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INTRODUÇÃO

O Setor Cooperativo tem como pilares da sua estrutura os valores da entreajuda e
responsabilidade próprias, da democracia, da igualdade, da equidade e da solidariedade. Como
associação autónoma de pessoas que se unem voluntariamente para satisfazer aspirações e
necessidades comuns, organiza-se uma cooperativa como empresa de propriedade comum e
democraticamente gerida, que se rege por princípios através dos quais alcançam os seus valores.
São aqueles os princípios da adesão voluntária e livre, da gestão democrática pelos membros da
cooperativa, da participação económica dos seus membros, da autonomia e independência, da
educação, formação e informação, da intercooperação e do interesse pela comunidade.
As cooperativas devolvem à sua comunidade um contributo económico, social e cultural que tem
sido amplamente admitido e, como tal, tem o devido reconhecimento constitucional, garantindo
a Constituição da República Portuguesa a coexistência de três sectores de propriedade dos meios
de produção – sector público, privado e cooperativo e social.
Como estrutura de elevada importância num contexto agrícola regional que convida ao
estabelecimento de laços de natureza cooperativa, estas organizações têm-se afirmado nos Açores
como componentes de extrema relevância no desenvolvimento deste setor que é, ainda, aquele
que maior número de cooperativas apresenta na Região Autónoma dos Açores.
“No sentido lato, cooperar, isto é, unir e coordenar os meios e os esforços de cada um numa
atividade comum, com vista a conseguir-se um resultado desejado e prosseguido por todos, é
uma atitude humana que se verifica em todas as épocas da humanidade, mesmo nas mais
recuadas. Este mesmo costume de entreajuda, alimentado pela necessidade que cada indivíduo
tem de todos, ainda hoje o podemos observar. Põe em evidência o instinto e a tradição de auxílio
mútuo, de ação em comum, de posse e de gestão comunitária que se manifestam na consciência e
na vida popular de todos os tempos e em todos os países.” 1
As cooperativas são uma forma de organização que assenta nas pessoas, de modo a criar
benefícios e respostas que vão de encontro às necessidades e problemas que as afetam, sendo
espaços onde se exerce a democracia, onde se pratica a solidariedade, a igualdade, a equidade e o
bem comum.
1

Maurice Colombain, in O Cooperativismo – Curso de Educação Operária
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São igualmente organizações de cariz essencialmente local, criando valor e emprego no interior
da comunidade onde se inserem, contribuindo assim para o seu desenvolvimento económicosocial.
Nos Açores o reconhecimento das cooperativas como motores de desenvolvimento das suas
comunidades é imperativo e passível da maior e mais cuidada atenção.

GRUPO DE TRABALHO NO ÂMBITO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ECONOMIA |4

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

ENQUADRAMENTO

Foi dirigida à Comissão de Economia, a 25 de Fevereiro de 2013, uma proposta da autoria do
Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata recomendando a elaboração de um Relatório
sobre a situação atual e perspetivas futuras das cooperativas de laticínios dos Açores, que se
debruçasse em especial sobre os constrangimentos económicos e financeiros que o setor
atravessa, no seguimento da qual foi constituído um Grupo de Trabalho para o efeito.
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COMP OSI ÇÃO DO GRUPO DE TRABALH O

O Grupo de Trabalho é constituído pelos Deputados:
 José Ávila - PS - Coordenador
 Marta Couto - PS - Relatora
 Duarte Moreira - PS
 Rogério Veiros - PS
 António Marinho – PSD (substituído pelo Deputado Bruno Belo - PSD)
 Renato Cordeiro - PSD
 Graça Silveira – CDS-PP (substituída pelo Deputado Félix Rodrigues - CDS-PP)
 Zuraida Soares - BE (substituída pelo Deputado Paulo Mendes – BE)
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DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS
1. REUNIÕES DO GRUPO DE TRABALHO
O Grupo de Trabalho criado no âmbito da Comissão de Economia para elaborar um relatório
sobre a situação atual e perspetivas futuras sobre as cooperativas de laticínios nos Açores reuniu a
21 de Outubro de 2013 e 13 de Março de 2013 de modo a coordenar os trabalhos.

2. DOCUMENTOS ANALISADOS PELO GRUPO DE TRABALHO
Foram analisados os Relatório e Contas das Cooperativas de Laticínios relativamente a 2010,
2011, 2012 e 2013.
Também foram consultados os Recenseamentos Agrícolas e a página oficial do Serviço Regional
de Estatística dos Açores.
3. AUDIÇÕES REALIZADAS
Reuniu o Grupo de Trabalho com as seguintes cooperativas nas respetivas datas:
- Cooperativa Agrícola de Lacticínios do Faial - 29 de Novembro de 2013;
- Unileite - União das Cooperativas Agrícolas de Lacticínios e de Produtores de Leite da Ilha de
São Miguel – 27 de Fevereiro de 2014
- UNICOL – União das Cooperativas de Lacticínios Terceirense (unidade da Ilha Graciosa) – 16
de Abril de 2014
- UNICOL – União das Cooperativas de Lacticínios Terceirense (unidade da Ilha Terceira) – 17
de Abril de 2014
- LACTICORVO – Lacticínios do Corvo, Cooperativa de Interesse Público de
Responsabilidade, Lda. – 23 de Abril de 2014
- Cooperativa Ocidental CRL – 24 de Abril de 2014
- Cooperativa Agrícola de Lacticínios dos Lourais, CRL – 28 de Abril de 2014
- Finisterra – Cooperativa de Lacticínios do Topo, CRL – 28 de Abril de 2014
- Cooperativa Agrícola de Lacticínios do Norte Pequeno – 29 de Abril de 2014
- Cooperativa de Leitaria da Beira – 29 de Abril de 2014
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- União de Cooperativas Agrícolas de Lacticínios de São Jorge, UCRL – UNIQUEIJO – 29 de
Abril de 2014
- LactoPico – Cooperativa de Lacticínios da Ilha do Pico, CRL – 30 de Abril de 2014

No dia 15 de Maio de 2014 o Grupo de Trabalho procedeu à audição do Secretário Regional dos
Recursos Naturais que tutela a Agricultura.
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A INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS DOS A ÇORES

1. Produção de leite de vaca para consumo público
A produção de leite para consumo público nos Açores tem aumentado gradualmente desde 1992,
com 17,9 milhões de litros nesse ano e com 123,9 milhões em 2013.

2. Produção de nata embalada para consumo
Em 2002 a região produziu 560 mil quilogramas de nata para consumo. Em 2006 foi registada a
maior produção com 623,5 mil quilogramas. Em 2013 esse valor quedou-se pelos 297,4 mil
quilogramas.
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3. Produção de manteiga
Desde o ano 2000 tem havido alguma regularidade na produção de manteiga. Em 1992 foram
produzidos 4,7 milhões de quilogramas enquanto em 2013 essa produção foi de 8,8 milhões de
quilogramas.

4. Produção de leite em pó
No ano 2013 registou-se o maior volume de produção de leite em pó, com 22,7 milhões de
quilogramas. Em 1992 esse valor era de 14,4 milhões.
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5. Produção de queijo de leite de vaca (Kg)
A produção de queijo de leite de vaca tem acompanhado o crescimento da produção de leite. Em
1992 esse valor cifrava-se em 11,1 milhões de quilogramas, enquanto em 2013 esse valor era de
28,1 milhões, muito embora ligeiramente inferior a 2012.

6. Produção de iogurtes (Kg)
O crescimento da produção de iogurtes foi também gradual desde 1998 com 172,4 mil
quilogramas nesse ano até aos 365,6 mil quilogramas em 2013.
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SUPERFÍ CIE AGRÍCOL A
A superfície agrícola (Sup Agr) nos Açores é de 121,3 mil hectares, o que representa 52,23% do
total da área. A Ilha Terceira tem o melhor aproveitamento com 60,89%, seguindo-se o Corvo
com 57,76%, as Flores com 56,77% e a Graciosa com 55,39%. Santa Maria e o são as que tem a
menor utilização agrícola com 43,64% e 43,64%, respetivamente.
Ilha

Sup Agr Útil
(ha)

Total Sup Agr
(ha)

%

Santa Maria

4 233

9 700

43,64

São Miguel

41 076

74 500

55,14

Terceira

24 354

40 000

60,89

Graciosa

3 379

6 100

55,39

São Jorge

11 434

24 400

46,86

Pico

19 211

44 500

43,17

Faial

8 648

17 300

49,99

Flores

8 004

14 100

56,77

Corvo

982

1 700

57,76

121 321

232 300

52,23

Total

Fonte: SREA

GRUPO DE TRABALHO NO ÂMBITO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ECONOMIA |12

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

ÍNDICE DE MECANIZAÇÃO

1985

1989

1993

1995

1997

1999

2005

2009

SUPERFÍCIE
AGRÍCOLA ÚTIL
(EM HECTARES)
Nº TRACTORES

104 300

118 934

120 223

116 881

114 633

121 308

122 783

120 412

1 654

1 899

2 035

2 017

2 154

2 630

3 005

3 750

ÍNDICE

1,59

1,60

1,69

1,73

1,88

2,17

2,45

3,11

Fonte: SREA

O índice de mecanização nos Açores tem crescido gradualmente desde 1985, com 1,59 nesse ano
e 3,11 em 2009, último ano conhecido.
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O SECTOR DE LATICÍNIOS NOS AÇ ORES
1. Evolução da Produção de Leite nos Açores
A evolução da produção de leite nos Açores nos últimos anos é notável. Em 1992 a produção
atingiu 306,9 milhões de litros de leite, enquanto em 2013 esse valor foi de 536,0 milhões, um
pouco abaixo dos 565,9 milhões referentes a 2012 e que constituiu o maior volume de produção
de leite desde sempre.
Nos últimos vinte anos houve nos Açores, tal como no Continente Português, uma enorme
mudança no quadro de produtores, assistindo-se a uma redução de cerca de 50%, desaparecendo
sobretudo os pequenos produtores e alterando-se a recolha de leite e os métodos da ordenha.
Manteve-se, no entanto, o crescimento da produção.

ANO

VOLUME
EM
LITROS

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

306 909 343
315 982 934
341 430 350
366 750 991
367 749 297
397 347 305
423 303 169
482 711 023
501 994 327
483 299 689
483 299 689
492 211 174
491 275 641
499 801 457
505 872 103
506 216 459
515 727 887
540 199 225
535 417 151
547 576 804
565 971 577
536 023 675
São Miguel

Fonte: SREA

2. Evolução do
Sector por Ilha
(2010-2013)
2.1. S. Miguel

2010

2011

2012

2013

339 702 819

350 066 589

357 965 764

349 277 533

Fonte: SREA

Os produtores da Ilha de S. Miguel registaram a sua maior produção em 2012, com 357,9
milhões de litros. Em 2013 houve uma redução para 349,3 milhões de litros fruto de um mau ano
agrícola. Em 1992 esta ilha produzia 194,4 milhões de litros de leite anualmente.
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2.2. Terceira

Terceira

2010

2011

2012

2013

136 515 935

138 887 784

147 626 553

134 087 967

Fonte: SREA

Na Ilha Terceira o melhor ano para a fileira do leite foi também 2012 com 147,6 milhões de litros
de leite, registando-se também um recuo em 2013 para os 134 milhões de litros. Em 1992 a Ilha
Terceira produzia 68,3 milhões de litros de leite.

2.3. Graciosa

Graciosa

2010

2011

2012

2013

7 994 445

7 836 356

7 913 358

7 532 046

Fonte: SREA
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Na Ilha Graciosa o melhor ano em termos de produção de leite foi 2009 com 8,1 milhões de
litros. Nos últimos 4 anos o melhor foi 2010, com 7,9 milhões de litros. Houve também uma
diminuição da produção em 2013 para 7,5 milhões de litros. Em 1992 esta ilha registava uma
produção de 2,2 milhões de litros de leite.

2.4. S. Jorge

São Jorge

2010

2011

2012

2013

28 956 554

28 575 890

29 490 923

25 949 667

Fonte: SREA

A Ilha de S. Jorge registou o seu recorde em 2009 com uma produção de leite na ordem dos 29,8
milhões de litros de leite. Dos últimos 4 anos, o melhor foi 2012 com 29,4 milhões de litros,
registando-se também uma significativa redução em 2013, para 25,9 milhões de litros. Em 1992 S.
Jorge produzia 20,6 milhões de litros de leite.
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2.5. Pico

Pico

2010

2011

2012

2013

8 399 352

8 561 298

8 891 292

6 179 450

Fonte: SREA

Na Ilha do Pico, o ano com melhor registo foi 2012, com 8,8 milhões de litros de leite,
assistindo-se a uma forte redução em 2013 para 6,1 milhões de litros. Em 1992 o Pico produzia
7,2 milhões de litros de leite.

2.6. Faial

Faial

2010

2011

2012

2013

12 350 878

12 560 084

12 990 122

12 273 917

Fonte: SREA
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A Ilha do Faial averbou, em 1999, o melhor ano de produção de leite com 14,4 milhões de litros.
Dos últimos 4 anos, o melhor foi 2012 com 12,9 milhões de litros. Em 1992 esta ilha produzia
uma quantidade semelhante, ou seja 12,8 milhões de litros de leite.

2.7. Flores

Flores

2010

2011

2012

2013

1 497 168

1 080 709

1 037 935

706 959

Fonte: SREA

A Ilha das Flores registava o seu melhor resultado na produção de leite em 1999 com 1,6 milhões
de litros. Em 2010 produzia 1,4 milhões de litros, assistindo-se a uma queda até aos 0,7 milhões
em 2013. Em 1992 produzia 1 milhão de litros de leite.
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2.8. Corvo

Corvo

2010

2011

2012

2013

-

8 094

55 630

16 136

Fonte: SREA

O Corvo registou, em 2005, o seu melhor ano que se cifrou em 88 mil litros de leite. Em 2003,
primeiro ano de registo, produziu 82 mil litros.
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EXPLORAÇÕE S COM VACA S LEITEIRAS
1. Evolução do número de explorações com vacas leiteiras
Nº DE EXPLORAÇÕES COM VACAS LEITEIRAS
Variação Variação
Absoluta Relativa

Ilha / Ano

1989

1999

2009

Sta Maria

126

8

25

- 101

- 80

S. Miguel

2 942

2 137

1 656

- 1 286

- 44

Terceira

1 631

1 264

779

- 852

- 52

Graciosa

93

59

42

- 51

- 55

S. Jorge

923

682

376

- 547

- 59

Pico

619

267

95

- 524

- 85

Faial

777

460

184

- 593

- 76

Flores

416

202

82

- 334

- 80

Corvo

52

40

40

- 12

- 23

5 119

3 279

- 4 300

- 57

Açores

7 579

Fonte: Recenseamentos Agrícolas

De 1989 a 2009 a Região Autónoma dos Açores perdeu 4.300 explorações com vacas de leite,
cerca de 57% do existente em 1989. As ilhas com quedas mais acentuadas foram o Pico, com
uma redução de 85% e Santa Maria e Flores com menos 80% cada. O Corvo, por outro lado, foi
a ilha com menor redução (23%).

Entre 1999 e 2009 as explorações com vacas leiteiras sofreram uma redução de 1.840 unidades
enquanto a produção de leite registou um aumento de 57,4 milhões de litros.
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Na representação gráfica verifica-se, nos 10 anos analisados, uma forte diminuição das
explorações com vacas leiteiras enquanto aumenta a produção de leite.
2. Número Total de Bovinos e de Vacas Leiteiras

TOTAL
BOVINOS
VACAS
LEITEIRAS
%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

231 171

257 225

226 000

216 989

240 000

240 000

242 000

248 763

248 763

264 000

265 000

97 354

101 000

106 452

101 000

86 720

99 000

99 000

97 000

92 381

91 000

91 000

42,11

39,27

47,10

46,55

36,13

41,25

40,91

38,99

37,14

34,47

34,34

Fonte: SREA

O número de vacas leiteiras tem vindo a reduzir-se desde 2007, tal como a percentagem que
representa o total de bovinos, que em 2011 era de apenas 34,34%, enquanto em 2001 esse valor
era de 42,11%.
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ANÁLISE DOCUMENTAL
Foi realizada uma análise aos documentos de prestação de contas das cooperativas. Não nos
chegaram, em tempo útil, os documentos da Cooperativa do Norte Pequeno (S. Jorge), da
Cooperativa Ocidental (Flores) e da Lactaçores.
Assim, foram analisadas as seguintes instituições:
1. FINISTERRRA – Cooperativa de Lacticínios do Topo
1.1. Capital realizado (€)
COOPERATIVA

2010

2011

2012

2013

FINISTERRA

35 935

35 735

33 535

34 735

O

capital

realizado tem-

se

mantido

relativamente

estável

nos

em análise.

quatro

FINISTERRA - CAPITAL REALIZADO (€)

anos

36.500,00
36.000,00
35.500,00
35.000,00
34.500,00
34.000,00
33.500,00
33.000,00
32.500,00
32.000,00
Capital 2010 Capital 2011 Capital 2012 Capital 2013

1.2. Trabalhadores
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

FINISTERRA

23

24

24

25

Houve um aumento do número de trabalhadores de 2010 a 2013 em apenas dois elementos.
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1.3. Encargos com Pessoal (€)
COOPERATIVA
FINISTERRA

2010

2011

2012

2013

330 492

295 791

306 893

314 530

Os encargos com pessoal sofreram, em 2011, uma redução na ordem dos 35 mil euros
relativamente ao ano anterior. Em 2012 registou-se um aumento para 306 mil euros e em 2013
esse valor fixou-se em 314 mil euros.
1.4. Associados Produtores
COOPERATIVA

2 011

2 012

2 013

FINISTERRA

101

90

96

Os produtores da Finisterra eram 101 em 2011 e 90 em 2012. Em 2013 eram 96 os associados a
produzir para a instituição.
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1.5. Volume de Negócios (€)
COOPERATIVA
FINISTERRA

2 010

2 011

2 012

2 013

3 336 979

3 272 184

2 959 839

3 449 484

O volume de negócios sofreu uma significativa redução em 2012, para 2,9 milhões de euros. Em
2013 registou-se uma enorme recuperação para os 3,4 milhões de euros.

1.6. Resultado Líquido (€)
COOPERATIVA
FINISTERRA

2010

2011

2012

2013

168 261,56

14 148,16

173 833,35

274 043,68

O resultado líquido dos exercícios de 2012 e 2013 (173,8 e 274,0 mil euros) representam uma boa
recuperação depois de um 2011 com um resultado pouco significativo (14,1 mil euros).
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1.7. Resultado Operacional (€)
COOPERATIVA
FINISTERRA

2 010

2011

2012

2013

168 686

949 477

239 343

317 640

O resultado operacional, após a excecionalidade do ano de 2011, sofreu um ajustamento em 2012
e ligeira subida em 2013.

1.8. Leite Recolhido (milhões de litros)
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

FINISTERRA

7,6

7,8

8,4

7,8

De 2010 a 2012 registou-se um aumento gradual do leite recolhido por esta cooperativa de
laticínios. Em 2013 houve um decréscimo acentuado.
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A FINISTERRA recolhe 30% do total do leite produzido na Ilha de S. Jorge.

1.9. Preço do Litro de Leite à Produção (cêntimos)
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

FINISTERRA

24,5

25,6

26,5

27,2

A política da cooperativa tem sido a de melhorar o rendimento dos seus produtores,
nomeadamente através do pagamento do leite. Em 2010 pagava um preço médio de 24,5
cêntimos por litro enquanto em 2013 esse valor já foi de 27,2 cêntimos.
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1.10. Fornecimento e Serviços Externos

Em 2013 a rubrica de Fornecimento e Serviços Externos com maior peso foi a Eletricidade com
30,39% do total, seguindo-se os Combustíveis com 22,91% e Conservação e Reparação com
14,24%.
1.11. Financiamento obtido (€)
1.11.1. Evolução de Médio e Longo prazo
Cooperativa

2 010

2 011

2 012

2 013

FINISTERRA

1 886 081

1 890 826

1 700 305

1 595 377

1.11.2. Evolução de Curto prazo
Cooperativa

2 010

2 011

2 012

2 013

FINISTERRA

1 591 363

200 000

356 755

104 163
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1.11.3. Evolução do Financiamento total
Cooperativa

2 010

2 011

2 012

2 013

FINISTERRA

3 477 444

2 090 826

2 057 059

1 699 540

O financiamento obtido sofreu uma redução significativa de 2010 a 2013, de 3,4 milhões de
euros para 1,6 milhões, menos 48,9%. De referir também que grande parte do financiamento é de
médio e longo prazo.
1.12. Juros e Gastos Similares Suportados (€)
COOPERATIVA

2010

2011

2012

2013

FINISTERRA

-

935 193

65 345

44 094

Os juros e encargos similares suportados registaram um decréscimo abrupto de 2011 para 2012.
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1.13. Fornecedores (€)
COOPERATIVA

2010

2011

2012

2013

FINISTERRA

560 391

340 886

414 209

338 181

As dívidas a fornecedores foram reduzidas para 338 mil euros em 2013.
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2. UNILEITE – União das Cooperativas Agrícolas e de Produtores de Leite da Ilha de S.
Miguel
2.1. Capital realizado (€)
COOPERATIVA
UNILEITE

2 010

2 011

2 012

2 013

2 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

O capital realizado tem-se mantido estável nos últimos quatro anos, com 2,5 milhões de euros.

2.2. Trabalhadores
COOPERATIVA

TRAB 2010

TRAB 2011

TRAB 2012

TRAB 2013

214

230

235

244

UNILEITE

O número de colaboradores da cooperativa tem registado um crescimento gradual, de 214 em
2010 para 244 em 2013.

2.3. Encargos com Pessoal (€)
COOPERATIVA

2010

2011

2012

2013

UNILEITE

3 262 772

3 316 025

3 329 842

3 283 298

Os encargos com pessoal sofreram um grande aumento em 2011 e 2012 contrastando com a
redução verificada em 2013.
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2.4. Associados Produtores
COOPERATIVA

2 011

2 012

UNILEITE

697

715

O número de produtores associados à cooperativa aumentou de 697 para 715 (mais 18) nos
últimos dois anos.

2.5. Volume de Negócios (€)
COOPERATIVA

2010

2011

2012

2013

UNILEITE

53 581 943

60 209 045

67 330 565

71 232 905
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O volume de negócios da UNILEITE tem crescido de uma forma regular. Em 2010 em vendas e
prestação de serviços contabilizava 53,5 milhões de euros, em 2011 essas rubricas aumentaram
para 60,2 milhões e em 2013 essa contabilização já se cifrava em 71,2 milhões de euros.

2.6. Resultado Líquido (€)
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013,00

UNILEITE

1 522 072

613 442

- 266 999

179 316

O resultado líquido dos exercícios registou uma redução abrupta desde 2010, partindo com um
resultado positivo na ordem dos 1,5 milhões de euros em 2010, culminando com um resultado
negativo em 2012 na ordem dos 266,9 mil euros, registando uma recuperação em 2013 para um
resultado novamente positivo na ordem dos 179,3 mil euros.
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2.7. Resultado Operacional (€)
COOPERATIVA

2010

2011

2012

2013

UNILEITE

1 791 608

1 278 141

229 789

611 928,83

Tal como o resultado líquido, o resultado operacional também sofreu uma queda significativa
sem no entanto chegar a valores negativos.

2.8. Leite Recolhido (milhões de litros)
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013
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UNILEITE

121,9

148,5

157,9

161,3

O leite entrado na fábrica desta cooperativa tem crescido regularmente nos últimos quatro anos.
Em 2010 eram recolhidos 121,9 milhões de litros enquanto em 2013 esse valor já era de 161,3
milhões de litros. Ao contrário da tendência das outras unidades fabris, a Unileite conseguiu
aumentar a produção.

UNILEITE 2013

OUTROS S. MIGUEL 2013

TOTAL S. MIGUEL 2013

161,3

188,0

349,3

Em 2013 a UNILEITE recebeu 46% da produção da ilha de S. Miguel.
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2.9. Preço do litro de leite à produção (cêntimos)
Informação indisponível
2.10. Fornecimento e Serviços Externos
A eletricidade representa cerca de 32% do total da rubrica fornecimentos e serviços externos.
Segue-se a construão e reparação de edifícios, com 20% e trabalhos especializados com 13%.

A rubrica com maior destaque na rubrica “Fornecimentos e serviços externos” é a eletricidade
com 32,31%, seguindo-se a conservação e reparação (20,06%), trabalhos especializados (13,33%)
e água (12,76%).
2.11. Financiamento obtido (€)
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2.11.1. Evolução de Médio e Longo Prazo
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

UNILEITE

14 292 186

15 765 821

4 456 488

4 012 517

2.11.2. Evolução de Curto Prazo
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

UNILEITE

14 292 186

15 765 821

11 085 377

11 109 109

2.11.3. Evolução do Financiamento Total
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

UNILEITE

14 292 186

15 765 821

15 541 865

15 121 625

O financiamento tem decrescido desde 2011. A maioria do financiamento é de curto prazo.

3.12. Juros e Gastos Similares Suportados (€)
COOPERATIVA

2010

2011

2012

2013

UNILEITE

243 969

634 346

471 082

416 387

Os juros e gastos similares suportados pela UNILEITE, depois de um máximo em quatro anos
registado em 2011 com 634,3 mil euros, tem sofrido uma redução até aos 416,3 mil euros em
2013.
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2.13 Fornecedores (€)
COOPERATIVA

2010

2011

2012

2013

UNILEITE

1 925 275

5 314 794

6 028 949

6 785 583

O valor da rubrica “Fornecedores” tem vindo a crescer gradualmente desde 2011. Nesse ano era
de 5,3 milhões de euros enquanto em 2013 esse valor já era de mais de 6 milhões de euros.
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3. Lacticorvo – Lacticínios do Corvo
3.1. Capital Realizado (€)
COOPERATIVA

CAPITAL 2010

CAPITAL 2011

CAPITAL 2012

CAPITAL 2013

5 000

5 000

5 000

5 000

LACTICORVO

O capital realizado manteve-se ao longo dos quatro anos em análise.
3.2. Trabalhadores
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

LACTICORVO

2

2

2

2

O número de trabalhadores manteve-se ao longo dos quatro anos em análise.

3.3. Encargos com Pessoal (€)
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

LACTICORVO

11 224

19 917

29 142

20 185

Os encargos com pessoal sofreram um aumento significativo nos anos de 2011 e 2012,
verificando-se um abaixamento dos mesmos no ano de 2013.
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3.4. Associados Produtores
Informação indisponível

3.5. Volume de Negócios (€)
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

LACTICORVO

346

1 644

11 648

39 976

No volume de negócios verificou-se um aumento significativo entre os anos de 2011 e 2012.

3.6. Resultado Líquido (€)
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

LACTICORVO

- 9 683

- 13 797

13 430

12 604

A nível de Resultado Líquido verificou-se um ligeiro decréscimo no ano de 2011, seguido por
uma notável recuperação em 2012.

GRUPO DE TRABALHO NO ÂMBITO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ECONOMIA |40

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

3.7. Resultado Operacional (€)
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

LACTICORVO

- 9 559

- 13 797

19 625

15 641

A nível de Resultado Operacional verificou-se um decréscimo em 2011 e uma recuperação
notável em 2012.
3.8. Leite Recolhido (milhões de litros)
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

LACTICORVO

0

0

0,063

0,017
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3.9. Preço do Leite Pago ao Produtor (cêntimos)
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

LACTOCORVO

-

-

30,0

30,0

O leite pago ao produtor foi pago nos últimos dois anos a 30 cêntimos por litro.
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3.10. Fornecimentos e Serviços Externos

A eletricidade foi a rubrica com maior peso no Fornecimentos e Serviços Externos, com 34,01%
do seu total, seguido dos trabalhos especializados com 27,76% e limpeza, higiene e conforto com
19,13%.
3.11. Financiamento obtido (€)
A Lacticorvo não registou, nos anos em análise (2010, 2011, 2012 e 2013), qualquer passivo
corrente ou não corrente.
3.12. Fornecedores (€)
COOPERATIVA

2010

2011

2012

2013

LACTICORVO

403

1 927

14 260

3 275

Em 2010 a rubrica “Fornecedores” apresentava o valor de 403 euros. Em 2012 esse valor subiu
para 14 mil euros, enquanto em 2013 esse valor foi reduzido para cerca de 3 mil euros.

GRUPO DE TRABALHO NO ÂMBITO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ECONOMIA |43

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

4. LactoPico – Lacticínios da Ilha do Pico
4.1. Capital Realizado (€)
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

LACTOPICO

193 242

193 535

193 635

193 735

O capital realizado em 2010 era de 193,2 mil euros e em 2013 esse valor era sensivelmente
superior, situando-se em 193,7 mil euros.
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4.2. Trabalhadores
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

LACTO PICO

14

40

32

33

O número de trabalhadores disparou de 14 em 2010 para 40 em 2011, registando-se um
ajustamento nos dois anos seguintes.

4.3. Encargos com Pessoal (€)
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

LACTOPICO

154 917

389 111

309 030

283 567

O valor aplicado nos encargos com pessoal sofreu as correspondentes variações, situando-se em
2010 no montante de 154,9 mil euros, em 2011 subiu para 389,1 mil euros e em 2013 esse valor
foi reduzido para 283,5 mil euros, acompanhando assim a variação de número de trabalhadores.
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4.4. Associados Produtores
Informação indisponível
4.5. Volume de Negócios (€)
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

LACTOPICO

2 116 135

2 247 777

2 172 555

1 327 859

O volume de negócios desta cooperativa sofreu uma forte quebra de 2012 para 2013.
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4.6. Resultado Líquido (€)
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

LACTO PICO

253 815

- 532 696

- 454 799

- 634 637

O resultado líquido também sofreu uma degradação a partir de 2011, com resultados sempre
negativos. Em 2010 registou nas suas contas um resultado positivo na ordem dos 253,8 mil
euros.

4.7. Resultado Operacional (€)
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

LACTOPICO

373 458

- 369 397

- 226 386

- 507 291

Os resultados operacionais dos últimos três anos foram também negativos. Em 2013 o resultado
operacional foi de -507,2 mil euros, mais do dobro do registado no ano imediatamente anterior.
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4.8. Leite Recolhido (milhões de litros)
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

LACTOPICO

6,9

7,1

7,2

4,5

A quantidade de leite recolhido por esta cooperativa sofreu uma redução abrupta de 2012 para
2013, baixando o valor de 7,2 milhões de litros para 4,5 milhões.
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A LactoPico era responsável, em 2013, pela recolha e laboração de 72% do total do leite
produzido na ilha do Pico.
4.9. Fornecimentos e Serviços Externos
Informação indisponível
4.10. Financiamento Obtido (€)
4.10.1. Evolução de Médio e Longo Prazo
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

LACTOPICO

2 500 000

2 512 260

2 006 970

2 223 577

4.10.2. Evolução de Curto Prazo
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

LACTOPICO

40 107

96 936

642 644

843 894

4.10.3 Evolução do Financiamento Total
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

LACTOPICO

2 540 107

2 609 195

2 649 614

3 067 471
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O financiamento obtido pela LactoPico tem vindo a crescer gradualmente, registando-se uma
maior incidência em 2013. O valor total no final do ano passado situava-se nos 3 milhões de
euros, mais cerca de 0,5 milhões de euros do que em 2010.
4.11. Juros e Gastos Similares Suportados (€)
COOPERATIVA

2010

2011

2012

2013

LACTO PICO

120 175

163 960

228 988

127 920

A rubrica “juros e gastos similares suportados” registou o maior valor em 2012 com 228,9
milhões de euros, havendo uma diminuição em 2013 para os 127,9 milhões de euros.

GRUPO DE TRABALHO NO ÂMBITO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ECONOMIA |50

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
4.12. Fornecedores (€)
COOPERATIVA

2010

2011

2012

2013

LACTOPICO

564 897

753 071

1 202 821

1 312 432

Verifica-se que as dívidas a fornecedores têm crescido anualmente. Em 2010 apresentavam-se na
ordem dos 564 mil euros, estando em 2013 na ordem de 1,3 milhões de euros.

5. CALF – Cooperativa Agrícola Lacticínios do Faial
5.1. Capital Realizado (€)
COOPERATIVA

CAPITAL 2010

CAPITAL 2011

CAPITAL 2012

CAPITAL 2013

CALF

266 658

266 693

267 093

267 633

O capital realizado registou uma subida ligeira nos últimos quatro anos.
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5.2. Trabalhadores
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

CALF

73

72

70

68

Nos quatro últimos anos o número de colaboradores da instituição sofreu uma redução de 5
elementos.
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5.3. Encargos com Pessoal (€)
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

CALF

810 493

837 357

810 580

866 431

Os encargos com o pessoal registaram uma redução em 2012, para os níveis de 2010, mas em
2013 sofreu novo aumento para 866,4 mil euros.

5.4. Associados Produtores
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

CALF

177

173

151

144

O número de produtores tem vindo a diminuir gradualmente.
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5.5. Volume de Negócios (€)
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

CALF

6 136 604

6 607 081

7 204 284

7 358 552

O volume de negócios da CALF tem registado um acentuado aumento nos quatro anos em
análise. Em 2010 esta cooperativa tinha um volume de negócios de 6,1 milhões de euros
enquanto em 2013 esse valor subiu para 7,3 milhões de euros.

5.6. Resultado Líquido (€)
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

CALF

256 871

- 332 382

- 171 747

- 126 546
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Nos quatro anos em análise a CALF só registou um resultado líquido positivo no primeiro (2010)
com 256,8 mil euros. Em 2011 o resultado negativo atingiu os 332,3 mil euros, havendo uma
ligeira melhoria nos dois anos seguintes, mas sempre com resultados negativos (-171,7 mil euros
em 2012 e -126,5 mil euros em 2013).

5.7. Resultado Operacional (€)
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

CALF

448 734

- 118 706

37 981

69 783

Os resultados operacionais, por sua vez, só registaram, nos quatro anos em análise, resultados
negativos em 2011 com 118,7 mil euros. Em 2012 o resultado operacional foi de 37,9 mil euros e
69,7 em 2013.
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5.8. Leite Recohido (milhões de litros)
COOPERATIVA

2 011

2 012

2 013

CALF

12,5

12,8

12,0

A CALF registou uma redução no leite recolhido de 0,8 milhões de litros relativamente a 2012.

No Faial a Calf foi responsável, em 2013, por 97% do leite produzido na ilha.
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5.9. Preço do Leite Pago ao Produtor (cêntimos)
Informação indisponível

5.10. Fornecimentos e Serviços Externos
Informação indisponível
5.11. Financiamento Obtido (€)
5.11.1. Evolução de Médio e Longo Prazo
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

CALF

3 359 200

3 005 600

2 652 000

2 773 400

5.11.2. Evolução de Curto Prazo
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

CALF

-

653 550

782 518

609 405

5.11.3. Evolução do Financiamento Total
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

CALF

3 359 200

3 659 150

3 434 518

3 382 805
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Nos últimos quatro anos o financiamento obtido revelou o seu maior valor em 2011 com 3,6
milhões de euros. Em 2012 houve um recuo para 3,4 milhões.

5.12. Juros e Gastos Similares Suportados (€)
COOPERATIVA

2010

2011

2012

2013

CALF

194 002

217 744

181 296

210 503

Os juros suportados em 2011 eram de 194 mil euros e em 2013 esse valor era de 210,5 mil euros.
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5.13. Fornecedores (€)
COOPERATIVA

2010

2011

2012

2013

CALF

357 996

477 518

398 964

544 820

O valor inscrito em fornecedores era, no final de 2013, de 544 mil euros. No final de 2011 esse
valor era de 357 mil euros.

6. Cooperativa de Leitaria da Beira
6.1. Capital Realizado (€)
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

BEIRA

5 000

5 000

5 000

5 000

O capital realizado foi de 5 mil euros nos quatro anos em análise.
6.2. Trabalhadores
Esta cooperativa não tem trabalhadores ao seu serviço, por se encontrarem inseridos na
organização da Uniqueijo.
6.3. Encargos com Pessoal (€)
Apenas em 2011 a cooperativa registou movimento nesta rúbrica com 665 euros. Nos restantes
três anos em análise não houve qualquer despesa com pessoal.
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6.4. Associados Produtores
Informação indisponível
6.5. Volume de Negócios (€)
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

BEIRA

3 783 941

2 539 890

2 480 856

2 178 586

O volume de negócios da sofreu uma grande redução de 2010 para 2011. A partir daí tem vindo a
decrescer mas de forma mais suave.

6.6. Resultado Líquido (€)
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

BEIRA

193 536

24 136

- 6 141

2 326

Desde o ano 2010 os resultados líquidos têm vindo a degradar-se. Em 2012 o resultado foi
mesmo negativo, tendo-se registado uma ligeira recuperação em 2013.
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6.7. Resultado Operacional (€)
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

BEIRA

205 272

24 379

- 5 631

2 460

Os resultados operacionais, tal como os resultados líquidos, também sofreram uma degradação a
partir de 2010, sendo negativos em 2012 e com um ligeira recuperação em 2013.

6.8. Leite Recolhido (milhões de litros)
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013
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BEIRA

10,8

10,3

9,8

8,5

O leite recolhido pela Cooperativa da Beira e laborado na fábrica da Uniqueijo tem vindo a sofrer
uma redução. Relativamente a 2010 houve uma diminuição de cerca de 21%.

A Cooperativa da Beira é responsável por 33% do total da produção de S. Jorge.
6.9. Preço do Litro de Leite à Produção (cêntimos)
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

BEIRA

23,5

24,3

24,9

26,6
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O preço do litro de leite pago ao produtor tem registado um aumento regular distribuído pelos
últimos anos. Em 2010 o litro de leite era pago (em média) a 23,5 cêntimos enquanto em 2013
esse valor já era na ordem dos 26,6 cêntimos.

6.10. Fornecimentos e Serviços Externos
Informação indisponível
6.11. Financiamento Obtido (€)
A cooperativa não tem financiamentos.
6.12. Juros e Gastos Similares Suportados (€)
COOPERATIVA

2010

2011

2012

2013

BEIRA

11 736

291

510

154

O valor registado nesta rubrica em 2013 era de 154 euros. Em 2010 esse valor era de 11,7 mil
euros.
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6.13. Fornecedores (€)
COOPERATIVA

2010

2011

2012

2013

BEIRA

515 800

533 570

933 081

935 803

A dívida a fornecedores sofreu um incremento de 44,9% relativamente ao ano 2010.

7. Cooperativa do Norte Pequeno
Informação indisponível
8. Cooperativa Agrícola de Lacticínios dos Lourais
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8.1. Capital Realizado (€)
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

LOURAIS

805 667

805 667

805 667

805 667

O capital realizado manteve-se inalterado relativamente aos anos em análise
8.2. Trabalhadores
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

LOURAIS

23

23

26

27

O número de trabalhadores aumentou de 23 em 2010 para 27 em 2013.
8.3. Encargos com Pessoal (€)
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

LOURAIS

242 074

63 756

55 292

297 539
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Os encargos com pessoal sofreram um aumento de 2012 para 2013, após uma quebra de 2010
para 2011.

8.4. Associados Produtores
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

LOURAIS

59

47

48

48

O número de produtores tem-se mantido estável nos últimos três anos.
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8.5. Volume de Negócios (€)
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

LOURAIS

2 295 642

2 664 908

2 107 571

2 346 740

O volume de negócios da cooperativa sofreu uma ligeira quebra em 2012. Em 2013 registou um
crescimento de 10,2% relativamente ao ano anterior.

8.6. Resultado Líquido (€)
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

LOURAIS

312

714 126

6

18 926

O resultado líquido degradou-se em 2012 relativamente a 2011 na ordem dos 99,9%. Em 2013
registou-se uma ligeira recuperação.
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8.7. Resultados Operacionais (€)
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

LOURAIS

47 964

742 022

12 802

40 447

O resultado operacional sofreu uma enorme degradação de 2011 para 2012. Em 2013 houve uma
melhoria.

8.8. Leite Recolhido (milhões de litros)
COOPERATIVA

2 011

2 012

2 013

LOURAIS

4,9

5,7

5,1
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O leite recolhido e laborado por esta cooperativa registou uma quebra de 0,6 milhões litros de
leite relativamente a 2012.

A unidade fabril da Cooperativa dos Lourais é responsável pela laboração de 20% do leite
produzido em S. Jorge.
8.9. Preço do Litro de Leite à Produção
Informação indisponível
8.10. Fornecimentos e Serviços Externos (€)
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Os combustíveis, com 120 mil euros, e a eletricidade com 67 mil euros, representam as maiores
parcelas na rubrica “Fornecimentos e Serviços Externos, com 40,7% e 22,8% do total,
respetivamente.

8.11. Financiamento Obtido (€)
8.11.1. Evolução de Médio e Longo Prazo
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

LOURAIS

3 081 963

3 000 000

3 000 000

3 000 000

COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

LOURAIS

2 596 981

2 786 981

500 000

464 904

8.11.2. Evolução de Curto Prazo

8.11.3. Evolução do Financiamento Total
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

LOURAIS

5 678 944

5 786 981

3 500 000

3 464 904

O financiamento foi reduzido, no ano 2012, em 2,3 milhões de euros.
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8.12. Juros e Gastos Similares Suportados (€)
COOPERATIVA

2010

2011

2012

2013

LOURAIS

47 964

742 022

12 796

21 521

Os juros e gastos similares sofreram uma forte redução nos últimos dois anos relativamente a
2011.

8.13. Fornecedores (€)
COOPERATIVA

2010

2011

2012

2013

LOURAIS

2 788 956

4 529 468

3 660 138

1 649 925
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As dívidas a fornecedores eram, no final de 2012, na ordem dos 1,6 milhões de euros, menos 2
milhões do que no ano anterior.
Nos anos em análise o pior foi o de 2011, com 4,5 milhões de euros inscritos nesta rubrica.

9. Uniqueijo – União de Cooperativas Agrícolas de Lacticínios de S. Jorge
9.1. Capital Realizado (€)
COOPERATIVA

CAPITAL 2010

CAPITAL 2011

CAPITAL 2012

CAPITAL 2013

UNIQUEIJO

3 020 205

3 020 205

3 020 205

3 020 205

9.2. Trabalhadores
Informação indisponível
9.3. Encargos com Pessoal (€)
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

UNIQUEIJO

1 119 283

1 088 106

1 001 950

926 751

A rubrica de despesas com pessoal tem vindo a diminuir gradualmente desde 2010, quando
representava 1,1 milhões de euros, para 0,9 milhões em 2013.
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9.4. Associados Produtores
Esta cooperativa tem, como associadas e produtoras, as cooperativas do Norte Pequeno e da
Beira.
9.5. Volume de Negócios (€)
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

UNIQUEIJO

11 052 475

10 489 059

10 728 284

10 498 256

Em 2010 o volume de negócios desta união de cooperativas registava cerca de 11 milhões de
euros enquanto em 2013 esse valor quedava-se pelos 10,4 milhões de euros.
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9.6. Resultado Líquido (€)
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

UNIQUEIJO

34 332

116 177

127 052

87 732

Nos quatro anos em análise os resultados líquidos foram sempre positivos, sendo o melhor o ano
2012, com 127 mil euros. Em 2013 houve uma ligeira degradação para os 87,7 mil euros.

9.7. Resultado Operacional (€)
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

UNIQUEIJO

393 411

552 473

705 066

647 596

Os resultados operacionais em 2013 foram na ordem dos 647,5 mil de euros, sendo o melhor
ano, tal como aconteceu com os resultados líquidos, o ano de 2012.
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9.8. Leite Recolhido
Esta união labora o leite produzido e recolhido pelas cooperativas da Beira e do Norte Pequeno.
9.9. Fornecimento e Serviços Externos
Informação indisponível
9.10. Financiamento Obtido (€)
9.10.1. Evolução de Médio e Longo Prazo
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

UNIQUEIJO

5 189 549

8 554 029

3 444 112

5 025 114

COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

UNIQUEIJO

1 958 126

2 018 958

4 329 074

4 371 807

9.10.2. Evolução de Curto Prazo

9.10.3. Evolução do Financiamento Total
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

UNIQUEIJO

7 147 675

10 572 987

7 773 185

9 396 920

GRUPO DE TRABALHO NO ÂMBITO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ECONOMIA |75

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

O financiamento obtido registou no final de 2013 um valor total de 9,3 milhões de euros, acima
dos 7,7 milhões registados em 2012.
9.11. Juros e Gastos Similares Suportados (€)
COOPERATIVA

2010

2011

2012

2013

UNIQUEIJO

364 410

433 723

578 030

559 864

Os juros e encargos similares suportados representaram em 2013 cerca de 559,8 mil euros. Em
2010 essa rubrica registava um encargo de 364,4 mil euros.
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9.13. Fornecedores (€)
COOPERATIVA

2010

2011

2012

2013

UNIQUEIJO

3 619 456

2 117 195

4 047 878

2 774 845

A dívida a fornecedores tem oscilado alternadamente nos últimos quatro anos. Em 2012 era de 4
milhões de euros e em 2013 baixou para 2,7 milhões de euros.

10. UNICOL – União das Cooperativas de Lacticínios Terceirenses, UCRL
10.1. Capital Realizado (€)
COOPERATIVA

CAPITAL 2010

CAPITAL 2011

CAPITAL 2012

CAPITAL 2013

UNICOL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

O capital realizado era, em 2013, de 1 milhão de euros, tal como nos três anos anteriores.
10.2. Trabalhadores
Informação indisponível
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10.3. Encargos com Pessoal (€)
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

UNICOL

2 904 599

3 207 333

2 965 961

2 958 751

10.4. Associados Produtores
Informação indisponível
10.5. Volume de Negócios (€)
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

UNICOL

68 785 476

73 882 439

73 793 674

72 045 651

O volume de negócios, depois de uma subida em 2010 e 2011, sofreu uma ligeira inflexão em
2012 e em 2013. No último ano esse valor situava-se em 72 milhões de euros.
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10.6. Resultado Líquido (€)
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

UNICOL

1 054 758

- 2 326 449

- 1 529 586

309 323

A Unicol, depois de dois anos com resultados negativos, inverteu a tendência e voltou aos
resultados positivos, que em 2013 eram de 309 mil euros.

10.7. Resultado Operacional (€)
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013
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UNICOL

1 297 491

- 1 330 696

- 656 138

1 196 398

Tal como os resultados líquidos, também os resultados operacionais regressaram a um valor
positivo, que em 2013 era de 1,2 milhões de euros.

10.8. Leite Recolhido (milhões de litros)
A Unicol recolheu, em 2013, 139,5 milhões de litros de leite, dos quais 7,5 foram na sua unidade
fabril situada na ilha Graciosa, um valor menor que 2012.
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

UNICOL - TOTAL

143,6

145,4

154,3

139,5
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COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

UNICOL - TERCEIRA

135,6

137,6

146,4

132,0

UNICOL -GRACIOSA

8,0

7,8

7,9

7,5

A Unicol labora, na sua unidade da Terceira, 98% do total de leite produzido naquela ilha e 100%
na fábrica da Graciosa, na unidade daquela ilha.
10.9. Preço do Litro de Leite à Produção
Informação indisponível
10.10. Fornecimento e Serviços Externos (€)
Informação indisponível
1011. Financiamento Obtido (€)
10.11.1. Evolução de Médio e Longo Prazo
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

UNICOL

3 915 269

5 383 634

4 053 562

6 656 264

10.11.2. Evolução de Curto Prazo
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

UNICOL

5 426 649

9 034 365

10 162 308

8 358 713
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10.11.3. Evolução do Financiamento Total
COOPERATIVA

2 010

2 011

2 012

2 013

UNICOL

9 341 918

14 417 999

14 215 870

15 014 977

O financiamento obtido tem vindo a crescer gradualmente, com exceção de 2012. Em 2010 era
de 9,3 milhões de euros enquanto em 2013 esse valor já era de 15 milhões de euros.

10.12. Juros e Gastos Similares Suportados (€)
COOPERATIVA
UNICOL

2010
243 616

2011
616 343

2012
865 770

2013
873 379

10.13. Fornecedores (€)
COOPERATIVA

2010

2011

2012

2013

UNICOL

7 883 885

10 255 737

11 332 065

6 381 196

A dívida a fornecedores decresceu, de 2012 para 2013, cerca de 43,7%.
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11. Cooperativa Ocidental
Informação indisponível.
12. Lactaçores – União das Cooperativas de Lacticínios dos Açores, UCRL
Informação indisponível.
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OUTROS DADOS DE ANÁLISE FINANCE IRA
1. Rácios de Solvabilidade Total (%)
A solvabilidade total expressa a capacidade da cooperativa para satisfazer os compromissos com
terceiros à medida que se vão vencendo.

2013

Capital Próprio Passivo Total

UNILEITE

41 483 381

23 078 027

UNICOL

11 486 940

22 277 316

LACTO PICO

- 487 935

4 471 295

FINISTERRA

6 247 696

2 089 269

LOURAIS

2 627 711

5 379 451

BEIRA

953 377

954 588

LACTICORVO

283 760

10 684

11 018 370

5 355 815

5 632 262

13 147 315

CALF
UNIQUEIJO

2. Rácios de Autonomia Financeira (%)
A autonomia financeira expressa a participação do capital próprio no financiamento da
cooperativa.

2013

Capital
Próprio

Ativo Líquido

UNILEITE

41 483 381

64 561 408

UNICOL

11 486 940

33 764 256

LACTO PICO

- 487 935

6 139 579

FINISTERRA

6 247 696

8 336 965

LOURAIS

2 627 711

8 007 162

953 377

1 907 965

BEIRA
LACTICORVO
CALF
UNIQUEIJO

283 760

294 444

11 018 370

16 374 185

5 632 262

18 779 577
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AUDIÇÕES REAL IZADAS

A 29 de novembro de 2013 reuniu o Grupo de Trabalho com a Cooperativa Agrícola de
Lacticínios do Faial (doravante CALF). Pelo responsável da CALF foram salientados
diversos aspetos, de entre os quais:
- A CALF apresentou como um dos principais problemas a falta de matéria-prima. Estando
incluídos num sistema organizado pela Lactaçores, as exigências para a apresentação de um
produto de qualidade são extremamente elevadas. Considerou a Lactaçores um projeto com
muita potencialidade que deve ser defendido pelas entidades governamentais.
- Afirmou o responsável pela CALF que a maior problemática concentrava-se nos elevados
custos energéticos, que estavam associados à subida do preço do fuel e à impossibilidade de
recorrer a energias alternativas dada à especificidade do tipo de produção daquela unidade, mas
que a CALF tinha planos para a redução desses mesmos custos. Afirmou que a CALF não
apresentava quaisquer problemas relativamente à parte comercial, vendendo toda a produção.
- No que respeita ao fim das quotas leiteiras, considerou que poderão ter alguns problemas com
o seu fim, mas que não serão tão graves como se poderia pensar, já que pelas suas
especificidades, se os produtos mantivessem qualidade, continuariam a escoá-lo.
- Afirmou que a falta de área de pastagem apresentava-se como um problema, exacerbado pela
aposta na fileira da carne, que retirava área à produção de leite e que o preço da carne
desmotivava a produção de leite.
A 27 de fevereiro de 2014 reuniu o Grupo de Trabalho com a Unileite – União de
Cooperativas Agrícolas de Lacticínios e Produtores de Leite da Ilha de São Miguel
(doravante Unileite), cujos órgãos sociais se cruzam com os da Lactaçores – União das
Cooperativas de Lacticínios do Açores, UCRL (doravante Lactaçores). Pelos
responsáveis da Unileite e da Lactaçores foram salientados diversos aspetos, de entre os
quais:
- Indicaram que a Unileite tem beneficiado de todos os apoios comunitários possíveis.
Consideraram que a subsidiação do transporte é uma questão que deve ser bastante debatida no
novo Quadro Comunitário de Apoio, considerando que os produtores necessitavam de apoio ao
transporte e não à matéria seca em si. Demonstraram preocupações com o PRORURAL, o qual
apresenta taxas de comparticipação muito mais baixas do que anteriormente se verificava e que
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apresentam cortes em todos os parâmetros à exceção das questões ambientais. Consideraram que
há que ter cuidado no cenário pós-fim das quotas leiteiras pois nunca se sabia o que a União
Europeia iria decidir na área da agricultura.
- Os responsáveis pela Unileite consideraram que o trabalho e o crescimento tinham levado a que
houvesse uma valorização do preço do leite, recebendo os produtores à data valores em média
iguais aos do continente português e de muitos da Europa. No respeitante às cooperativas suas
associadas, consideraram que a CALF, apesar de ter custos mensais elevados, era uma
cooperativa que estava bem organizada e escoava bem o seu produto, considerando que a
estratégia no Faial passava por uma maior valorização do produto. Referiram que a Lactaçores
disponibilizava gabinete de apoio jurídico, de informática e de contabilidade mas que algumas
cooperativas preferiam deles não usufruir por assumirem uma postura conservadora da sua
atividade.
- Afirmaram que 80% da sua produção era para exportação. Consideraram ser necessária
exigência nos produtos que são importados de modo a proteger-se o produto que se produz na
Região.
- Consideraram ser necessária a presença de técnicos qualificados nas diversas áreas
intervenientes no processo inerente à vida de qualquer cooperativa.
- Indicaram que se encontravam a preparar novos projetos de energias renováveis.
A 16 e 17 de abril de 2014, reuniu o Grupo de Trabalho com a UNICOL – União das
Cooperativas de Lacticínios Terceirense (doravante UNICOL), tendo no primeiro dia
reunido na sua unidade na Ilha Graciosa e no segundo na unidade e sede na Ilha
Terceira. Pelos responsáveis da UNICOL foram salientados diversos aspetos, de entre os
quais:
- Na Ilha Graciosa:
- Indicaram que a cooperativa apresentava um tecido composto por cooperantes relativamente
jovens. Consideraram que as explorações existentes estavam bem dimensionadas. Afirmaram que
a fábrica existente tinha uma estrutura física de qualidade, o que permitia o sucesso do negócio.
Mais indicaram haver confiança por parte dos produtores, com a certeza do escoamento do
produto.
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- Referiram que mão dispunham de serviço de assistência veterinária nem serviço de inseminação
artificial, que consideravam ser necessário.
- Indicaram que a unidade da Ilha Graciosa, por estar integrada num grande grupo, usufruiu de
certas vantagens, apontando como inconveniente o facto de não poderem personalizar muito o
seu produto. Consideraram igualmente que, ao fornecerem produto para grandes grupos
comerciais, garantiam que não teriam problemas de liquidez, mas que tal invalidava que se
pudesse diversificar o produto.
- Apontaram que, em teoria, a Marca Açores era uma vantagem e que, na prática, era necessário
valorizá-la mais por se verificar que o posicionamento do produto que dela usufruiu se situava
numa fasquia de preços baixos.
- No respeitante ao fim das quotas leiteiras, indicaram que, se continuasse a haver drenagem de
produto para os mercados emergentes, que essa situação não deveria acarretar transtornos de
maior para o setor.
- Afirmaram que, na sua opinião, a dicotomia leite/carne é uma falsa questão que tem vindo a ser
levantada e que os dois setores não eram incompatíveis mas complementares. Dada uma certa
sazonalidade que afeta as pastagens e a produção, afirmaram que era importante a continuação da
sazonalidade e o estímulo à produção. Afirmaram ter planos para investir em alguns
equipamentos para aumentar a produção de queijo.
- Mais indicaram que consideravam ser essencial que os dirigentes cooperativos fossem pessoas
com as capacidades necessárias para as funções que exerciam e que era imperativo existir gestores
nas cooperativas já que a existência de diretores que sejam produtores ao mesmo tempo era uma
situação que se tinha demonstrado ser inconciliável.
- Na Ilha Terceira:
- A UNICOL tem na recolha do leite a sua principal atividade, apresentando igualmente uma
fábrica de rações, fornecendo também todos os outros fatores de produção, incluindo
equipamentos de ordenha. Afirmaram que dispõem de um excelente serviço de veterinária que
providenciava todos os serviços e de serviço de inseminação.
- Indicaram que a única atividade deficitária que apresentavam era a da carne, sendo todas as
outras auto-suficientes – consideraram ser um setor difícil de trabalhar, vendo-se na
imperatividade de trabalhar com as grandes superfícies comerciais que impunham a política de
GRUPO DE TRABALHO NO ÂMBITO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ECONOMIA |87

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
preços. Afirmaram que fora das grandes superfícies as possibilidades de comercialização eram
escassas, também para o leite. Consideraram que estar integrado na política das grandes
superfícies de distribuição implicava que se estivesse sujeito à venda do produto a preços baixos.
- No que respeita à periodicidade das análises feitas ao leite, disseram discordar do facto de ter
cessado a realização de análises aos sábados, domingos e feriados, tendo admitido, no entanto,
que sabiam que os laboratórios iriam continuar a trabalhar e que apenas não seria feita a
divulgação de resultados.
- Consideraram não haver justificação para construção de nova fábrica, dado o volume de leite
produzido na ilha. Referindo-se à inovação, marketing e criação de novos produtos, afirmaram
que os princípios inerentes a estes fatores eram louváveis mas que, face às multinacionais do
setor, tornava-se quase uma impossibilidade técnica criar produtos novos e diferenciados, já que
para tal se requeria investigação, para a qual cooperativas do seu tamanho não teriam capacidade.
No que respeita à Marca Açores, consideraram que esta poderá fazer a diferença mas que seria
necessário ter-se muito cuidado na comercialização para não se cometer erros no sentido do
posicionamento do produto – não consideraram aconselhável colocar-se a Marca Açores nos
produtos de “linha branca”. Indicaram que a Marca Açores deveria servir para elevar o produto
no mercado.
A 23 de abril de 2014 reuniu o Grupo de Trabalho com a LACTICORVO – Lacticínios do
Corvo, Cooperativa de Interesse Público de Responsabilidade, Lda. (doravante
LACTICORVO). Pelos responsáveis da LACTICORVO foram salientados diversos
aspetos, de entre os quais:
- A Câmara Municipal de Vila do Corvo detém 50% da LACTICORVO. Tendo sido feito um
estudo de viabilidade económica da cooperativa, concluiu o Revisor Oficial de Contas que, para
que a LACTICORVO fosse praticável sem a existência de um contrato de prestação de serviços
com a Câmara Municipal, a produção daquela teria que ascender aos 70 000 litros de leite,
situação que não consideraram impossível mas que requereria muito trabalho e condicionalismos
favoráveis. Consideraram que a extinção das quotas leiteiras poderia, neste contexto, ser positiva,
já que os produtores de carne poderiam passar a vender leite à fábrica.
- Referiram que começavam a denotar alguma noção de que a carne começava a ser menos
rentável para os produtores, o que fazia da produção de leite uma mais-valia. Tendo sofrido uma
diminuição drástica na produção de leite em 2013 na ordem dos 48 000 litros de leite, atribuíram
a mesma à morte de uma centena de reses e a um desacreditar dos produtores na anterior
direção.
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- A nível de gastos energéticos, referiram que, com a implementação do Projeto Corvo
Sustentável, seria possível reduzir os custos com combustíveis, esperando-se uma redução do
consumo de gasóleo para aquecimento de água. Indicaram que os produtores dispunham de
serviço de inseminação artificial e os fatores de produção essenciais chegavam com regularidade à
ilha.
- Informaram que a ordenha mecânica existia mas que não era utilizada. Referiram que o
incentivo à produção não é fácil, havendo condicionalismos inerentes à forma de laboração,
nomeadamente as características dos produtores corvinos, que se dedicavam tanto ao setor do
leite como ao setor da carne, tendo também outras atividades para além da agricultura, na sua
maioria.
- Referiram que havia procura do produto, especialmente no Verão, mas havia dificuldade em
corresponder, dada a falta de matéria-prima. Afirmaram que apresentavam, no entanto, alguma
dificuldade a nível da entrada do valor da venda do queijo, já que este era produzido com leite
cru, implicando que o hiato de tempo entre a produção e a realização do valor se situava na
ordem dos 90 a 120 dias. Informaram que planeavam inserir o queijo do Corvo nos produtos de
Marca Açores de modo a permitir escoamento mais regular daquele produto e o consequente
aumento do seu valor. Informaram que planeavam recorrer ao sistema de apoio à exportação.
- Consideraram que a auto-sustentabilidade da cooperativa era essencial e que os produtores
necessitavam de formação e apoio técnico sobre os diversos aspetos da atividade, no sentido de
salvaguardar o futuro.
A 24 de abril de 2014 reuniu o Grupo de Trabalho com a Cooperativa Ocidental, CRL
(doravante Cooperativa Ocidental). Pelos responsáveis da Cooperativa Ocidental foram
salientados diversos aspetos, de entre os quais:
- Indicaram que o primeiro e maior problema da Cooperativa Ocidental era a falta de matériaprima, considerando que a cooperativa tinha um peso considerável na economia da ilha e que
necessita de produção para que fosse viável. Consideraram ser necessária a promoção do produto
originário da Ilha das Flores e a consciencialização dos produtores de leite para um incremento
da produção naquela ilha.
- Consideraram que era necessária uma maior atenção às características específicas do clima, das
pastagens da ilha e da genética animal para o incremento e melhoramento da produção.
Referiram, por outro lado, que a injeção de fundos na cooperativa não era a solução, mas sim o
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incentivo ao emparcelamento, o incentivo à melhoria das condições de higiene e sanidade e o
incentivo aos pequenos investimentos para o incremento da produção.
- Consideraram que o produto da Cooperativa Ocidental nunca poderia concorrer num mercado
de massas, devendo concorrer, por outro lado, num mercado de qualidade/gourmet. Dada a falta
de matéria-prima e a falta de condições da fábrica (que indicaram necessitar de melhoramentos
urgentes), afirmaram ter encontrado dificuldades em corresponder às solicitações dos seus
clientes.
- Consideraram que a falta de laboratório de suporte era um handicap no que toca ao esforço na
garantia de qualidade e que o preço elevado do seu produto se devia à falta de matéria-prima,
sendo necessário eliminar ambos os problemas. Consideraram ser essencial um trabalho de
consciencialização dos produtores de leite, de modo a que adquirissem a perceção da
sustentabilidade ou não das suas produções sem o recurso a subsídios de origem comunitária.
- Afirmaram que o risco de encerramento da fábrica era eminente, pelo que urgia a necessidade
de sensibilização de produtores novos não só para o leite, mas também para a carne.
Consideraram que a questão da extensão rural e o emparcelamento nunca funcionou não por
responsabilidade governamental mas por responsabilidade dos produtores que nunca tomaram
partido das potencialidades disponíveis.
- Consideraram que os fundos comunitários deveriam ser melhor aproveitados, nomeadamente
no apoio ao investimento e não à falta de rendimento e que era necessária a orientação dos
departamentos governamentais no sentido de explicitar aos produtores da ilha as potencialidades
tanto da fileira do leite como da fileira da carne, bem como a importância da genética correta para
as condições apresentadas pela ilha.
- Consideraram necessária a libertação de um engenheiro zootécnico e um médico veterinário por
parte do Governo Regional para que procedam a acompanhamento às produções e que era
necessário haver pessoas qualificadas para gerir a fábrica separadamente da produção. Na sua
opinião, era essencial a presença de um engenheiro de produção, de modo a garantir a qualidade
do produto e o seu valor acrescentado. No entanto, afirmaram que necessitavam de apoio na
contratação de um gestor. Consideraram igualmente que, apesar das melhorias necessárias, não
pretendiam descurar o fator humano, sendo necessário manter o maior número de postos de
trabalho possíveis.
- No que respeita à realização de análises ao leite, afirmaram que o modelo atual penalizava os
produtores das ilhas pequenas. A nível de parcerias com o Governo Regional dos Açores,
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realizaram um trabalho de introdução de adubos e rações, no incentivo à produção do leite, bem
como um investimento em vacas e novilhas, de raça Holstein Frísia, que não consideraram a mais
adequada pela impacto do pisoteio nas pastagens. Consideraram não ser aceitável que se injetasse
fundos nas cooperativas pelo simples motivo de se alegar que se necessitava de um qualquer
montante, mas, nessa eventualidade, teria que ser quem injetava os fundos a orientar a direção da
cooperativa que financiou.
- À data da audição, a Cooperativa Ocidental encontrava-se em processo de contração de
empréstimo bancário que consideraram essencial para a subsistência da Cooperativa.
A 28 de abril de 2014 reuniu o Grupo de Trabalho com a Cooperativa Agrícola de
Lacticínios dos Lourais, CRL (doravante Cooperativa dos Lourais). Pelos responsáveis
da Cooperativa dos Lourais foram salientados diversos aspetos, de entre os quais:
- Deparavam-se naquele momento com problemas de tesouraria que se arrastavam desde 2010.
O único cliente que tinham era a Uniqueijo que estava integrada na Lactaçores, fazendo-se pela
primeira toda a comercialização. Mais afirmaram que a inclusão na Lactaçores teve alguns
benefícios por ter eximido as cooperativas de lidar com pagamentos em atraso. No entanto,
afirmaram que conseguiriam desenvolver a sua atividade sem essa inclusão naquela estrutura
comercial.
- Afirmaram que apresentavam dificuldades na regularidade dos pagamentos aos associados, dada
a situação financeira delicada da cooperativa (conforme Relatórios e Contas em Anexo ao
presente Relatório), situação que colocava em causa a subsistência da atividade e convidava à
reconversão da atividade do leite para a fileira da carne, situação que seria apenas suportada pelas
explorações agrícolas com números superiores a 20 animais. Afirmaram ainda que as restantes
explorações

dificilmente suportariam esta

reconversão. Consideraram ser

necessário

acompanhamento técnico para os produtores e combater a desmotivação que tinha vindo a
aumentar no seu seio.
- Não obstante as condições financeiras em que afirmaram mover-se, consideraram que o atual
volume de leite que laboram fazia com que fosse possível manter a fábrica em funcionamento.
Referiram que dispunham de laboratório não oficial, procedendo a testes ao leite, que tinham
como objetivo atribuir pontuação para efeitos de classificação das explorações agrícolas, no
sentido de aferir a melhor qualidade possível da matéria-prima e da possibilidade de uma
melhoria na qualidade do produto. Devido aos problemas de tesouraria que apresentavam,
consideraram que o problema se tornava maior devido aos tempos de cura necessários para o
queijo, o que criava imobilizado na empresa que só renderia muito tempo depois. Indicaram que
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se encontravam a rever o sistema de pasteurização de modo a arrancar com a produção de queijo
pasteurizado a curto prazo. Outro problema que consideraram prejudicar a atividade da
cooperativa era a capacidade da fábrica, estando a mesma projetada para laborar seis milhões de
litros de leite ao ano mas tendo capacidade para laborar o dobro. Consideraram que a não
receção do leite originário da Cooperativa do Norte Pequeno era um dos fatores que prejudicava
a produção, afirmando que era necessário mais diálogo entre as fábricas que laboram leite da Ilha
de São Jorge. Na sua ótica, era aconselhável agrupar o leite de São Jorge em função das três
bacias leiteiras existentes, dado o facto de os três tipos de leite daí derivados variarem no pH, na
acidez, no nível de proteína e no próprio tipo de alimentação.
- Na sua opinião, a existência de quadros técnicos qualificados era essencial para uma produção
de qualidade e comercialmente viável. Afirmaram que o facto de o preço padrão do leite ser mais
baixo em São Jorge do que nas restantes ilhas era um fator que desincentivava os produtores. No
entanto, consideraram haver sempre interesse em produzir Queijo São Jorge por ser um produto
que à partida estaria sempre vendido. Não obstante, consideraram que o queijo certificado era um
produto que não gerava grande interesse porque ficava em imobilizado durante muito tempo.
Consideraram, no entanto, que havia sempre mercado para ele mas que era, efetivamente, difícil
de produzir, dadas as exigências a que o processo de produção estava sujeito.
- Na opinião dos responsáveis pela Cooperativa dos Lourais, era necessário rejuvenescer os
quadros técnicos que participavam da produção do queijo, de modo a perpetuar-se o
conhecimento das técnicas de produção.
A 28 de abril de 2014 reuniu o Grupo de Trabalho com a Finisterra – Cooperativa de
Lacticínios do Topo, CRL (doravante Finisterra). Pelo responsável da Finisterra foram
salientados diversos aspetos, de entre os quais:
- Não obstante a situação financeira equilibrada que demonstram, exprimiu preocupação pela
situação do setor cooperativo em São Jorge, na generalidade. Considerou que a Finisterra tinha
uma organização a nível administrativo e contabilístico que lhe permitiu apurar a sua atividade na
gestão, gerando bons resultados. Referiu que estavam a laborar quase no limite da capacidade,
não obstante o leite ter vindo, ao longo do tempo, a diminuir de volume. Afirmou igualmente
que a produção de leite em São Jorge era muito difícil por uma diversidade de fatores mas
considerou que a atribuição de quotas aleitantes para São Jorge era um erro. Mais indicou que o
custo de produzir Queijo São Jorge era também bastante elevado pelo tempo que o mesmo tinha
que estar em armazém.
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- Considerou positiva a atribuição de subsídio à stockagem, mas que não era necessário o reforço
desse apoio e que a criação da Lactaçores foi positiva.
- Mais considerou que, a existir matéria-prima suficiente, a existência de três fábricas na Ilha de
São Jorge era suficiente e adequada e que a existência de uma 4.ª fábrica seria ruinoso para o
setor.
- Indicou também que o montante pelo qual se está a vender o Queijo São Jorge atualmente era
fator de valorização do produto.
- No respeitante à abolição das quotas leiteiras, afirmou acreditar que São Jorge iria manter os
seus níveis de produção e comercialização. Considerou também essencial que fosse controlada a
produção de queijo que se identificava como São Jorge, mas que era falsificado no estrangeiro.
- Na opinião do responsável pela Finisterra, era essencial a existência de uma gestão
profissionalizada das cooperativas.

A 29 de abril de 2014 reuniu o Grupo de Trabalho com a Cooperativa Agrícola de
Lacticínios do Norte Pequeno (doravante Cooperativa do Norte Pequeno). Pelos
responsáveis da Cooperativa do Norte Pequeno foram salientados diversos aspetos, de
entre os quais:
- Afirmaram que a Cooperativa do Norte Pequeno já foi das maiores cooperativas da Ilha de São
Jorge mas que hoje se encontrava em grandes dificuldades, apenas desempenhando a figura de
intermediários, recebendo e entregando o leite, funcionando como um posto de recolha para a
Uniqueijo. Neste contexto, afirmaram estar a perder 1 milhão de euros por ano. Deste modo,
afirmaram que colocam a hipótese de reabrir a fábrica. Não obstante, afirmaram que os
pagamentos eram feitos regularmente. Indicaram que, para esta nova fábrica tinham já estudos
concluídos para a parte higieno-sanitária, fábrica esta cuja produção de queijo seria direcionada
para a Uniqueijo, com o selo do Norte Pequeno, à imagem do que acontecia anteriormente.
Afirmaram igualmente que a ideia não estava a ser bem recebida.
- Atualmente, afirmam que todas as despesas eram pagas pela Uniqueijo, pelo que a Cooperativa
do Norte pequeno não tinha despesas mas também não tinha lucro. Consideraram que uma nova
fábrica não iria fracionar a produção em São Jorge mas iria, pelo contrário, criar postos de
trabalho.
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- Quando questionados sobre a existência de assessoria técnica no domínio da possibilidade da
construção de uma nova fábrica, os responsáveis pela Cooperativa Norte Pequeno optaram por
não responder.
A 29 de abril de 2014 reuniu o Grupo de Trabalho com a Cooperativa de Leitaria da Beira
(doravante Cooperativa da Beira). Pelos responsáveis da Cooperativa da Beira foram
salientados diversos aspetos, de entre os quais:
- A Cooperativa da Beira não tem funcionários, não tem dívidas nem despesas. A sede onde
antigamente laborava foi cedida à Confraria do Queijo de São Jorge. Afirmam que a fábrica da
Beira encerrou porque se entendeu criar uma cooperativa que abrangesse várias localizações e
que tivesse melhores condições, já que as restantes estavam a ficar obsoletas, nascendo dessa
pretensão a UNIQUEIJO. Como intermediários, os responsáveis pela Cooperativa da Beira
afirmaram que a relação com a UNIQUEIJO era nula e que as Contas da Cooperativa da Beira
deveriam ser feitas à parte.
- Afirmaram que existiam agricultores que percorriam distâncias enormes para entregar o seu
leite, gerando custos elevados a nível de transporte, desincentivando os mais jovens a enveredar
pela atividade agrícola. Consideraram que os recebimentos não eram feitos de forma própria, que
tinham dificuldade em fazer com que o leite conseguisse efetivamente entrar na fábrica já que
este tinha mesmo que ser de muito elevada qualidade, o que fazia com que se tornasse difícil
corresponder aos padrões exigidos. Mais indicaram que havia grandes dificuldades geradas pela
inclusão da produção das cooperativas no universo da grande distribuição, sendo as grandes
superfícies a impor a política de preços.
- Indicaram que a reformulação do setor cooperativo em São Jorge não correu como esperado,
após o que a UNIQUEIJO teve que suportar os juros das dívidas das cooperativas, os quais
amontam a 800.000 euros. Concordaram, no entanto, que a estratégia na altura estava correta, já
que a evolução do produto falava por si. Admitiram ainda que a Cooperativa não tinha sido bem
gerida por falta de qualificações das pessoas encarregues pela gestão.
- Afirmaram que não havia bonificações para a entrega do leite e que as desistências que se
tinham verificado no setor tinham um pouco a ver com a questão da distância para a entrega do
leite, com a transferência dos agricultores para a carne e com a reforma de certos produtores com
mais idade. Indicaram ainda que tal não originou redução na quantidade de leite entregue dada a
concentração dos produtores restantes. Afirmaram também que havia poucos jovens a entrar na
atividade agrícola mas que a média de idades dos produtores tinha vindo a baixar dado que
muitos dos mais antigos se haviam reformado.
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- Indicaram que o preço do leite não é convidativo, tendo havido explorações que se
sobredimensionaram na expectativa de que o preço do leite subisse, não tendo tal acontecido.
- Referiram que produzir bem não era produzir muito e que, com o atual preço do leite e a
abolição das quotas leiteiras, poderiam deparar-se com uma situação menos positiva.
Consideraram ainda que há pouca matéria-prima para a fábrica existente, não existindo a
perspetiva de crescimento do setor. Com a falta de leite que enfrentavam, consideraram que mais
investimento numa nova fábrica no Norte Pequeno seria uma opção errada.
- Afirmaram ainda não concordar que se fizessem mais postos de recolha mas concordavam com
a melhoria do bónus a entregar aos produtores. No que respeita à possibilidade de existência de
mais uma fábrica nos Rosais, consideraram que não tinham possibilidade de solicitar estudos para
aferir da viabilidade da mesma. Não obstante as presentes dificuldades, consideraram que existia
a possibilidade de aumento da produção de leite.
A 29 de abril de 2014 reuniu o Grupo de Trabalho com a União de Cooperativas Agrícolas
de Lacticínios de São Jorge, UCRL – UNIQUEIJO (doravante UNIQUEIJO). Pelo
responsável da UNIQUEIJO foram salientados diversos aspetos, de entre os quais:
- Considerou que o setor cooperativo tinha vindo a ser abalado por diversas situações mas
apresentou convicção que com calma e serenidade se podia dar a volta à situação. Afirmou
também que os encargos financeiros traziam algumas dificuldades mas que aos poucos se tinha
tentado recuperar a UNIQUEIJO para que os produtores pudessem receber mais
atempadamente e a um preço mais justo. À data da reunião, afirmou que os produtores não
recebiam há cerca de 6 meses.
- Afirmou que, para o processo de reorganização da UNIQUEIJO, a sua Direção rodeou-se de
pessoas com o know-how necessário a nível de gestão contabilística. Afirmou que tinham vindo a
adotar medidas a nível da poupança energética, tendo reduzido custos na ordem dos 70 000
euros. Afirmou que ao longo de dois anos conseguiram valorizar em 0,74 cêntimos por
quilograma o produto e que aquele caminho da valorização devia ser o seguido. Indicou que o
know-how de quem geria as diversas valências do setor cooperativo era essencial para que o
mesmo tivesse sucesso e que uma equipa de gestão era uma mais-valia em qualquer cooperativa.
- Indicou que urgia a necessidade de resolver a questão da dívida avultada que sobrecarregava e
limitava a UNIQUEIJO, estando em processo a sua reestruturação. Afirmou ainda que a
UNIQUEIJO não tinha tido problemas com o escoamento do produto mas afirmou que era
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imperativa a valorização do queijo de marca São Jorge. Afirmou ainda que a falta de matériaprima era um dos principais problemas que afetava as cooperativas de São Jorge e que tinham
capacidade para produzir muito mais do que produziam. Mais explanou que sem o leite que era
proveniente da Cooperativa do Norte Pequeno, a UNIQUEIJO não era viável, pelo que a
construção de mais uma fábrica naquele local era desaconselhada. Não obstante, considerou que
havia que respeitar os agricultores do Norte Pequeno, face ao papel importante que
desempenhavam na sustentabilidade da produção em São Jorge.
- Numa perspetiva da laboração, considerou que o leite de São Jorge variava consoante a área em
que era recolhido, dadas as características dos terrenos de pastagem.
- Afirmou considerar que a única preocupação de São Jorge deveria ser o queijo certificado,
apesar de ser um queijo cuja produção era extremamente exigente, ao contrário de um queijo
pasteurizado, que era muito fácil de produzir e vender e afirmou também considerar que a marca
“São Jorge” não tinha vindo a ser acarinhada nem respeitada e que era uma marca que tinha
muito peso.
A 30 de abril de 2014 reuniu o Grupo de Trabalho com a LactoPico – Cooperativa de
Lacticínios da Ilha do Pico, CRL (doravante LactoPico). Pelo responsável da LactoPico
foram salientados diversos aspetos, de entre os quais:
- Após explanação da história da LactoPico e das situações que levaram à elevada dívida que
afirmou afetar e ameaçar a subsistência daquela (cuja verificação se pode fazer pelos Relatórios e
Contas anexos), confirmou que a cooperativa apresentava despesas fixas mensais na ordem dos
20 000 euros de dívida à banca e 70 000 euros de custos administrativos. Mais indicou que a
fábrica tinha sido projetada para produzir queijo bola e queijo barra, o que invalidou as tentativas
de diversificação de produção feitas pela Direção da cooperativa e que nem os protocolos com o
Governo Regional dos Açores tinham sido suficientes para conseguir que a cooperativa
subsistisse.
- Afirmou à altura que, não obstante o então interesse da Insulac em trabalhar com a cooperativa,
a dívida de 4,5 milhões de euros era o maior problema, que ninguém estava disposto a assumir. À
altura da reunião, decorria um Plano Especial de Revitalização da empresa, esperando-se a
Assembleia de Credores. Considerou que um dos problemas principais da LactoPico foi o facto
de nunca ter tido alguém devidamente qualificado e preparado para gerir a unidade industrial e
que tentaram inovar e criar novos produtos, tendo tal sido invalidado pelo facto de as regras para
a produção dos novos produtos não se enquadrarem na estrutura da fábrica.
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- Afirmou que havia interessados no produto da LactoPico mas não havia capacidade de
investimento. Afirmou que a LactoPico trabalhava com 45 produtores, todos eles cooperantes e
que existia um grupo de jovens interessados em desenvolver atividade no setor.
- Indicou ainda terem existido grandes investimentos na genética e que dispunham de animais de
qualidade mas que tudo isso estaria em causa se não se conseguisse arranjar forma de subsistência
para a fábrica. Considerou que a dimensão desta não era adequada mas que era possível adequá-la
à produção se houvesse investimento. Indicou igualmente que era possível melhorar as câmaras
de frio, que eram sobredimensionadas para a estrutura de frio de que a fábrica dispunha. Indicou
ainda que a responsabilidade do sobredimensionamento cabia aos decisores e a quem projetou a
fábrica.
- Mais afirmou considerar que um dos problemas da LactoPico eram as grandes distâncias que os
produtores tinham que percorrer para entregarem o leite, o que também os desincentivava.
- Afirmou que, só a nível de custos energéticos, eram sobrecarregados com cerca de 11 a 12 mil
euros mensais e que para minimizar esta situação, considerou ser essencial o recurso às energias
alternativas. Mais indicou que a valorização do produto era essencial bem como a criação de uma
maior noção de pertença à Cooperativa e ao seu espírito por parte dos produtores. Considerou
igualmente que as cooperativas não podiam ser geridas com base na expectativa dos apoios
oriundos do Governo Regional, indicando que os problemas da LactoPico estavam bem
diagnosticados por uma comissão técnica e que as soluções para a fábrica dependeriam muito da
filosofia de negócio que se pretenderia nela aplicar.
A 15 de Maio de 2014 reuniu o Grupo de Trabalho com o Secretário Regional dos
Recursos Naturais, o qual salientou diversos aspetos, de entre os quais:
- Considerou que o setor cooperativo na área dos lacticínios era estratégico para a Região
Autónoma dos Açores e que tinha sido feito um levantamento sobre as condições em que o
mesmo se movia, especialmente nas Ilhas das Flores, São Miguel, Pico, São Jorge e Terceira. Não
obstante, indicou que a preocupação era extensiva a todas as ilhas, existindo uma Comissão
Técnica designada para o estudo específico do setor, efetuando visitas às cooperativas e emitindo
relatórios no seguimento das mesmas.
- Mais indicou que o Governo Regional dos Açores não estava disponível para pagar dívidas de
cooperativas que decorressem de atos de gestão das mesmas, prevenindo que também desse
modo se pudesse evitar a circunstância do premiar de eventuais atos de má gestão. Não obstante,
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informou que da parte do Executivo havia total disponibilidade para buscar caminhos e rumos
que levassem à sustentabilidade de tão importantes organizações.
- Afirmou que foram identificados problemas distintos em cada uma das ilhas. No respeitante à
Ilha das Flores, foi identificado um problema no nível da produção de leite, que se verificava
diminuto relativamente às necessidades da cooperativa para uma produção eficaz. No que
respeita à Ilha do Pico, indicou que esta se apresentava como a situação mais complexa de todas
as ilhas, no que à LactoPico concernia. O Secretário reforçou que a posição do Governo
Regional face à situação das cooperativas era coerente com a que apresentaram no início da
legislatura. Abordando a situação da Ilha de São Jorge, afirmou que era necessário avaliar o
potencial da produção da ilha. Indicou que em São Jorge se produzia queijo de elevada qualidade,
que o mercado escoava com facilidade. Referiu que a Comissão Técnica, durante o ano de 2013,
colaborou com Uniqueijo no sentido de se aperfeiçoar procedimentos, procedendo
posteriormente a recomendações e avaliações vertidas em relatório que foi enviado àquela
organização. O Secretário Regional dos Recursos Naturais indicou ainda que desde que a
Comissão Técnica começou a fazer aquele acompanhamento, que melhorias significativas se
tinham vindo a verificar, tanto no escoamento como no preço do produto. Mais afirmou que no
ano de 2013 se havia verificado um decréscimo da produção que se deveu às condições
climatéricas que demonstraram ser, nesse ano, atípicas e adversas. A nível de gestão das
cooperativas em São Jorge, indicou que, no que à Uniqueijo concernia, se havia implementado
uma gestão mais profissional, já que haviam contratado elementos qualificados que se
encarregariam exclusivamente dessa função.
- Indicou que, nas restantes ilhas, a produção havia crescido ligeiramente, decorrente também de
aconselhamento que foi feito pela Comissão Técnica e que se haviam introduzido alterações que
tinham produzido, até então, bons resultados. No que respeitava a São Miguel, indicou que a
Unileite era uma cooperativa completamente diferente a nível de dimensão e que também já
havia tido problemas graves, decorrentes de atos de gestão algo arrojados. Indicou que, não
obstante, a Unileite tornou-se numa das maiores indústrias da Região, tendo até se
internacionalizado, o que era um bom exemplo do que devia ser feito. Reportando-se à Ilha
Terceira, mais concretamente à Unicol, indicou que o Governo Regional tinha vindo a
acompanhar a sua evolução. No que respeita à Ilha do Corvo, indicou que a Lactivorvo se
caracterizava por ser uma cooperativa de pequena dimensão com forte recurso a apoios
comunitários e que funcionava a um ritmo próprio, decorrente da sazonalidade da sua atuação.
Não obstante, apontou que a Lacticorvo era uma cooperativa importante para o contexto
económico da Ilha do Corvo, que a estavam a acompanhar mas que a mesma não apresentava
problemas de maior. Afirmou ainda que acreditava que, a haver mais leite, que tal iria
naturalmente contribuir para uma melhoria das condições em que a cooperativa se movia.
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- Abordando a temática do setor cooperativo na Ilha do Faial, e reportando-se à CALF,
considerou que aquela era uma cooperativa dinâmica mas que apresentava constrangimentos ao
nível da produção de leite, tendo capacidade para acolher maiores quantidades de matéria-prima e
que era imperativo que os produtores se dedicassem a apostar no setor. Indicou que o setor do
leite era uma verdadeira preocupação do Governo Regional por ser o mais importante da nossa
Economia. Considerou que só conjugando os fatores da gestão e da produção corretamente é
que se conseguiria uma melhoria no setor.
- Considerou que a Ilha Graciosa tinha vindo a ser um bom exemplo no setor cooperativo, tendo
sido verificado um crescimento do mesmo naquela ilha. O Secretário Regional dos Recursos
Naturais indicou ainda que, no geral, tinham sido identificados dois tipos de problemas: a gestão
das cooperativas e a falta de matéria-prima, sendo naqueles domínios que a Comissão Técnica
tinha vindo a desenvolver o seu trabalho. No que à parte da gestão concerne, o governante
indicou que havia, de facto, apoios regionais para apoiar os salários das pessoas contratadas neste
domínio. Indicou ainda que, no que respeita à produção, o Governo Regional tinha vindo a fazer
muito trabalho, mas que ainda haveria espaço para eventuais melhoramentos. Relativamente à
possibilidade da existência de mais uma fábrica de laticínios em São Jorge, o governante indicou
que, no entender do Governo Regional, é uma pretensão que não fazia muito sentido no
contexto atual a nível de potencial disponível. A mesma opinião emitiu a respeito da possibilidade
de uma nova fábrica na Ilha Terceira, tendo em conta a capacidade existente e a produção atual.
- No que respeita à composição da Comissão Técnica, indicou o Secretário que a mesma se
compunha por pessoas com conhecimento das diversas facetas da vida de uma cooperativa, o
que possibilitava a correção do acompanhamento a ser feito. Mais indicou que foi pedido às
cooperativas das ilhas de São Jorge e das Flores que indicassem pessoas específicas para trabalhar
com a Comissão Técnica, mas que as mesmas nunca haviam sido indicadas, fazendo com que
aquela Comissão tivesse desenvolvido a sua atividade diretamente com as direções respetivas.
Referiu ainda que os relatórios que eram elaborados pela Comissão Técnica eram enviados
diretamente para as diversas cooperativas, pelo que a sua publicidade dependeria de
consentimento das mesmas.
- O Governante indicou também não ter uma visão pessimista do setor cooperativo e que a par
dos problemas que o setor tinha apresentado em alguns casos, outros existiam que eram bons
indicadores de como o fazer subsistir com sucesso. Apontou o caso da Ilha das Flores, onde se
aplicaram apoios à produção e aos animais de qualidade, o que gerou algum entusiasmo inicial
que depois esmoreceu. Referiu que, não obstante não haver nenhum plano escrito e oficial para o
setor cooperativo, o Governante indicou que o Governo Regional entendia que o mesmo é de
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suma importância para a Economia dos Açores, tendo vindo a ser desenvolvidos esforços na
identificação dos problemas e acompanhamento no sentido de ajudar as organizações a reverter
os problemas existentes. Mais indicou que tinha vindo a haver concertação com os produtores no
sentido de se encontrar os melhores apoios, nomeadamente através dos serviços agrários e da
própria Universidade dos Açores. Referiu ainda que no novo Quadro Comunitário de Apoio
existia uma maior especificidade no que respeita ao setor agrícola, aos apoios aos produtores, a
ações de formação, disponibilizando igualmente meios financeiros para a modernização do setor.
- No que respeita à certificação do Queijo São Jorge, o Secretário Regional dos Recursos Naturais
indicou que qualquer produto com a designação DOP (Denominação de Origem Protegida)
devia ser salvaguardada e apoiada. Mais indicou que uma das conclusões da Comissão Técnica foi
a de que era possível atingir-se níveis de produção mais elevados com as características de
diferenciação.
- No que respeita ao cenário pós-quotas leiteiras, informou o Governante que o Governo
Regional tinha um estudo que estava a ser avaliado no qual iria fundamentar as suas propostas
naquela matéria e que o mesmo seria oportunamente divulgado.
- Referiu ainda que não iriam ser retiradas ajudas ao setor cooperativo, mas que iriam ser
concedidas ajudas para que as cooperativas tivessem uma intervenção e postura diferentes.
Questionado sobre a existência da venda de queijo de “marca branca” como queijo DOP,
afirmou não ter conhecimento de tal situação, afirmando que existia uma imagem de produção
pela qual devíamos pugnar para que continuasse, sendo reforçada pela Marca Açores.
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CONCLU SÕES E RECOMEN DAÇÕES

O Setor Cooperativo Agrícola nos Açores assume uma função económica e social da maior
relevância, desempenhando-a num espírito de desenvolvimento económico e sustentável que se
pretende contribuir para um maior e melhor crescimento da Região, aos seus mais diversos
níveis.
As empresas cooperativas são fundamentais de modo que, pela sua dimensão e
características, não interessam aos grandes grupos económicos ou a sociedades, permitindo e
garantindo assim a existência de atividade económica, cujo fim em si mesmo não é o lucro.
Na esperança de contribuir para uma melhor compreensão de um setor que tem vindo a
atravessar algumas dificuldades, decorrentes de uma diversidade de fatores, foi elaborado o
presente Relatório, onde se pretende espelhar as atuais condições em que se movem as
Cooperativas Agrícolas na Região, muito em particular as da fileira do leite, as suas expectativas, a
sua visão sobre o presente e o futuro e as possíveis soluções para melhor desenvolver um setor
que, claramente, é estratégico e vital para a Economia dos Açores.
O forte aumento da produção de leite verificado a partir de 1999 e 2000, quando se atingiu
pela primeira vez a fasquia dos 500 milhões de litros de leite produzidos num só ano, foi uma
natural consequência do incremento da mecanização agrícola e do aumento da superfície agrícola
útil verificados no final dos anos noventa. A melhoria genética introduzida nas manadas e o
rejuvenescimento aliado à formação desta classe profissional foram também decisivos para o
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crescimento e consolidação do setor do leite na Região Autónoma dos Açores que, nesta altura,
já representa cerca de 33% da produção nacional.
Deste modo, após as audições realizadas às Cooperativas de lacticínios da Região e da análise
dos seus Relatórios e Contas, foram suscitadas algumas questões que, ora comuns, ora
específicas, se afiguram relevantes para que sejam expostas a título de conclusão, de modo a que
a partir delas se possam inferir estratégias e orientações para que este setor possa prosperar e dar
à Região as mais-valias que acreditamos serem viáveis e possíveis.
Na decorrência das diversas reuniões, concluiu-se que, a nível financeiro, na Região
Autónoma dos Açores existem duas realidades no âmbito das cooperativas agrícolas que se
dedicam à fileira do leite: as que, fruto de uma gestão e especialização produtiva se encontram em
boa situação financeira, com um nível de endividamento sustentável e rentabilidade compatível
com os desafios prementes que o mercado de lacticínios atualmente coloca, tais como as
cooperativas Finisterra e Unileite. Outras apresentam-se com uma situação financeira difícil,
decorrente de uma diversidade de fatores, entre os quais se contam a má negociação de
financiamentos ao investimento em infraestruturas e também erros ao nível da gestão produtiva
fabril que retiraram rentabilidade à produção. Como fator de influência negativa na situação
financeira de algumas cooperativas é também a inexistência de produtos de elevado valor
acrescentado que sejam compatíveis com as características esperadas de um produto identificado
com a Marca Açores, situação que levou a que as fábricas ficassem exclusivamente dependentes
dos produtos indiferenciados tipo “marca branca” que, apesar de se afigurarem necessários, não
apresentam rentabilidade necessária para a viabilização das unidades.
A falta de matéria-prima foi igualmente uma preocupação demonstrada por um elevado
número de Cooperativas. A indisponibilidade dos produtores (por não se dedicarem
exclusivamente à atividade agrícola), os condicionalismos de ordem física (as longas distâncias
que têm que percorrer para a entrega da matéria-prima) ou ainda a falta de incentivo que sentem
pelo facto de considerarem que o preço do leite não é justo o suficiente, foram fatores que foram
indicados como contribuintes para um decréscimo da produção em função da baixa quantidade
de leite entregue nas fábricas.
Não obstante, é afirmação comum que o produto do Açores é uma mais-valia para o
desenvolvimento da Região e que é essencial que seja incentivada a sua produção e
comercialização nos mercados estrangeiros, numa perspetiva de valorização contínua através de
publicitação e marketing dos nossos produtos lácteos nesses mercados, através de uma estratégia
concertada entre os diversos intervenientes, produção-transformação e comercialização.
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Os elevados custos energéticos inerentes ao processo de fabrico foram outro fator de
preocupação demonstrado quase unanimemente. As cooperativas têm, invariavelmente,
desenvolvido esforços e metodologias para a redução desses montantes mensais, sendo cada vez
mais relevante o recurso a energias alternativas para que tal aconteça, estratégia que barra na falta
de tesouraria para a sua plena implementação.
O setor não referiu problemas no que respeita à produção e comercialização de queijo
pasteurizado, sendo este um produto de rápida produção, de imediata colocação no mercado e
que apresenta retornos automáticos às cooperativas por ser um produto que, invariavelmente, é
escoado para as grandes superfícies comerciais. Não obstante este fácil escoamento do produto,
não há a correspondente valorização como produto dos Açores, já que, inserido na estratégia das
chamadas “marcas bancas”, perde individualidade, consequentemente situando-se numa tabela de
preços baixos, que não diferenciam o produto oriundo da Região. Deste modo, por diversas
cooperativas foi indicado que a colocação da Marca “Açores” nas embalagens de marcas brancas
desvaloriza o que é produzido nos Açores e que, não obstante a disponibilidade de produtos
açorianos nas marcas das grandes superfícies ser um mecanismo de supra importância para a
sobrevivência do setor, é essencial que tal não seja associado diretamente com a Marca Açores.
No que respeita ao Queijo São Jorge, apesar de ter sido apontado por todas as cooperativas
que o produzem que o processo que conduz à certificação é extremamente exigente,
transformando este tipo de queijo num produto que demora a trazer retorno para essas mesmas
cooperativas, indicam que deve ser continuamente valorizado porque é uma mais-valia para o
desenvolvimento económico da Região, sendo mesmo um dos produtos âncora dos lacticínios
dos Açores. É imperativo rever e incrementar as possibilidades de exportação deste produto,
especialmente para o mercado da América do Norte, tendo sido este Grupo de Trabalho
informado que existem produtores que fabricam queijo e identificam-no como São Jorge, não o
sendo. Torna-se necessário que, a ser real, seja esta situação acautelada e que se certifique que o
único Queijo São Jorge à venda no mercado é aquele que é fabricado em São Jorge. Neste
domínio, o papel do Governo Regional torna-se preponderante no apoio e proteção aos
produtores da Região nas relações comerciais bilaterais, na assistência na promoção do seu
produto, que serve os interesses do nosso desenvolvimento e posicionamento nos mercados
comerciais externos.
Foi referido por diversas cooperativas que a existência de três fábricas de laboração de leite
na Ilha de São Jorge tem sido adequada à quantidade de matéria-prima existente. No entanto,
afigura-se necessário o repensar do sistema de distribuição do leite entre as unidades fabris
existentes, de modo a assegurar a subsistência de todas elas.
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A solucionar-se o problema da falta de matéria-prima, acredita-se que, em concomitância
com a aposta na qualidade do produto e uma correta e articulada rede de comercialização, que a
adequação da dimensão das unidades fabris será alcançada.
Opinião praticamente unânime de todas as cooperativas que foram ouvidas no processo de
compleição deste Relatório, reporta-se à necessidade de uma gestão profissionalizada em todos
os aspetos da vida de uma Cooperativa. A existência de técnicos qualificados, não só a nível da
gestão financeira e administrativa, mas também ao próprio nível da produção afigura-se essencial
para o sucesso de qualquer Cooperativa. Foi admitido em diversas cooperativas que muitos dos
problemas hoje existentes naquelas unidades derivam, efetivamente, de uma falta de gestores
qualificados para o efeito e que, na realidade, é inadmissível a contínua injeção de fundos
governamentais para resolver os problemas de liquidez, sem uma adequada gestão técnicofinanceira. Afigura-se essencial compreender as fragilidades de cada uma das cooperativas e
orientá-las no sentido de uma melhor organização e gestão e consequente melhoria do produto e
incremento do negócio.
No que respeita aos fundos comunitários, revelaram-se, na opinião de algumas cooperativas,
um recurso de suma importância, especialmente no que respeita ao desenvolvimento de projetos
direcionados para a redução dos custos energéticos anteriormente referidos.
No âmbito das opiniões atinentes ao cenário pós quotas leiteiras, as opiniões divergiram.
Enquanto alguns responsáveis de cooperativas com mais produção e menos problemas a nível da
matéria-prima consideraram que o fim das quotas leiteiras pode até ser positivo, as cooperativas
com maiores fragilidades apresentaram preocupações com o seu posicionamento no mercado.
No que respeita ao atual procedimento de análises ao leite, foi unânime a opinião de que é
necessária uma reformulação da metodologia existente, em particular ao que à notificação diz
respeito, por se considerar que o praticado atualmente não é adequado.
Deste modo, no enquadramento supra referido, afiguram-se as seguintes recomendações:
1) É aconselhável uma promoção da imagem das cooperativas, enquanto empresas que se
baseiam em importantes valores éticos, tais como a autoajuda, a democracia, a equidade, a
solidariedade e que contribuem para uma maior coesão económica, social e territorial na Região
Autónoma dos Açores;
2) É importante manter-se a extensão rural nos Açores, de forma assegurar-se a
sustentabilidade do setor cooperativo nos Açores, bem como identificar e divulgar estratégias de
sucesso para as cooperativas de lacticínios dos Açores, que possam ser partilhadas e prosseguidas
por todas as outras cooperativas;
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3) Afiguram-se necessárias iniciativas governamentais de sensibilização para a produção,
para a melhor coordenação do processo produtivo, no âmbito da formação e acompanhamento
técnico permanente dos produtores, com particular incidência em ilhas mais pequenas e com
maiores problemas em termos de quantidade de leite produzido, de modo a melhor orientá-las no
contexto geral em que se movem, sendo particularmente relevante a continuação da prestação de
assessoria às cooperativas que até hoje tem sido desempenhada pela Comissão Técnica;
4) As cooperativas devem ter serviços de gestão profissional, quer ao nível da gestão
financeira, de produção e comercialização;
5) Deve fazer-se depender eventuais apoios futuros, no âmbito dos programas
comunitários e Regionais, à existência de serviços de gestão profissional;
6) Devem ser promovidas políticas públicas que visem a concertação de estratégias
comerciais por parte das cooperativas dando assim, a estas, maior eficácia no marketing dos seus
produtos e aumentando o seu poder negocial face às exigências dos mercados;
7) A Marca Açores não deve ser utilizada nos produtos de “marca branca”;
8) As cooperativas devem ter como prioridade a utilização dos novos sistemas de incentivos
no âmbito do novo Quadro Comunitário de Apoio, no sentido da diminuição dos seus custos
energéticos;
9) As cooperativas devem ter como prioridade a utilização dos novos sistemas de incentivos
no âmbito do novo Quadro Comunitário de Apoio, no sentido da diminuição dos seus custos de
transportes;
10) Deve ser incentivada a diversificação e especialização das unidades industriais de algumas
cooperativas, em particular a das ilhas mais pequenas e de menor produção;
11) Deve ser incentivada a procura e a entrada em novos mercados, fora dos mercados
tradicionais.

A Relatora do Grupo de Trabalho

____________________________________
Marta Couto
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O presente relatório foi aprovado no Grupo de Trabalho, a 16 de Julho de 2014, por
unanimidade, encontrando-se em condições de ser remetido à Comissão de Economia para
votação.

O Coordenador do Grupo de Trabalho

________________________________
José Ávila

O presente relatório foi aprovado na Comissão de Economia, no dia 16 de Julho de 2014, com
os votos a favor do PS, CDS-PP e BE e as abstenções do PSD.
Em anexo declaração de voto do PSD.

O Presidente da Comissão

_____________________________
Francisco Vale César
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Declaração de Voto do PSD/A sobre Relatório do Setor Cooperativo
Considerando que o relatório não dispõe de todos os dados necessários à análise das
políticas públicas dirigidas ao setor cooperativo nos últimos anos, constituindo no
entanto um bom instrumento de trabalho para o conhecimento do setor,
O PSD/Açores abstém-se em sede de Comissão Permanente de Economia.

GRUPO DE TRABALHO NO ÂMBITO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ECONOMIA |107

