-se o preço em
27,5 cêntimos por litro, ao contrário da média europeia que é
de 33,1 cêntimos por litro.
Estas são diferenças reais e que envergonham os produtores
de leite Açorianos, porque o esforço de modernização que ocorreu nas explorações agropecuárias, foi realizado à custa de muito investimento e trabalho, e perante a atual realidade da fileira,
o futuro de muitos, está necessariamente posto em causa.
Não podemos aceitar que os elevados investimentos realizados na modernização das fábricas de lacticínios não tenham o retorno devido para a produção.
É inadmissível que os rendimentos dos produtores de leite
sejam baixos porque o nosso leite, que é um dos melhores do
mundo, é o mais mal pago da Europa, o que constitui uma
grande desilusão para todos.
Esta é uma situação que tem de mudar rapidamente, e a
nossa expectativa de aumentos do preço de leite é legítima e
justa, e já peca por tardia.
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ELEIÇÕES
DIRIGENTES PARA TRIÉNIO
2017-2020
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente António Francisco Malta da Veiga Teixeira
(Associação dos Agricultores do Concelho de Coruche e
Vale do Sorraia)
Vice-Presidente José Campos de Oliveira
(LEICAR - Associação de Produtores de Leite e Carne)
Secretário Efetivo Sandra Catarina Gämperle Tavares
da Silva Serôdio Borges
(AVA - Associação de Viticultores de Alenquer)

DIREÇÃO
Presidente Eduardo Manuel Drummond de Oliveira e Sousa
(Associação dos Produtores Florestais do Concelho
de Coruche e Limítrofes)
Vice-Presidente António Cabral da Silveira Gonçalves Ferreira
(UNAC - União da Floresta Mediterrânica)
Vice-Presidente Domingos Joaquim Filipe dos Santos
(FNOP - Federação Nacional das Organizações
de Produtores Frutas e Hortícolas)
Vice-Presidente Jorge Alberto Serpa da Costa Rita
(Federação Agrícola dos Açores)
Vice-Presidente Jorge Moniz da Maia Ortigão Costa
(Associação dos Agricultores do Ribatejo)
Vice-Presidente José Eduardo Tello Gonçalves
(Associação dos Criadores de Bovinos de Raça Alentejana)
Vice-Presidente Mário Joaquim Mendonça Abreu Lima
(AOTAD - Associação dos Olivicultores de Trás-os-Montes
e Alto Douro)
Vogal António Maria Pessoa de Oliveira de Paula Soares
(ANPC - Associação Nacional de Proprietários Rurais
Gestão Cinegética e Biodiversidade)
Vogal Fermelinda de Jesus Pombo Carvalho
(AADP - Associação dos Agricultores do Distrito de Portalegre)
Vogal Francisco Manuel Aguiã de Sousa Ataíde Pavão
(APPITAD - Associação de Produtores em Protecção Integrada
de Trás-os-Montes e Alto Douro)
Vogal Gonçalo Filipe Rodrigues Baptista
(APPIZÊZERE - Associação de Produção e Protecção
Integrada do Zêzere)
Vogal José Manuel Castro e Silva Meneres Manso
(ADVID - Associação para o Desenvolvimento
da Viticultura Duriense)
Vogal José Gonçalves Ferreira Barahona Núncio
(FENAREG - Federação Nacional de Regantes de Portugal)
Vogal José de Sousa Carvalho Pereira Palha
(ANPOC - Associação Nacional de Produtores de Cereais)
Vogal Maria Teresa Cerqueira Moreira Lopes
(APACRA - Associação Portuguesa dos Criadores
de Bovinos da Raça Minhota)
Vogal Nuno Manuel de Brito Nobre Faustino
(ACPA - Associação de Criadores do Porco Alentejano)
Vogal Pedro Miguel Branco Salgado Pimenta
(CAMPOBEIRÃO - Com. e Mark. Agrícola, C.R.L.)

CONSELHO FISCAL
Presidente Manuel Pimentel Castelhano
(Cooperativa Agrícola de Alcobaça, C.R.L.)
Membro Efectivo Carlos Alberto Marinho Carvalho
(IBERICAGROFOREST-Associação Agro-Florestal Ibérica)
Membro Efectivo José Joaquim Silva Pereira
(Cooperativa Agrícola de Sobral de Monte Agraço, C.R.L.)

“É mais uma constatação da importância que o setor agrícola regional tem na
agricultura portuguesa, sendo o reflexo do empenho, dedicação e resiliência
que os agricultores açorianos têm demonstrado no exercício da sua atividade”

Jorge Rita eleito
Vice-Presidente

da Confederação dos
Agricultores de Portugal
>> O presidente da Federação Agrícola dos Açores, Jorge
Rita, vai ter assento na vice-presidência da CAP até 2020 e,
apesar da necessidade de ter uma visão nacional do setor
agrícola, acredita que poderá dar maior visibilidade
aos problemas com que se debate a pecuária nos Açores

O

Presidente da Federação
Agrícola dos Açores, Jorge Rita, foi eleito VicePresidente da Confederação dos Agricultores de Portugal
(CAP) até 2020, sob a direção do
Engenheiro Eduardo Manuel
Drummond de Oliveira e Sousa, da
Associação de Produtores Florestais
do concelho de Coruche e Limítrofes. O presidente da Direção substitui agora João Machado no cargo
que exerceu durante 18 anos.
A Federação Agrícola dos Açores entende que esta eleição para a
vice-presidência da CAP é "mais
uma constatação da importância
que o setor agrícola regional tem na
agricultura portuguesa, sendo o re-

flexo do empenho, dedicação e resiliência que os agricultores açorianos têm demonstrado no exercício
da sua atividade".
Enquanto vice-presidente da
Confederação dos Agricultores de
Portugal, Jorge Rita é o responsável
pelo setor do leite e reconhece que
o futuro não será fácil. "Sabemos
que os momentos são difíceis e, provavelmente, por serem tão difíceis, é
que a nível nacional se percebe a importância que o movimento associativo da Região tem para ajudar a

resolver uma questão que já não é só
açoriana, mas também nacional",
referiu Jorge Rita.
Jorge Rita destaca que a eleição
para a vice-presidência da CAP acarreta mais algumas responsabilidades, "mas também dá visibilidade
à fileira do leite da Região na sua
presença assídua junto do Ministério da Agricultura, o que poderá influenciar alguma decisão que pode
ser importante para o setor leiteiro"
a nível nacional e, particularmente,
a nível regional.
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XVI Concurso
Micaelense da Raça
Holstein Frísia
decorre integrado
na Feira Açores 2017
>> Este ano a Feira Agrícola Açores vai decorrer
em São Miguel, que inclui o XVI Concurso Micaelense
da Raça Holstein Frísia, e conta com mais de 270 animais
a concurso vindos também do Faial, Pico, São Jorge e
Terceira. Além dos animais haverá várias mostras e provas
de produtos regionais, como chá, queijo e mel, que são
também formas de atrair mais turistas a este evento.
A Feira Agrícola Açores é promovida pelo Governo Regional
em parceria com a Associação Agrícola de São Miguel

O

XVI Concurso Micaelense da Raça Holstein Frísia e o XI Concurso Juvenil Micaelense da Raça
Holstein Frísia vão estar incluídos na
Feira Agrícola Açores 2017, que decorre em São Miguel, de 15 a 18 de
Junho no Parque de Exposições de
São Miguel, em Santana.
A concurso este ano vão estar 270
animais da raça Holstein Frísia vindos do Faial, Pico, São Jorge e Terceira, para além dos animais de São
Miguel, dando uma envolvência regional ao concurso.
A Feira Agrícola Açores é promovida pelo Governo Regional dos Açores, em parceria com a Associação
Agrícola de São Miguel, contando
também com o envolvimento da
Associação de Jovens Agricultores
Micaelense, Associação Equestre
Micaelense, Câmara do Comércio e
Indústria de Ponta Delgada e outros parceiros públicos e privados, e
além dos animais de leite, conta

com mais de 30 animais de raças
bovinas de carne, com uma mostra
de 20 ovinos e caprinos e com a presença de 36 cavalos quer na vertente produtiva quer lúdica. Está prevista também uma mostra de chá
dos Açores, com demonstrações,
provas e palestras sobre o tema, bem
como concursos hortícolas florícolas,
frutícolas, méis e queijos.
Para o Presidente da Associação
Agrícola de São Miguel, Jorge Rita,
a Feira Agrícola Açores "vem numa
altura crucial para demonstrarmos
o potencial que temos na nossa
agricultura". Sendo a Feira Açores
um evento com envolvência regional e integrando-se no XVI Concurso Micaelense da Raça Holstein
Frísia, que é um evento que tem
bastante projeção nacional e internacional, "a expetativa é alta em relação à qualidade que é transversal
como tem sido demonstrado ao
longo dos anos".
Jorge Rita destacou que o con-

curso que se realiza anualmente
em São Miguel, organizado pela
Associação Agrícola, "está a um nível superior da União Europeia
quer em termos de organização de
eventos, quer na qualidade dos animais quer pela excelência demonstrada pelos produtores".
Quanto à importância real do
evento, Jorge Rita reforça que "é fundamental as pessoas terem oportunidade de demonstrar o que fazem
de melhor nas suas explorações,
quer ao nível do setor da carne, hortícolas e frutícolas e todas as produções regionais". Além de ser
também "um momento de grande
convívio, confraternização e troca de
conhecimento que é a parte pedagógica das feiras", atestou Jorge Rita
que acrescentou que "o valor real
destes eventos é continuarmos a demonstrar que este setor é importantíssimo na região e que trabalha
em prol da comunidade nos produtos que ajudem a potenciar outros
setores de atividade".
Uma forma de potenciar o setor agrícola é a venda de genética
para o exterior que ainda é feita de
forma tímida apesar da Associação
Agrícola de São Miguel ter "muita
vontade" de vender genética para
fora da região.
O presidente da Associação Agrícola de São Miguel explica que "as
questões sanitárias ainda não permitem que todas as ilhas possam
vender genética de forma que gostaríamos, devido ao estatuto sanitário. Não pelas doenças dos animais,
que não têm, mas porque a durabilidade dos estatutos sanitários têm
de ficar salvaguardados 2 ou 3 anos
em relação às vacinas que foram introduzidas. Essa situação está a ser
ultrapassada e temos mercados potenciais para exportação de genéti-

PROGRAMA FEIRA AGRÍCOLA AÇORES 2017
15-Junho (Quinta-feira)
15h00 XI Concurso Juvenil Micaelense da Raça Holstein Frísia

16-Junho (Sexta feira)
11h00
14h00
15h00

Cerimonia Oficial de Abertura da feira
Concurso de Horto - Floricultura
Concurso de Fruticultura e Arranjos Florais
Espaço FUN Kids - Touro Mecânico + Escorrega Gigante + Piloto
Bugs Bunny + Pinturas Faciais
16h00 Abertura da sala de Concursos de Horticultura, Fruticultura,
Floricultura e Arranjos Florais
18h30 Prova de Chá
19h00 XVI Concurso Micaelense Raça Holstein Frísia - Vitelas e Novilhas
Concurso de Queijos dos Açores
Arruada com Charanga dos Bombeiros
20h00 Grupo Folclore - Palco Tascas
20h30 Prova Comentada de Vinhos dos Açores
21h00 Espetáculo de Arte Equestre da Equiaçores
21h30 Mostra de Vinhos dos Açores
Tia Maria Nordeste - Palco Tascas
22h30 Concerto Académicos - Palco Tascas

17-Junho (Sábado)
10h30
14h00
14h30
15h00

Demonstração com Juntas de Bois - Ramo Grande
Desfile de Bovinos de raças de carne e da raça autoctone Ramo Grande
Workshop do Chá - "À Roda do Chá"
Espaço FUN Kids - Touro Mecânico + Escorrega Gigante + Piloto
Bugs Bunny + Pinturas Faciais
15h30 Apresentação do concurso Completo de Equitação pela Quinta do Paiol
17h30 Prova de Chá
18h00 Demonstração de Equitação de Trabalho pelo Picadeiro do Monte Inglês
Concurso de Mel
19h00 Concurso de Queijos dos Açores
Arruada com Charanga dos Bombeiros de Nordeste
20h00 XVI Concurso Micaelense Raça Holstein Frísia - Vacas Leiteiras
Prova Comentada de Vinhos dos Açores
Grupo Folclore - Palco Tascas
21h00 Mostra de Vinhos dos Açores
21h30 Apresentação da Associação Equestre Micaelense
Cantigas ao desafio - João Luis Mariano, José António Sousa,
Carlos Mauricio e José Eliseu - Palco Tascas
22h40 Concerto Banda Steremode - Palco Açores

18-Junho (Domingo)
09h30
10h30
12h00
15h00
16h00
17h00
17h30
18h30
19h00
20h00
20h30
21h30

Concurso de Modelo e Andamentos das várias classes de equinos
Eleição do Melhor Apresentador Jovem e Adulto
Leilão de Novilhas
Entrega de prémios do Concurso de Bovinos da Raça Holstein Frísia
Espaço FUN Kids - Touro Mecânico + Escorrega Gigante + Piloto
Bugs Bunny + Pinturas Faciais
Concurso de Queijos dos Açores
Entrega de Prémios dos Concursos de Horticultura, Fruticultura,
Floricultura e Arranjos Florais
Concurso Equestre - Modelo de Andamentos
Prova de Chá
Entrega de Prémios do Concurso de Modelo e Andamentos
Arruada com Charanga dos Bombeiros
Mostra de Vinhos dos Açores
Grupo Folclore - Palco Tascas
Entrega de Prémios do Concurso de Queijos e Mel
Concerto - Art in Floor - Palco Tascas

ca" que pode ser um negócio com valor acrescentado para os produtores.
Jorge Rita lembrou que 70%
das vacas excelentes a nível nacional estão no efetivo regional "o que
é bem demonstrativo da qualidade
dos nossos animais", o que tem
motivado já alguns negócios. Por
exemplo, no centro de inseminação artificial de Espanha "há
genética açoriana, há um touro reprodutor em Espanha que foi de
um embrião dos Açores. Isso são
dados positivos para nichos de
mercado em que podemos ter vantagem comparativa", concluiu.
A Feira Agrícola Açores 2017,
conta com 600 metros quadrados
de stands cobertos, bem como mais
de 2.700 metros quadrados de exposição ao ar livre para exposição

agro comercial, onde estarão cerca de 60 operadores económicos.
A animação lúdica e cultural
também é parte integrante do
evento, contando com momentos
musicais, animação infantil e atividades várias para o público onde se destacam demonstrações de
Juntas de Ramo Grande, provas
comentadas de vinhos e chá, bem
como avaliação do público dos
queijos dos Açores.
Para dar resposta aos visitantes que se esperam entre 16 e 18
de Junho em Santana, foram
criados dois parques de estacionamento. Um na zona Este e outro na zona Oeste do parque de
exposições, e que contarão com
mais de 25 mil metros quadrados
de estacionamento.
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O

Presidente da Associação Agrícola de
São Miguel, Jorge Rita, estava satisfeito
com o colorido diferente que se
viveu no mercado agrícola de
Santana para assinalar o Dia Nacional da Agricultura.
As mais de três mil crianças de
escolas de todos os concelhos de
São Miguel puderam aprender
de perto as várias etapas da cadeia alimentar e também fazer
parte da realidade agrícola que se
vive nos Açores, em geral, e na ilha de São Miguel, em particular.
O Dia Nacional da Agricultura, que a nível nacional foi promovido pela Confederação dos

Explicar a importância
da agricultura ao mesmo
tempo que se ajuda
a valorizar o que é nosso
>> Perante a presença de mais de três mil crianças de várias escolas de toda a
ilha, o Presidente da Associação Agrícola de São Miguel manifestou-e satisfeito
com a oportunidade de explicar aos mais novos a importância da agricultura.
Nas celebrações do Dia Nacional da Agricultura, Jorge Rita considerou
importante mostrar às crianças e jovens as várias fases da cadeia alimentar
para que melhor se possam valorizar os produtos regionais. "É preciso que essa
cultura de consumir primeiro o que é nosso se mantenha", manifestou Jorge Rita

“O Dia Nacional da Agricultura que foi uma
iniciativa da CAP foi um grande momento”

Agricultores Portugueses (CAP)
e pelo Fórum Estudante, mereceu especial destaque por parte
da Associação Agrícola de São
Miguel em parceria com o Governo Regional e várias entidades públicas e privadas.
Jorge Rita explicou que o
grande objetivo das atividades,
que juntaram mais de três mil
crianças dos seis aos doze anos,
foi "explicar que a agricultura é
muito importante para o nosso
dia-a-dia, não só pela fixação das
pessoas nos meios rurais, mas
também pela nossa alimentação". Isto quando ainda existem alguns jovens "que estão
convencidos que tudo o que
vem para cima da mesa não

“O objetivo
é explicar que
a agricultura é
muito importante
para o nosso
dia-a-dia, não
só pela fixação
das pessoas nos
meios rurais, mas
também pela nossa
alimentação”

exige trabalho e vem dos supermercados".
Nada melhor que, de uma forma pedagógica, "trazer as escolas e
as crianças a uma quinta pedagógica onde percebem que as alfaces são plantadas, a batata é semeada, as vacas precisam de ser alimentadas para produzirem leite",
explicou Jorge Rita.
Para o Presidente da Associação
Agrícola de São Miguel a iniciativa
que juntou mais de três mil
crianças, juntamente com professores e diversas entidades, "é uma
demonstração inequívoca" que os
Açores são uma Região "onde a
agricultura tem um peso económico e social muito forte e é bom que
as pessoas não se esqueçam que a

alimentação que têm em cima da
mesa vem da agricultura". Além
disso, para haver agricultura "tem
de haver mão de obra, e há pessoas
e famílias que vivem exclusivamente deste setor", acrescentou.
Perante várias atividades para

os mais novos, com demonstrações dos vários ciclos de produção na área do leite, das frutícolas, das hortícolas, bem como da
carne, o Presidente da Associação
Agrícola de São Miguel também
manifestou a importância de se

Agricultor 2000 5
JUNHO DE 2017

Incentivar o consumo
de produtos regionais é o
próximo desafio quando
já se produz com qualidade
diz o Governo Regional
>> O Secretário Regional da Agricultura e Florestas, João Ponte,
manifestou-se orgulhoso com o setor agrícola que "é capaz
de produzir bens de qualidade" e esteve em destaque
na iniciativa da Associação Agrícola de São Miguel de celebrar
o Dia Nacional da Agricultura. João Ponte destacou
a importância que o setor agrícola tem para a economia
da Região, salientando que o próximo passo "é valorizar
o que produzimos e encontrar mercados para valorizar
principalmente o leite, que é o principal sustento
do setor agropecuário e é um desafio que temos para o futuro"

incutir o gosto por consumir produtos regionais. "Para que se comece a ter a cultura que primeiro
deve-se consumir o que é nosso e
que o que é nosso é melhor. É preciso que essa cultura se mantenha", adiantou Jorge Rita que
acrescentou que "os nossos produtos regionais nem sempre são
valorizados, mas as pessoas com o
grau de exigência que têm, irão
obrigar a que os nossos produtos
sejam mais valorizados".
No final do dia em que se celebrou a agricultura foi servido um
almoço para todas as crianças no
Parque de Exposições de São Miguel, referindo Jorge Rita que o
Dia Nacional da Agricultura "foi
um grande momento", agradecendo também a todos os que
tornaram possível o evento, desde as escolas, o Governo Regional, a Confederação dos Agricultores Portugueses e também os

“Os nossos produtos
regionais nem
sempre são
valorizados, mas as
pessoas com o grau
de exigência que
têm, irão obrigar
a que os nossos
produtos sejam
mais valorizados”
próprios agricultores que expuseram os seus produtos e os seus
animais.
Um Dia Nacional da Agricultura passado de maneira diferente
para as mais de três mil crianças e
jovens que visitaram o mercado
agrícola de Santana.

D

urante as celebrações
do Dia Nacional da
Agricultura que decorreram no mercado
agrícola de Santana, o Secretário
Regional da Agricultura e Florestas, João Ponte, manifestou a importância de se mostrar o que de
melhor se produz na Região. Referindo que do ponto de vista do
Governo a iniciativa que juntou
mais de três mil crianças foi "um
motivo de orgulho", João Ponte
acrescentou sentir "orgulho por
um setor que produz e é capaz de
produzir bens de qualidade"
O Governo Regional associouse à Associação Agrícola de São
Miguel na iniciativa de celebrar o
Dia Nacional da Agricultura, sob
o lema "cuidar e cultivar para todos alimentar", assinalando assim "um dia importante para a
Região e para a agricultura, já
que é um dia para mostrar o

quanto o setor é importante para
a economia da Região".
Depois de visitar o espaço repleto de várias atividades, João Ponte
destacou que "o que se produz na
Região não fica atrás de qualquer
região do mundo. Temos capacidade interna instalada, temos capacidade para produzir bem e é isso que
temos vindo a fazer".
Para o Secretário Regional da
Agricultura e Florestas, havendo
produtos de qualidade o próximo
desafio "é valorizar o que produzimos e encontrar mercados para valorizar principalmente o leite, que é o principal sustento do
setor agropecuário e é um desafio
que temos para o futuro".
Sobre as celebrações do Dia
Nacional da Agricultura, organizado a nível regional pela Associação Agrícola de São Miguel
em parceria com o Governo Regional, João Ponte disse esperar

"que seja o primeiro de muitos"
até porque "é importante transmitir às novas gerações o valor da
agricultura".
Quando muitos "já não são filhos de agricultores", João Ponte
reforça a importância de iniciativas deste tipo já que se vive um
paradigma no setor. Por um lado a agricultura "é um setor que
emprega muita gente, mas é importante que os jovens mexam na
terra, saibam de onde vem o leite e o queijo e tenham contacto
com os animais".
O Secretário Regional da
Agricultura e Florestas elogiou
a "iniciativa excelente, que orgulha o Governo Regional e deve orgulhar a região" e também interagiu com os mais novos enquanto visitava as várias atividades
disponíveis para que as crianças
pudessem mexer na terra e nos
vários animais.
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CURSO DE APLICADORES DE FITOFARMACÊUTICOS
 horas
A Associação Agrícola de São Miguel irá promover de  a 1 de julho de 1
uma formação na área da Aplicação de Fitofarmacêuticos com a duração de 
horas. Para poder frequentar estas formações de forma gratuita será necessário:
Certificado de frequência do MODULO I de  horas em aplicação
de fitofarmacêuticos;
Cópia do Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade;
Cópia do Certificado de Habilitações.
Só serão aceites formandos que sejam produtores agrícolas, seus filhos e funcionários que desempenham atividade agrícola. As inscrições são até ao dia  de
junho no Contraste Leiteiro.

CURSO DE ORIENTAÇÃO PARA A GESTÃO
DA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA
 horas
A Associação Agrícola de São Miguel irá promover de 1 a  de julho de 1 uma
formação na área da Gestão Agrícola com a duração de  horas. Para poder
frequentar estas formações de forma gratuita será necessário:
Cópia do Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade;
Cópia do Certificado de Habilitações.
Só serão aceites formandos que sejam produtores agrícolas, seus filhos e funcionários que desempenham atividade agrícola. As inscrições são até ao dia 1
de julho no Contraste Leiteiro.

Ficha Técnica

Propriedade
Cooperativa União Agrícola, CRL
Recinto da Feira, Campo de Santana
Site: http://www.aasm-cua.com.pt
Telf: 296 490 000
Director: Engº Nuno Sousa
Gráfica: EGA-Empresa Gráfica
Açoreana, Lda
Tiragem Média: 3500 exemplares
Tiragem desta edição: 3100 exemplares

Cooperativa União Agrícola, CRL

Recinto da Feira Campo de Santana

Telf: 296 490 000
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Mais de três mil crianças aprendem
a importância da agricultura
>> Ordenhar uma das vacas presentes no mercado agrícola de Santana foi a actividade que
os miúdos mais gostaram, mas muitos também se sentiram entusiasmados por poder lançar à terra
sementes que depois de crescidas irão parar ao prato. As três mil crianças presentes nas celebrações
do Dia Nacional da Agricultura elogiaram a iniciativa e muitos queriam levar os animais consigo.
Uma forma diferente de ensinar as várias fases de desenvolvimento das culturas e da cadeia alimentar

À

entrada do mercado
agrícola de Santana,
cada criança recebia
uma camisola alusiva
ao Dia Nacional da Agricultura,
um mapa do recinto, e a indicação que o almoço seria servido no Parque de Exposições de
São Miguel.
As mais de três mil crianças do
1º ao 6º ano de várias escolas de
todos os concelhos de São Miguel, começavam primeiro por
ver os vários animais expostos,
entre aves, patos, suínos, ovinos,
caprinos, coelhos, póneis e vacas.
Havendo a possibilidade de tocarem nos animais, os póneis foram
os que receberam mais mimos, a
par das vacas que a maioria teve a
curiosidade de ordenhar. Seguiase a possibilidade de provar leite, queijo e iogurtes, feitos com
leite dos Açores, fazendo um desvio para aprender mais sobre o
mel a Região e sobre as abelhas
que o produzem. Depois, a possibilidade de aprender mais sobre
os produtos hortícolas e frutícolas, com a possibilidade de verem

verdadeiras folhas de chá, e acompanhar os serviços florestais nas
várias tarefas que têm. Aprender
sobre reciclagem, com a Musami,
também foi um ponto de paragem
obrigatório antes de seguir para
uma quinta improvisada onde se
podiam ver várias culturas em diferentes fases de desenvolvimento
e onde os mais novos podiam plantar e semear.
As brincadeiras ficavam para o
final, com vários pula-pulas, jogos tradicionais e jogos de tabuleiro alusivos à agricultura e até uma
gincana com tratores a pedais. Depois de toda a aprendizagem e
brincadeira, houve almoço para
todos no Parque de Exposições de
São Miguel.
Para os miúdos, com idades entre os seis e os doze anos, a parte
que mais gostaram foi o contacto
mais direto com os animais e a possibilidade se ordenharem, muitos
pela primeira vez, uma vaca.
Ruben Raposo, Mateus Raposo
e Miguel Teles, gostaram particularmente desta atividade. "Gostei
de tirar leite à vaca e de mexer nos

Uma experiência
que vai “guardar
para sempre e vou
contar aos meus
pais que foi muito
divertido”
gueixos grandes", diz Ruben Raposo que reconheceu que foi "o
melhor até agora".
Também Diogo Costa e Frederico Silva gostaram de ordenhar as
vacas e de ver "os animais em geral", dizem quase em coro. Para os
dois jovens de 11 anos "é uma experiência interessante mexer nos
animais".
Para Francisca Almeida, de 10
anos, tocar nos animais também
foi bastante divertido embora o
que tenha gostado mais foi "plantar uma alface" ao mesmo tempo

que viu colegas a semear várias
hortaliças. Uma experiência que
vai "guardar para sempre e vou
contar aos meus pais que foi muito divertido".
António Cabral e Maria Flor
Cabral gostaram de saber mais sobre a reciclagem e enquanto Maria
Flor vai transmitir aos pais "que
devemos reciclar o lixo e que é
muito importante reciclar", António diz que "deviam fazer isto mais
vezes porque se aprendem várias
coisas e é um espaço interessante".
João Bettencourt disse que tinha gostado bastante de "provar as
frutas frescas, especialmente a
melancia que é cultivada cá" e

também não recusou alguns morangos que foi provando dos vários
stands.
Ema Baldé e Diana Araújo dizem, quase em coro, que o que viram no mercado agrícola de Santana "não é nada e novo" porque
estão habituadas a ver os familiares a cultivar o quintal. No entanto, admitem que gostaram da experiência e elogiam a iniciativa
porque "consegue mostrar para os
mais pequenos a importância da
agricultura para a nossa alimentação" e por isso "deviam fazer
mais vezes coisas deste género".
Joana Araújo também concorda. A ordenhar uma vaca pela primeira vez, entre o nervosismo e o
entusiasmo, Joana Araújo diz que
foi "das coisas mais emocionantes
que já fiz" e com apenas 7 anos diz
que gostava que fosse possível fazer algo assim todos os dias. Ao lado, António Rebelo diz que gostava de "ter estes animais todos em
minha casa todos os dias" para que
pudesse cuidar deles.
Enquanto os animais tiveram
mais adeptos, quanto mais não
fosse pela curiosidade, a quinta
com várias espécies hortícolas e
frutícolas foi outro dos espaços onde os mais pequenos passaram
mais tempo. Uma forma diferente
de aprender e de tomar consciência do trabalho que é preciso para
que os alimentos cheguem todos
os dias à mesa.
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C

om o lema "cuidar e cultivar para todos alimentar", o Dia Nacional da
Agricultura também foi
assinalado em São Miguel no
mercado agrícola de Santana onde marcaram presença várias entidades públicas, privadas e cooperativas para mostrar as suas
melhores produções.
Os animais foram a parte preferida das mais de três mil
crianças que visitaram o recinto.
Enquanto não chegava a sua vez
de ordenhar uma vaca, que era o
momento alto da iniciativa, muitos passavam pelos póneis que ali
estavam à disposição para um carinho. Henrique Lourenço, da Associação Agrícola de São Miguel,
que estava junto aos póneis a regrar a passagem dos mais novos,
explicou que o entusiasmo era
grande e "muitos perguntam se
podem levar o pónei para casa". A
adoração das crianças pelos animais provocou grande entusiasmo junto dos equídeos e dos bovinos, e Henrique Lourenço elogiou
a iniciativa da Associação Agrícola de São Miguel, em parceria com
o Governo Regional e demais entidades públicas e privadas, "para
os mais pequenos perceberem como se produzem os alimentos".
Também Madalena Mota, do
Chá da Gorreana, elogiou a iniciativa ao mesmo tempo que ia
embalando pequenas quantidades de chá preto broken leaf para
que os pequenos pudessem levar
para casa. Madalena Mota disse
que "a iniciativa é muito boa e
educativa para as crianças porque é importante eles saberem o
que a terra deles faz e para verem
como é rica e o solo é fértil". A
responsável por uma das duas
únicas fábricas de chá de São Miguel destacou que as crianças
"conhecem a marca que já tem
134 anos e é uma casa que é nossa de todos nós" e acrescentou
que as crianças "reconhecem que
é chá que está aqui mas perguntam se é chá verde, e eu digo que
é o chá preto broken leaf que é
fraquinho e que podem fazer chá
gelado em casa". Mas "sem açúcar" que pode ser substituído por
"ervas aromáticas ou fruta para
se habituarem a uma vida saudável", referiu Madalena Mota.
Para explicar mais sobre as ervas aromáticas estava Luís Estrela, da Frutaria Luís Estrela, que
disse que os mais curiosos "gostam de tocar, nomeadamente nas
ervas aromáticas porque as pessoas estão mais sensíveis aos estímulos e aos aromas". Depois de
tocar sempre vem alguma dúvida
"e perguntam o que é isto ou
aquilo, mas gostam muito de tocar e é deixá-los mexer. Já não
tenho morangos expostos por isso está a correr bem", diz com algum humor.
Mesmo sem mais morangos
para dar a provar, havia toda uma
panóplia de frutas e legumes que a
maioria das crianças conseguia reconhecer mas lá de vez em quando
algum professor tinha de mostrar
um pepino e uma courgete para
que os conseguissem distinguir.
Luís Estrela destaca que "é uma
satisfação enorme ver estas
crianças a quererem mexer, a participar, a viver a agricultura, por-

Produtores satisfeitos
com comemorações do
Dia Nacional da Agricultura
>> Várias entidades públicas, privadas e cooperativas marcaram presença
nas celebrações do Dia Nacional da Agricultura e destacaram a importância
de se mostrar aos mais novos de onde vêm os alimentos que lhes chegam
à mesa diariamente. Entre frutas mais conhecidas, hortícolas que geram
confusão pelo tamanho e cor, os produtores presentes tiraram dúvidas
e deram explicações para as mais de três mil crianças que compareceram
no mercado agrícola de Santana

que a agricultura para muitas destas
crianças é o seu dia-a-dia porque
ainda há um grande enraizamento
da agricultura nas nossas famílias",
embora reconheça que para algumas crianças mexer na terra "é uma
grande novidade".
Gualtar Dias da Lider Frutos

enalteceu “o evento, já que permitiu
aproximar as crianças ao mundo rural, abrindo assim, o horizonte a novas iniciativas”.
Joao Monteiro da Easy Fruits
& Salads, Lda. referiu que “o evento organizado pela AASM para a
comemoração do Dia Nacional da

Agricultura veio a tornar-se num
bonito dia para a agricultura Açoriana, em que miúdos e graúdos
tiveram a oportunidade de contactar directamente com diferentes actividades do sector agrícola
e perceber o ciclo produtivo dos
alimentos que todos os dias vêm
à sua mesa.
Se por um lado foi possível
transmitir aos mais novos a realidade do quotidiano da actividade
agrícola e a importância de consumirem cada vez mais produtos regionais, por outro lado este evento
foi também um marco importante
onde ficou bem patente a capacidade de mobilização de um sector que,
para além de assumir uma grande
preponderância na economia da região, quer pela sua capacidade de
produzir alimentos, quer pela componente social que a ele está associado, não se alheia da sociedade
onde está inserido, demonstrando
uma enorme capacidade de inovação, de criação de produtos com

uma qualidade bem acima da média e da resiliência para superar as
diversas dificuldades que vem sentindo ao longo dos tempos.
Estou certo que este foi o primeiro de muitos eventos que ainda
estão para vir. Um grande bem haja
à AASM pela fantástica ideia e pela
organização de todo o evento!”
A possibilidade de contacto com
a terra e com a natureza é vista por
Luís Estrela como "uma excelente
iniciativa que demonstra toda a capacidade de mobilização da Associação Agrícola de São Miguel, mostra que há interesse da população
escolar em vir visitar e é uma forma
de promover e mostrar às crianças a
origem dos seus alimentos e mostrar que há muita coisa que se faz
nos Açores, bem e com qualidade".
Mostrar aos mais pequenos a várias espécies de madeira de produção nos Açores foi um dos objetivos dos serviços florestais que
também marcaram presença nestas
comemorações do Dia Nacional da
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Agradecimentos
- Secretaria Regional
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- Direção Regional
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Agricultura. Carina Nóbrega, dos
serviços florestais, explicou que ali
se falava de plantas endémicas dos
Açores e quais as diferenças entre
plantas endémicas, nativas, exóticas
e invasoras. Foi montada uma pequena floresta de criptomérias "para explicar qual é a principal espécie

de produção aqui da região. O que se
faz com a madeira de criptoméria,
a importância de termos uma floresta de produção e que produtos a
floresta nos dá".
Ao lado, um guarda florestal
ajudava os mais pequenos num simulador de abate, onde eram explicadas as regras de segurança e
onde as crianças podiam fazer o
papel de um motoserrista, cortando ramos e aprendendo a determinar a idade de uma árvore, ao mesmo tempo que são alertados para
as profissões da floresta.
Para que interiorizassem estes
conceitos, no final da visita os
mais pequenos podiam construir
o seu próprio porta-chaves de madeira com pequenas placas de
criptoméria.
Também o Laboratório Regio-

nal de Sanidade Vegetal captou a
atenção dos mais novos com várias
armadilhas e até um microscópio
onde puderam analisar várias pragas. A técnica Aida Medeiros explicou que a presença no Dia Nacional da Agricultura pretendeu
mostrar "como os serviços oficiais
ajudam os agricultores no controle às pragas". Para isso, trouxeram
várias armadilhas diferentes, entre elas garrafas mosqueiras, para
captura de moscas que prejudicam
as fruteiras. Dentro de frascos
também havia escaravelhos e alguns exemplares de insetos "para
eles observarem as pragas que capturamos nas plantações". Os miúdos mostraram curiosidade em ver
e ao mesmo tempo os técnicos alertavam para a necessidade "de monitorizar as pragas para evitar estragos na agricultura". Além do microscópio, os grandes exemplares
de escaravelhos de amostra, captaram a atenção dos mais novos que
"têm curiosidade e perguntam se
as pragas estão vivas".
No final os participantes foram unânimes em afirmar a importância desta iniciativa que
decorreu sob o lema "cuidar e
cultivar para todos alimentar", e
que alertou os mais novos para a
importância da agricultura.
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A crise reforçou
solidariedade
dos agricultores
ao Senhor Santo
Cristo dos Milagres
>> Leilão de animais a favor das festas do Senhor
Santo Cristo dos Milagres registou uma das maiores
adesões dos lavradores dos últimos anos

Comprar um animal e voltar
a oferecer para ser leiloado

D

ezenas de agricultores e familiares juntaram-se no último fim
de semana para participar no leilão de animais a favor
das festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres.
Ao longo de várias horas foram
arrematadas bovinos, suínos, cabras e até um cavalo. Todos os animais foram oferecidos pelos agricultores da ilha de São Miguel e
entregues na Associação Agrícola
de São Miguel que organizou e cedeu as instalações para o evento
à Irmandade.
Depois de identificados e registados os animais entraram na
área dos leilões para serem arrematados por preços que variavam dos 100 a 700 euros. Muitas
vezes o mesmo animal foi leiloado duas vezes, porque o comprador inicial voltava a entregar

o animal para se arrecadar mais
dinheiro para as festas.
Numa época marcada pela crise na lavoura, com uma descida
acentuada do preço do leite pago
aos produtores, houve um reforço
da generosidade e partilha dos
homens que trabalham a terra e
procuram através da fé garantir
uma maior estabilidade para as
famílias.
Jorge Rita, presidente da Associação Agrícola de São Miguel,
destaca que "a fé dos agricultores
ainda se nota mais nos momentos
de crise. Quando mais acentuada é
a crise mais as pessoas se envolvem
nas festas do Senhor Santo Cristo
dos Milagres. A generosidade dos
agricultores pode não ser das
maiores, porque não contabilizamos esta situação, mas destacamos a vontade de partilhar dos
agricultores em oferecer aquilo

que podem para as festas do Senhor", assinalou.
A participação dos agricultores
bateu um novo recorde este ano
com o aprofundar da crise na lavoura. Jorge Rita destaca que este
apoio ficou demonstrado "pela
quantidade de pessoas presentes no
parque de leilões e no número de
animais oferecidos" para arrecadar
receitas para a festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres.
O presidente da Associação
Agrícola de São Miguel reconhece que a "fé está instalada nos agricultores" que apenas pedem a ajuda divina para iluminar os políticos a seguirem o melhor caminho.
"Não esperamos um milagre
mas apelamos para que todas as
pessoas com capacidade política
consigam tomar as melhores decisões para o futuro deste setor",
frisou.

O leilão dos animais para a
festa do Senhor Santo Cristo
dos Milagres decorre, durante
os últimos anos, no parque de
leilões da Associação Agrícola
de São Miguel.
O evento deste ano registou uma
das maiores enchentes dos últimos anos e durante o leilão de
animais houve diversos agricultores que compraram animais e
voltaram a entregar o mesmo
animal para ser leiloado.

"É uma forma de ajudar ao Santo Cristo", contou um agricultor que arrematou um bezerro
por 500 euros e voltou a entregar o animal para ser leiloado.
A Irmandade do Santo Cristo
também aproveitou para oferecer algumas lembranças aos
agricultores que ofereceram e
compraram animais, sendo que
alguns levaram terços, porta
chaves e fotos do Santo Cristo
estampados com orações.

Jorge Rita reconhece que a
maioria das pessoas "pensam que
os lavradores estão sempre a reivindicar", mas explica que "apenas
pedem o que tem direito".
"As ajudas comunitárias que pedimos existem para todos os agricultores da União Europeia. As ajudas estatais são para os momentos
de crise, como também existem para outros setores da economia. Nós
pedimos este apoio para evitar que
este chegue mais tarde por via das
falências e necessidades de pagamento de subsídio de desemprego
ou atribuição do Rendimento Social de Inserção", assinala.
Jorge Rita espera que o Governo
Regional esteja sensibilizado para
resolver os problemas da lavoura
de "forma antecipada", porque
"não queremos ser ajudados mais
tarde quando estivermos falidos".
O presidente da Associação

Agrícola de São Miguel acredita no
futuro deste setor "que consegue
produzir o melhor produto do
Mundo" e espera que seja valorizado no mercado.
"Neste momento temos o melhor leite do Mundo que é o pior
pago da União Europeia. Os agricultores fizeram o seu trabalho e
apresentam um produto de excelência. Agora é preciso ser valorizado no mercado, mas isso compete à indústria e Governo Regional", frisa.
"Quantos países gostavam de
ter o leite e carne com a nossa qualidade? Agora precisamos de
indústrias proativas que consigam
transformar com inovação para
lançar produtos de valor acrescentado. O Governo Regional deve
apresentar um discurso proativo
para resolver os nossos problemas", frisou.
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“Sem os agricultores
não havia a festa como
a conhecemos”
Evento despertou curiosidade de
turistas que visitam a Associação
Durante o leilão de animais
na Associação Agrícola de
São Miguel passaram pelo local diversos turistas que
aproveitaram para tirarem
fotografias e conversarem
com os agricultores presentes no parque de leilões.
A maioria dos turistas desconhecia o significado desta tradição e gosto de participar numa festa da partilha de bens
para o Senhor Santo Cristo.

Também aproveitaram para visitar o parque de leilões diversos
emigrantes, provenientes dos
Estados Unidos da América e
Canadá, que regressaram à ilha
de São Miguel e acompanharam os seus familiares ligados à
lavoura neste leilão dos animais. A Irmandade do Senhor
Santo Cristo dos Milagres acabou por reconhecer que a participação deste ano foi uma das
melhores dos últimos anos.

“O

apoio dos lavradores é extraordinário.
Sem eles não podíamos fazer a festa,
pelo menos, da forma como a conhecemos", afirma o cónego Adriano
Borges, Reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, como forma de reconhecimento e
agradecimento pela colaboração
dos agricultores à realização das festas religiosas nos Açores.
"Esta é uma forma extraordinária como o nosso povo agradece o trabalho de um ano. Este
gesto também se sente em todas
as festas de paróquia. Se não fosse
a generosidade dos agricultores e
pescadores, em algumas freguesias, muitas das festas religiosas

Agricultores apoiam festas
religiosas e crises no Mundo

O

maior apoio social da
Associação Agrícola
de São Miguel é durante as festas do Santo Cristo dos Milagres e as grandes festas do Espírito Santo, em
Ponta Delgada.
No entanto, ao longo do ano
são apoiadas diversas festas religiosas em toda a ilha de São Miguel através da Associação Agrícola ou por intermédio dos lavradores locais.
Também são apresentados diversos pedidos de colaboração de

diversas entidades à Associação
Agrícola para a realização de
eventos de cariz social que acabam por ser realizados com o
apoio dos lavradores.
Este lado solidário também é
extensível a outras crises no Mundo. Sempre que acontece uma
tragédia os agricultores "juntam
verbas" para entregar à Cruz Vermelha.
"Os agricultores têm demonstrado ao longo dos últimos anos
uma grande solidariedade e uma
grande fé. Gostam de ajudar

quando as pessoas precisam de
apoio", salientou o presidente da
Associação Agrícola de São Miguel.
A maioria destas ações acabam por ser desenvolvidas de
forma anónima, através do envolvimento dos agricultores de
todos os concelhos que enviam
os seus contributos para a Associação Agrícola. Através desta
generosidade já foram apoiados
diversos países que foram afetados por tragédias ao longo dos
últimos anos.

não se poderiam realizar", assume
o cónego Adriano Borges.
Uma percentagem da receita
proveniente do leilão de animais
na Associação Agrícola também
vai ser canalizada para a realização das obras no Santuário do
Santo Cristo, que vão começar
neste Verão.
O provedor da Irmandade do
Santo Cristo, Carlos Faria e Maia,
conta que a verba proveniente do
leilão de animais é atribuída "30
por cento para a Mesa da Irmandade realizar as festas", sendo que
o valor oscila entre os oito a dez
mil euros anuais.
"Esta verba é muito importante para a realização das festas",
sendo que a organização das fes-

tas conta ainda com o apoio de 30
mil euros do Governo Regional e
25 mil euros da Câmara Municipal de Ponta Delgada.
Uma grande fonte de receitas
da Irmandade acaba por ser o pagamento do aluguer das barraquinhas na avenida Kopke.
"É através desta receita que
conseguimos organizar a festa e
colocar toda a iluminação no
Campo de São Francisco", admite
Carlos Faria e Maia.
O provedor reconhece que o
apoio dos lavradores "é muito importante", referindo que este ano
"contou com mais apoio que nos
anos anteriores. É quando as pessoas vivem mais dificuldades que
aparecem", salientou.
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Adriano Carreiro Pacheco
1ª Secção - Melhor Manejador - 1º Lugar
3ª Secção - Melhor Manejador - 2º Lugar
Melhor Grupo - 1º Lugar

André Costa Sousa
1ª Secção - Melhor Manejador - 2º Lugar
Melhor Grupo - 2º Lugar

Pedro Diogo Martins Oliveira
1ª Secção - Melhor Manejador - 3º Lugar

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

Adriano Carreiro Pacheco
André Costa Sousa
Pedro Diogo Martins Oliveira

Melhor Manejador da 2ª Secção

Vasco Miguel Soares Oliveira
Melhor Preparador - 1º Lugar

Gonçalo Borges Almeida
Melhor Preparador - 3º Lugar

Em 2017 atingiu-se
um record de participantes
no Curso de Preparadores

1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar

António José Ferreira Pacheco
Cláudio Miguel Sousa Oliveira
Dino Luis Tavares Mendonça

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

António José Ferreira Pacheco
Adriano Carreiro Pacheco
Cláudio Miguel Sousa Oliveira

Melhor Grupo
1º Lugar

2º Lugar

3º Lugar

Adriano Carreiro Pacheco
André David Soares Oliveira
Dina Carreiro Pacheco
Gonçalo Borges Almeida
Vasco Miguel Soares Oliveira
Alexandra Costa Vieira
André Costa Sousa
Emília Constantino Pacheco
Mafalda Silva Cordeiro
Marília Conceição Almeida Câmara
José Leonilde Oliveira Sousa
Óscar Xavier Cabral Canadinha
Pedro Correia Plácido
Rúben Cordeiro Raposo

Melhor Preparador
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar

A

Associação Agrícola de São Miguel organizou o 11º Curso de
Preparadores de Animais para
concursos pecuários entre 3 e 6 de
abril de 2017, no Parque de Leilões, em Santana. Não obstante de ser uma formação
que já decorre consecutivamente nos últimos 11 anos, em 2017 atingiu-se um novo
record de participantes. O interesse em começar a participar em concursos, noutros a
vontade de aperfeiçoar ainda mais a prepa-

ração dos seus animais, este ano frequentaram cerca de 49 formandos, distribuídos
por juvenis e adultos.
Pela segunda vez, o formador Eng.º Pedro Campos, foi o responsável pela 11ª edição
desta formação especifica na preparação de
animais Holstein. Com uma reconhecida experiencia na preparação e tosquia de animais,
Pedro Campos já preparou animais em praticamente todos os concursos da raça Holstein
em Portugal.

O principal objetivo desta ação de formação, com grande conteúdo prático, é a preparação de um animal para um concurso pecuário. Cada formando, traz uma vitela ou novilha da sua exploração, e no final da formação
o animal terá que estar totalmente tosquiado
e preparado para entrar em pista. Todos os
participantes adquiriram conhecimentos no
processo da lavagem, preparação das camas,
alimentação, tosquia e desfile em pista.
No decurso desta formação, e com a fi-

Vasco Miguel Soares Oliveira
António José Ferreira Pacheco
Gonçalo Borges Almeida

nalidade de participarem no XI Concurso
Juvenil Micaelense da Raça Holstein Frísia
2017, participaram cerca de 18 jovens manejadores com idades compreendidas entre
os 6 e os 13 anos. O principal objetivo destes
formandos foi aprender a manejar a sua vitela e como proceder de forma correta quando entram numa pista.
No ultimo dia do curso, são avaliados
conhecimentos adquiridos pelos formandos, simulando-se um concurso pecuário.
Dividiu-se os formandos em duas secções: a
primeira secção com os formandos mais novos e a segunda secção com os formandos
mais velhos. No final, juntou-se os três melhores apresentadores de cada secção para
formar a terceira secção.
BRUNO ALMEIDA
ENG.º ZOOTÉCNICO
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António José Ferreira Pacheco
2ª Secção - Melhor Manejador - 1º Lugar
3ª Secção - Melhor Manejador - 1º Lugar
Melhor Preparador - 2º Lugar

Cláudio Miguel Sousa Oliveira
2ª Secção - Melhor Manejador - 2º Lugar
3ª Secção - Melhor Manejador - 3º Lugar

Dino Luis Tavares Mendonça
2ª Secção - Melhor Manejador - 3º Lugar

Adriano Pacheco; Vasco Oliveira; André Oliveira;
Gonçalo Almeida; Dina Pacheco
Melhor Grupo - 1º Lugar

Mafalda Cordeiro; André Sousa; Alexandra Vieira;
Marília Câmara; Emilia Pacheco
Melhor Grupo - 2º Lugar

Óscar Canadinha; Rubén Raposo; José Sousa;
Pedro Plácido
Melhor Grupo - 3º Lugar

Alexandra Costa Vieira

André David Soares Oliveira

António João Lima Cordeiro

António José Correia Silva

Beatriz Pereira Pacheco

Beatriz Sousa Lima

Dina Paula Couto Carreiro Pacheco

Emília Constantino Pacheco

João Saudade Medeiros

José Leonilde Oliveira Sousa

Luis Manuel Botelho Rebelo

Mafalda Silva Cordeiro
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Magda Furtado Medeiros

Marília Conceição Almeida Câmara

Maurício Medeiros Pereira

Miguel António Pereira Melo

Miguel Benevides Ponte

Nelson Cabral Melo

Óscar Xavier Cabral Canadinha

Paulo Henrique Cordeiro Botelho

Pedro Correia Placido

Ruben Cordeiro Raposo

Sérgio Francisco Pacheco Gouveia

(...) A formação já decorre à 11 anos, em 2017
atingiu-se um novo record de participantes.
O interesse em começar a participar em concursos,
noutros a vontade de aperfeiçoar ainda mais
a preparação dos seus animais, levou a que este
ano frequentassem cerca de 49 formandos,
distribuídos por juvenis e adultos.

Afonso Borges Almeida (Juvenil)
(Diploma recebido pelo irmão)

Francisco Correia Fernandes (Juvenil)

Hélder Filipe Correia Silva (Juvenil)

Manuel Raposo Melo (Juvenil)

Marcos Filipe Santos Pacheco (Juvenil)

Mariana Medeiros Oliveira (Juvenil)

Mariana Pereira Oliveira (Juvenil)

Mariana Simões Melo (Juvenil)

Martin Furtado Placido (Juvenil)

Matilde Sousa Moniz (Juvenil)

Miguel Bulhões Vieira (Juvenil)
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Os primeiros 50 dias de
vida do vitelo, são chave!!!
Rafael Câmara Domingues (Juvenil)

Raul Leandro Borges Almeida (Juvenil)
(Diploma recebido pelo irmão)

E

Vasco Miguel Serpa Pacheco (Juvenil)

Vitória Carreiro Pacheco (Juvenil)

Beatriz Câmara Domingues (Juvenil)

stá estudado que a vida produtiva de uma vaca é fortemente influenciada pelos primeiros 50
dias de vida, assim como pelo periparto (momento em redor do parto).
Também é já sabido que uma recria só
se paga em média ao fim de cerca de 1,8
lactações.
Tal significa que as duas primeiras "barrigas" de uma vaca são praticamente para pagar a sua recria.
Então coloca-se a seguinte questão:
Quantas "barrigas" ou lactações tem em média uma vaca em Portugal? Estudos indicam
que a média Portuguesa se coloca ao nível
das 2,3 a 2,8 lactações, ou seja, a rentabilidade de uma vaca, pagando a sua recria situa-se ao nível das 0,5 a 1 barriga, sendo assim uma rentabilidade muito baixa, quando
se sabe que as vacas que produzem mais e
melhor leite e inclusivamente melhor colostro, são vacas com mais de 4 barrigas.
Mas então o que limita uma vaca de alcançar tantas barrigas? Porque estaremos
a "refugar" vacas tão jovens?
Existem várias respostas para estas
questões, sabendo que existem dois momentos decisivos na vida da vaca que têm de ser
melhor trabalhados: conforme já referido, os
primeiros 50 dias de vida e o periparto.
Neste artigo iremos concentrar-nos nos
primeiros 50 dias de vida da vaca e sua importância.
Assumindo as considerações efectuadas no artigo da anterior publicação
deste jornal "A Importância de uma correcta gestão de colostro", deveremos
acrescentar as seguintes considerações,
que referem ao momento que segue o
parto, os primeiros dias de vida da vaca.

Criação do vitelo
para desempenho futuro
O desenvolvimento dos órgãos internos
do vitelo, ocorre nos primeiros 50 dias de
vida, conforme ilustração. (Figura 1)
Um plano nutricional correcto permite
um melhor desenvolvimento dos órgãos
internos dos animais, melhorando a sua
saúde em geral e a vida produtiva.

Ema Couto Ponte (Juvenil)

Plano Nutricional
Adoptando um plano nutricional correcto desde o 1º dia de vida dos vitelos, valorizando um Colostro de qualidade nos

(Figura 1)

primeiros dias e um leite de substituição
de elevada qualidade, teremos certamente ganhos de peso relevantes até ao desmame e animais com maior produção de
leite logo na primeira lactação, fazendo
claramente do investimento num leite de
substituição de elevada qualidade, num
retorno quase imediato.
Verificamos que a adopção de um leite
de substituição de boa ou excelente qualidade permite ganhos médios diários de
peso até ao desmame entre 810 e 910 grs,
uma diferença muito significativa para os
demais leites.
É também visível que numa primeira

lactação uma novilha produz em média,
tendo sido alimentada com estes leites,
produções médias superiores (entre 816 e
1219 L).
Interpretando os valores do quadro, temos igualmente que, por cada grama a
mais de ganho médio diário, teremos um
acréscimo na produção de leite de mais 4
litros (4L/g).
Consideramos pois que uma recria bem
feita é um investimento presente para um
ganho substancial no futuro.
MIGUEL RODRIGUES
(ENG.º ZOOTÉCNICO)
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Associação Agrícola de São Miguel Balanço Individual em 31 de Dezembro de 2016
(Valores expressos em euros)

Ativo
Ativo Não Corrente
Ativos fixos tangíveis
Propriedades de investimento
Ativos intangíveis
Ativos biológicos
Participações financeiras - método eq. patrimonial
Participações financeiras - outros métodos
Acionistas / sócios
Outros ativos financeiros
Ativos por impostos diferidos

Notas

31.Dez.16

31.Dez.15

4

41.950,09
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
105.562,13
0,00

43.448,31
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
30.328,47
0,00

147.912,22

74.176,78

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.376.126,26
0,00
0,00
0,00
0,00
2.770.796,62

0,00
0,00
0,00
0,00
25,10
0,00
3.281.853,87
0,00
0,00
0,00
0,00
2.911.650,27

Total do Ativo Corrente

6.146.922,88

6.193.529,24

Total do Ativo

6.294.835,10

6.267.706,02

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
363.758,30
1.274.417,17
0,00
0,00
0,00
135.739,24

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
363.758,30
1.184.587,21
0,00
0,00
0,00
89.829,96

1.773.914,71

1.638.175,47

681.768,10
0,00
0,00
0,00
0,00

681.768,10
0,00
0,00
0,00
0,00

681.768,10

681.768,10

95.149,15
0,00
10.622,08
0,00
3.680.417,51
52.963,55
0,00
0,00

87.406,38
0,00
10.403,70
0,00
3.800.000,00
49.952,37
0,00
0,00

3.839.152,29
4.520.920,39
6.294.835,10

3.947.762,45
4.629.530,55
6.267.706,02

5
5

Total do Ativo Não Corrente
Ativo Corrente
Inventários
Ativos biológicos
Clientes
Adiantamentos a fornecedores
Estado e outros entes públicos
Acionistas / sócios
Outras contas a receber
Diferimentos
Ativos financeiros detidos para negociação
Outros ativos financeiros
Ativos não correntes detidos para venda
Caixa e depósitos bancários

Capital Próprio e Passivo
Capital Próprios
Capital realizado
Ações (quotas) próprias
Outros instrumentos de capital próprio
Prémios de emissão
Reservas legais
Outras reservas
Resultados transitados
Ajustamentos em Ativos financeiros
Excedentes de revalorização
Outras variações no capital próprio
Resultado líquido do exercício

6
7
8

9

10
11

Total do Capital Próprio
Passivo
Passivo Não Corrente
Provisões
Financiamentos obtidos
Responsabilidades por benefícios pós-emprego
Passivos por impostos diferidos
Outras contas a pagar

12

Total do Passivo Não Corrente
Passivo Corrente
Fornecedores
Adiantamento de clientes
Estado e outros entes públicos
Acionistas / sócios
Financiamentos obtidos
Outras contas a pagar
Diferimentos
Outros passivos financeiros
Total do Passivo Corrente
Total do Passivo
Total dos Capitais Próprios e do Passivo

13
7
14
15

Contas da AASM
e CUA aprovadas
por unanimidade
Apresentação de contas da AASM e
CUA aprovadas por unanimidade.
Decorreu no passado dia 24 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.

Parecer
do Conselho Fiscal
De acordo com os Estatutos, examinamos as
contas da Associação Agrícola de S. Miguel que
compreende o Balanço e Demonstração de Resultados do exercício de 2016, documentos estes
que foram preparados a partir dos livros, registos
contabilísticos e documentos de suporte, mantidos em conformidade com os preceitos legais.
Para tal este conselho reuniu diversas vezes ao
longo do exercício afim de verificar diversos documentos contabilísticos pelo método de amostragem, foram também efectuadas reuniões com
os responsáveis de diversos departamentos afim
de prestarem explicações sobre o funcionamento
dos mesmos, bem como dos problemas com que
se debatiam.
Das reuniões acima referidas foram elaboradas actas que ficam arquivadas em dossier próprio a guarda desta Associação.

Assim salientamos:
- Os custos com o pessoal que montam em
530.334,66 euros.
- As Quotizações dos associados apresentam
um valor de 839.140,37 euros.
- O resultado liquido do exercício de
135.739,24 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 31/12/2016, 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, 24 de Maio de 2017
O Conselho Fiscal
Roberto Manuel Cordeiro Ponte
Paulo José Machado Cruz
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Associação Agrícola de São Miguel Demonstração dos Resultados Individuais
31 de Dezembro de 2016
(Valores expressos em euros)

Notas

31.Dez.16

31.Dez.15

0,00

0,00

Vendas de mercadorias
Prestação de serviços

0,00

0,00

119.024,00

169.472,04

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

Subsídios à exploração

16

Fornecimentos e serviços externos

17

-234.302,47

-340.648,57

Gastos com o pessoal

18

-530.334,66

-558.520,94

0,00

0,00

-17.021,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Imparidade de inventários (perdas/reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)

12

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)
Aumentos/reduções de justo valor

0,00

0,00

Outros rendimentos e ganhos

19

840.773,96

844.370,41

Outros gastos e perdas

20

-40.901,39

-23.344,76

137.237,46

91.328,18

-1.498,22

-1.498,22

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização

21

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

0,00

0,00

135.739,24

89.829,96

0,00

0,00

0,00

0,00

135.739,24

89.829,96

0,00

0,00

135.739,24

89.829,96

0,00

0,00

Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados

22

Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período
Resultado por ação básico

Certificação Legal das Contas
Relato sobre a Auditoria das Demonstrações Financeiras
OPINIÃO
Auditámos as demonstrações financeiras
anexas da ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DE SÃO
MIGUEL, que compreendem o balanço em 31
de Dezembro de 2016 (que evidencia um total
de 5.613.067 euros e um total de capital próprio de 1.773.915 euros, incluíndo um resultado
líquido de 135.739 euros), a demonstração dos
resultados por naturezas, a demonstração das
alterações no capital próprio e a demonstração
dos fluxos de caixa relativas ao ano findo naquela data, e o anexo às demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas
contabilísticas significativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira
e apropriada, em todos os aspetos materiais, a
posição financeira da ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DE SÃO MIGUEL, em 31 de Dezembro
de 2016 e o seu desempenho financeiro e fluxos
de caixa relativos ao ano findo naquela data de
acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro adotadas em Portugal através
do Sistema de Normalização Contabilística.
BASES PARA A OPINIÃO
A nossa auditoria foi efetuada de acordo
com as Normas Internacionais de Auditoria
(ISA) e demais normas e orientações técnicas e
éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos
dessas normas estão descritas na secção “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações financeiras” abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e
cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas.
Estamos convictos de que a prova de audito-

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

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

e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com
acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da
Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza
material, devemos chamar a atenção no nosso
relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso
essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do
nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as as suas atividades;
- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras,
incluindo as divulgações, e se essas desmonstrações financeiras representam as transações
e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;
- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o
calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo
qualquer deficiência significativa de controlo
interno identificado durante a auditoria.
A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.
RELATO SOBRE OUTROS
REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES
Sobre o relatório de gestão
Em nossa opinião, o relatório de gestão foi
preparado de acordo com os requisitos legais e
regulamentares aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas, não tendo
sido identificadas incorreções materiais.
Ponta Delgada, 03 de Maio de 2017
Duarte Giesta & Associado, SROC, Lda.
representada por
Duarte Félix Tavares Giesta
(ROC nº520)
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Cooperativa União Agrícola, CRL Balanço Individual em 31 de Dezembro de 2016
(Valores expressos em euros)

Ativo
Ativo Não Corrente
Ativos fixos tangíveis
Propriedades de investimento
Ativos intangíveis
Ativos biológicos
Participações financeiras - método eq. patrimonial
Participações financeiras - outros métodos
Acionistas / sócios
Outros Ativos financeiros
Ativos por impostos diferidos

Notas

31.Dez.16

31.Dez.15

12.975.261,17
0,00
13.272,14
0,00
58.433,85
15.074,80
0,00
8.216,04
0,00

12.677.940,12
0,00
17.652,00
0,00
49.948,00
15.074,80
0,00
3.838,04
0,00

13.070.258,00

12.764.452,96

6.801.925,43
738.900,00
12.315.810,91
0,00
109.178,62
0,00
1.718.397,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.285.925,18

7.596.926,47
888.060,00
11.537.474,19
1.536.720,59
52.344,55
0,00
1.275.468,26
0,00
0,00
0,00
0,00
1.964.717,14

Total do Ativo Corrente

22.970.137,14

24.851.711,20

Total do Ativo

36.040.395,14

37.616.164,16

4
5
6
6

Total do Ativo Não Corrente
Ativo Corrente
Inventários
Ativos biológicos
Clientes
Adiantamentos a fornecedores
Estado e outros entes públicos
Acionistas / sócios
Outras contas a receber
Diferimentos
Ativos financeiros detidos para negociação
Outros Ativos financeiros
Ativos não correntes detidos para venda
Caixa e depósitos bancários

Capital Próprio e Passivo
Capital Próprios
Capital realizado
Ações (quotas) próprias
Outros instrumentos de capital próprio
Prémios de emissão
Reservas legais
Outras reservas
Resultados transitados
Ajustamentos em Ativos financeiros
Excedentes de revalorização
Outras variações no capital próprio
Resultado líquido do exercício

7
8
9
10
11
12

13

14

15
16
17

18

195.000,00
0,00
105.000,00
0,00
2.001.128,79
17.829.748,44
3.450.713,45
-12.916,12
0,00
4.405.993,08
248.570,39

195.000,00
0,00
30.000,00
0,00
1.921.328,77
17.111.548,22
3.450.713,45
-15,35
0,00
5.140.015,09
798.000,24

28.223.238,03

28.646.590,42

Assim salientamos o seguinte:
Relativamente ao Balanço
- Os Ativos não correntes apresentam uma valor
13.070.258,00 euros.

- A rubrica de clientes com um montante de
12.315.810,91 euros com um aumento na ordem dos
6,75% face ao ano anterior.
- Realça-se o valor dos capitais próprios em
28.223.238,03 euros.

Relativamente à Demonstração de Resultados
- Os Custos com o pessoal que montam em
5.243.871,55 euros.
- A rubrica de Fornecimentos e serviços externos
que ascende a 3.383.298,91 euros.
- O Resultado líquido do exercício de
248.570,39 euros.

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

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

0,00
2.820.000,00
0,00
0,00
0,00

Total do Passivo Não Corrente

0,00

2.820.000,00

2.535.225,52
494.111,08
140.117,33
0,00
2.012.500,00
2.635.203,18
0,00
0,00

2.297.358,69
943.778,28
125.723,70
0,00
607.893,78
2.174.819,29
0,00
0,00

7.817.157,11
7.817.157,11
36.040.395,14

6.149.573,74
8.969.573,74
37.616.164,16

Total do Passivo Corrente
Total do Passivo
Total dos Capitais Próprios e do Passivo

De acordo com os Estatutos, examinamos as contas
da Cooperativa União Agrícola CRL. Que compreende o Balanço e Demonstração de Resultados do
exercício de 2016, documentos estes que foram
preparados a partir dos livros, registos contabilísticos e documentos de suporte, mantidos em conformidade com os preceitos legais.
Para tal este conselho reuniu diversas vezes ao
longo do exercício a fim de verificar diversos
documentos contabilísticos pelo método de
amostragem, foram também efectuadas reuniões
com os responsáveis dos diversos departamentos
a fim de prestarem explicações sobre o funcionamento dos mesmos, bem como dos problemas
com que se debatiam.
Das reuniões acima referidas foram elaboradas
actas que ficam arquivadas em dossier próprio a
guarda desta Cooperativa.

- O valor de inventários que ascende a
6.801.925,43 euros e 738.900,00 euros de ativos
biológicos.

Total do Capital Próprio

Passivo Corrente
Fornecedores
Adiantamento de clientes
Estado e outros entes públicos
Acionistas / sócios
Financiamentos obtidos
Outras contas a pagar
Diferimentos
Outros passivos financeiros

Parecer
do Conselho Fiscal

19
20
11
21
22

É nossa convicção que os citados documentos de
prestação de contas, apresentam de forma verdadeira e apropriada em todos os aspectos materialmente relevantes a situação financeira desta
Cooperativa em 31/12/2016, 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, 24 de Maio de 2017
O Conselho Fiscal
Roberto Manuel Cordeiro Ponte
Paulo José Machado Cruz
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Cooperativa União Agrícola, CRL Demonstração dos Resultados Individuais
31 de Dezembro de 2016
(Valores expressos em euros)

Notas

31.Dez.16

31.Dez.15

Vendas de mercadorias

23

38.197.815,66

37.928.828,20

Prestação de serviços

23

594.380,10

824.130,64

Subsídios à exploração

24

1.012.377,30

1.037.410,31

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos

6

21.386,62

-12,50

Variação nos inventários da produção

25

684.848,17

836.204,63

Trabalhos para a própria entidade

4

202.111,88

242.521,11

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

26

-30.784.244,85

-31.489.216,11

Fornecimentos e serviços externos

27

-3.383.298,91

-3.532.352,65

Gastos com o pessoal

28

-5.243.871,55

-4.948.505,28

Imparidade de inventários (perdas/reversões)

7

0,00

0,00

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

9

-29.978,48

222.916,70

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

-149.160,00

48.005,01

Outros rendimentos e ganhos

30

1.117.328,87

1.288.575,93

Outros gastos e perdas

31

-576.695,70

-272.144,33

1.662.999,11

2.186.361,66

-1.377.568,11

-1.321.329,70

0,00

0,00

285.431,00

865.031,96

0,00

0,00

-36.860,61

-63.580,45

248.570.39

801.451.51

0,00

-3.451,27

248.570.39

798.000,24

0,00

0,00

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização

32

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados

33

Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período

11

Resultado líquido do período
Resultado por ação básico

Certificação Legal das Contas
Relato sobre a Auditoria das Demonstrações Financeiras
OPINIÃO
Auditámos as demonstrações financeiras
anexas da COOPERATIVA UNIÃO AGRÍCOLA, C.R.L., que compreendem o balanço em 31
de Dezembro de 2016 (que evidencia um total
de 36.040.395 euros e um total de capital próprio de 28.223.238 euros, incluíndo um resultado líquido de 248.570 euros), a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração das alterações no capital próprio e a
demonstração dos fluxos de caixa relativas ao
ano findo naquela data, e o anexo às demonstrações financeiras que incluem um resumo
das políticas contabilísticas significativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira
e apropriada, em todos os aspetos materiais, a
posição financeira da COOPERATIVA UNIÃO
AGRÍCOLA, C.R.L., em 31 de Dezembro de
2016 e o seu desempenho financeiro e fluxos de
caixa relativos ao ano findo naquela data de
acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro adotadas em Portugal através
do Sistema de Normalização Contabilística.
BASES PARA A OPINIÃO
A nossa auditoria foi efetuada de acordo
com as Normas Internacionais de Auditoria
(ISA) e demais normas e orientações técnicas e
éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos
dessas normas estão descritas na secção “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações financeiras” abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e
cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas.
Estamos convictos de que a prova de audito-

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

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

e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com
acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da
Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza
material, devemos chamar a atenção no nosso
relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso
essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do
nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as as suas atividades;
- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras,
incluindo as divulgações, e se essas desmonstrações financeiras representam as transações
e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;
- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o
calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo
qualquer deficiência significativa de controlo
interno identificado durante a auditoria.
A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.
RELATO SOBRE OUTROS
REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES
Sobre o relatório de gestão
Em nossa opinião, o relatório de gestão foi
preparado de acordo com os requisitos legais e
regulamentares aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas, não tendo
sido identificadas incorreções materiais.
Ponta Delgada, 03 de Maio de 2017
Duarte Giesta & Associado, SROC, Lda.
representada por
Duarte Félix Tavares Giesta
(ROC nº520)
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Federação Agrícola dos Açores
pede reforço do Posei

O

presidente da Federação Agrícola
dos Açores, Jorge Rita participou
no Fórum "Os Desafios dos Jovens
Agricultores e o Futuro da PAC pós
2020", organizado pela Associação dos Jovens Agricultores Micaelenses, no passado dia
25 de Maio, no Auditório do Nonagon.
Na sua intervenção teve ocasião de defender a inclusão de seguros de rendimento
na reforma da Política Agrícola Comum
(PAC) pós 2020, já que a sua implementação é uma forma de garantir uma estabilidade de preço mínimo, em caso de descida
dos mercados, permitindo ainda servir de
apoio aos agricultores se fossem afetados
por fenómenos da natureza.
Jorge Rita, presidente da Federação Agrícola dos Açores, defendeu que "não há nada
pior para as organizações dos produtores do
que estar a mendigar apoios", sendo essencial criar um mecanismo de proteção aos
produtores nos momentos de crise.
"As crises vão continuar, por diversas variáveis, com intervalos mais curtos. É preciso
criar seguros de rendimento. A União Europeia tem a obrigação de criar seguros", sustentou o representante dos produtores, acrescentando que as últimas ajudas para acudir à
crise do leite "foram miseráveis e ridículas".
O presidente da Federação Agrícola dos
Açores solicitou ainda um reforço de verbas
do POSEI, porque "foram esgotadas todas
as medidas de apoio e por outro lado, o orçamento da PAC deveria financiar somente as
ações relacionadas com a agricultura, floresta e agro-indústria".
Jorge Rita continua a defender que a
União Europeia deverá promover, no imediato, medidas especiais de apoio para mi-

nimizar os efeitos da descida acentuada do
preço do leite aos produtores.
"Já alguém analisou quanto pode custar
a falência do setor leiteiro nos Açores? Seria
a falência das famílias dos produtores, das
indústrias e das fábricas de rações. É importante fazer essas contas para conhecermos o
impacto económico e social da falência deste setor. Não seria mais fácil haver uma defesa da União Europeia em tempo de crise?
Esta é que precisa ser a bandeira dos Açores", sustentou o presidente da Federação
Agrícola dos Açores.
Relativamente à nova PAC "os procedimentos administrativos (sanções e controlos) devem ser simplificados para os agricultores", afirmou Jorge Rita.

Todos reconhecem
ser preciso
melhorar formação
na agricultura
A criação de uma "verdadeira" escola
agrícola nos Açores foi um tema que
mereceu um amplo consenso junto da
maioria dos oradores do Fórum promovido pela Associação dos Jovens
Agricultores Micaelenses.
Jorge Rita, presidente da Federação Agrícola dos Açores, assumiu
que atualmente "é de arrepiar" as
pessoas que são selecionadas para os
cursos profissionais de agricultura,
sendo que Luís Dâmaso, representante da Bovinaçor, referiu que a
maioria dos alunos dos cursos "nem
sempre apresentam o foco desejado".
João Monteiro, representante da
empresa Easy Fruits and Salads, considera que a formação teórica é importante, mas é necessário aumentar
as aulas práticas, porque ninguém
"aprende a ser agricultor num estágio de dois meses. É preciso mais
tempo para se saber trabalhar na
agricultura".
O projeto defendido pela Associação Agrícola de São Miguel para a
criação de uma escola agrícola nos
Açores assenta "essencialmente em
aulas práticas", sendo dimensionada
com as reais necessidades do setor.
Atualmente, Jorge Rita assume que
apenas se está a atirar "as pessoas para a escola para terem a equivalência
ao 12.º ano". O reforço da formação
profissional na área agrícola é apontado como um caminho obrigatório para garantir a evolução das empresas
agrícolas regionais.

O preço de leite nos Açores é o mais baixo da Europa
Preço médio
pago pelo leite em
março 2017
Europa
Nova Zelândia
Estados Unidos
Portugal
Continente
Açores
São Miguel

Euros/100LT
33,11
32,38
37,17
28,70
29,25
27,49
27,59*

* Inclui o subsídio do Governo
Regional de 0,6235 Euros/100 LT

C

omo se ponde comprovar nos
quadros que se apresentam referentes ao mês de março de
2017, o preço do leite dos Açores é o mais baixo da europa, com um
valor de 27,5 cêntimos por litro, enquanto São Miguel situa-se ligeiramente acima, com 27,6 cêntimos, sendo a
média nacional de 28,7 cêntimos (inclui
Açores), embora a do continente seja de
29,2 cêntimos.
Podemos observar que a média da

União Europeia é de 33,1 cêntimos por litro, destacando-se o preço praticado na
Holanda (36 cêntimos), Dinamarca
(36,9 cêntimos), França (32,6 cêntimos),
Irlanda (32,1 cêntimos), Polónia (30,5
cêntimos) ou Espanha (30, 5 Cêntimos).
Relativamente aos restantes países,
destacam-se os Estados Unidos com
37,2 cêntimos e a Nova Zelândia com
32,4 cêntimos.
No quadro de evolução dos preços do
leite em março de 2017 face a 2016, re-

gistamos que São Miguel tem uma quebra de 3,6%, os Açores de 2% embora
Portugal tenha uma subida de 3%.
Constata-se que a média do preço de
leite pago na União Europeia (28 países), sofreu um acréscimo de 17%, verificando-se que os países com preponderância no setor também têm sofrido
acréscimos, como são os casos da Irlanda em 33%, Holanda em 26%, Alemanha em 23%, Polónia em 19% ou a
França em 9%.

