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Presidente da Federação Agrícola dos Açores diz que organização granjeia "grande credibilidade
regional, nacional e europeia" e que continuará a defender os agricultores açorianos

A
Federação Agrícola
dos Açores (FAA) tem
o ADN dos agriculto-
res regionais, dando

mostras de grande capacidade
de resistência e resiliência. Esta
foi a primeira mensagem deixa-
da pelo presidente da FAA, na
cerimónia evocativa dos 30 anos
da fundação da organização que
representa o setor na Região
Autónoma dos Açores, realiza-
da no Parque de Exposições de
São Miguel, em Santana.

No discurso de abertura,
Jorge Rita referiu que o setor
atravessa hoje um momento de
"algum alívio", comparativa-
mente há 1 ano. E apesar das
perspetivas "difíceis de avaliar"
para 2023, fruto da invasão da
Ucrânia por parte da Rússia, da
escalada dos preços, da inflação
e dos seus impactos na econo-

mia, a federação mostra-se pre-
parada. "Não nos vamos con-
siderar derrotados para 2023,
até porque a FAA tem dado
mostras de capacidade de re-
sistência e resiliência, faz parte
do ADN dos agricultores e a fe-
deração tem esse espírito". 

Jorge Rita lembrou as três
décadas de vida que a federação
leva, marcados "por algumas
divergências, nem tudo foram

rosas, nas diferentes ilhas", mas
de agregação num sentido úni-
co, "que é o agricultor e o seu
rendimento".

"A Federação Agrícola dos
Açores é uma organização de
grande credibilidade regio-
nal, nacional e europeia, re-
conhecida por todos. Pratica-
mente todas as associações
agrícolas estão agregadas à
FAA, menos um setor emer-

gente e que está a  ser solidifi-
cado, que é o setor do vinho.
Era importante que criassem
uma associação que se revis-
sem e se juntassem à federação,
para que todos os setores
económicos da região na agri-
cultura ficassem agregados".

Satisfeito por presidir a Fe-
deração neste momento que
considerou de "nobre", Jorge
Rita não esqueceu os seus an-
tecessores, presentes no even-
to, pelo trabalho desenvolvido
em prol da organização, que se
tornou um parceiro social
"forte e credível", fator impor-
tante para uma boa gover-
nação da região.

"É nesta harmonia de tra-
balho, em que cada um faz bem
a sua parte: nós continuamos
a reivindicar em prol dos agri-
cultores, é esse o objetivo e que

está na génese da federação,
que é não abdicar nunca, em
circunstância alguma, de rei-
vindicar em prol do rendimen-
to dos agricultores. E obvia-
mente caberá sempre aos de-
cisores, em virtude das nossas
visões de estratégia, ver de uma
forma ou de outra se são bem
acolhidas - e têm sido - de ir ao
encontro das pretensões de um
setor que é vital na nossa eco-
nomia", assinalou.

Jorge Rita aproveitou para
fazer o paralelismo entre como
os governos da República e dos
Açores encaram o setor, afir-
mando que, se a nível nacional
se assiste a um "desmantela-
mento do Ministério da Agri-
cultura", na Região há o inver-
so. "A pandemia veio por a nu e
realçar a importância que a
agricultura tem. Não paramos
de trabalhar e produzir bens
transacionáveis, que permitiu
à balança comercial da Região
ser favorável, o que continuará
a ser sempre que houver um se-
tor robusto como o nosso".

No entanto, a robustez do
setor também se faz com
"apoios, estratégias bem feitas,
em matéria do leite e da carne,
e de todas as produções agríco-
las, que darão a hipótese de im-
portar menos e exportar mais,
em prol dos nossos consumido-
res finais, aqueles que vivem cá
e aqueles que nos visitam".

E o trabalho da federação é,
para o seu presidente, o de dar
nota da opinião agregada de to-
das as associações e trabalhar
em conjunto com os nossos
parceiros sociais e o secretário
regional da Agricultura e toda
a sua equipa, com o presidente
do Governo Regional dos Aço-
res, com a CAP e com Bruxelas.

Lembrando alguns momen-
tos marcantes que definirão a
Federação Agrícola dos Aço-
res e permitiram que se tornas-
se na organização credível que
é hoje, como os casos de BSE na
Região - "resolvidas com arte e
engenho" - ou a abolição das
quotas leiteiras, Jorge Rita ter-
minou o seu discurso olhando
para Bruxelas e para os apoios
comunitários.

Considerou o representan-
te do setor agrícola nos Açores
que "falamos todos da Europa.
Queremos as verbas e os apoios
da Europa, que são justos e até
deviam ser maiores. O proble-
ma é nós cumprimos ou que-
rermos cumprir com as regras
da Europa. Temos o dinheiro
da Europa, mas também temos
as exigências brutais da União
Europeia a todos os níveis".

“A pandemia veio por a nu e realçar 
a importância que a agricultura tem.
Não paramos de trabalhar e produzir bens
transacionáveis, que permitiu à balança
comercial da Região ser favorável, o que
continuará a ser sempre que houver um
setor robusto como o nosso”

“Não nos vamos considerar derrotados para 2023,
até porque a FAA tem dado mostras de capacidade 
de resistência e resiliência, faz parte do ADN 
dos agricultores e a federação tem esse espírito”

Resistência e resiliência são
o ADN dos agricultores e da
Federação Agrícola dos Açores
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A Federação Agrícola dos
Açores é um parceiro 
do diálogo, da concertação
social e da definição das
políticas públicas regionais

A
Federação Agrícola
dos Açores (FAA) é
"um parceiro do diá-
logo, da concertação

social e da definição estratégica
das políticas públicas regio-
nais", afirmou José Manuel Bo-
lieiro, no discurso de encerrra-
mento da cerimónia evocativa
dos 30 anos da fundação da
FAA. O presidente do Governo
Regional dos Açores sublinhou
o prestígio, o carisma e a credi-
bilidade construída e conquis-
tada pelo movimento federati-
vo não só a nível regional, mas
também nacional e europeu.

"Estamos a celebrar 10.950
dias. Transformo a data de ani-
versário em dias, porque na
agricultura não há feriados,
não há fins de semana, e é bom
perceber a dimensão da dedi-
cação e da atividade, quando é
celebrada em termos de déca-
das ou anos. Mas são esses
10.950 dias que provam a dedi-
cação, o empenho e atividade
de cada um e de todo o movi-
mento associativo", assinalou.

O presidente do executivo
enalteceu o passado da fede-
ração que, agregados sob o le-
ma "Unidos somos mais for-
tes", criaram condições para
que a agricultura açoriana fa-
lasse a uma só voz. "Estou bem
recordado quando foi criado na
Região Autónoma dos Açores o
Conselho Regional de Concer-
tação Social, de verificar da im-
portância da representação na
economia produtiva e de valo-
rização dos produtores, no diá-
logo e na concertação social, fa-
zer a agregação do movimento
associativo das nossas ilhas, pa-
ra um entendimento federativo
dos Açores. E é este exercício de

agregação que representa bem
o papel que tem desenvolvido a
FAA. Foi um esforço meritório
de todos, desde a primeira ho-
ra, incluindo aqueles que fa-
ziam parte das associações
agrícolas ainda pré-Federação
Agrícola dos Açores, e que se
movimentaram na partici-
pação do Conselho Regional de
Concertação Social para a futu-
ra construção da FAA. É já uma
visão estratégica destes diri-
gentes da importância de "Uni-
dos mais fortes", melhor repre-
sentação do setor, melhor en-
tendimento da realidade plural
dos Açores", afirmou.

E para José Manuel Bolieiro,
houve três fatores que possibi-
litaram que o setor primário se
unisse em torno da Federação
Agrícola dos Açores, e que fo-
ram alcançados porque houve
um envolvimento com os seus
representados, com a atividade
representada, com o contacto
com a realidade e pela capacida-
de de participar no diálogo e na
concertação dos decisores. E es-
ses fatores foram a credibilida-
de, o prestígio e o carisma. "Para
que os representados, o movi-
mento associativo e a federação
possa ser voz ativa na formu-
lação de decisões, nas quais eles

Bolieiro elogiou o papel de-
sempenhado pela Federação e
pelos decisores políticos aquan-
do do surgimento do primeiro
caso de BSE, que, através da "li-
gação inteligente, cúmplice no
sentido positivo, entre gover-
nantes e economia e seus repre-
sentantes na economia do setor
primário" evitaram a densifi-
cação do problema, contendo-o.
O presidente do governo enun-
ciou ainda mais dois momen-
tos onde a força da FAA foi evi-
dente, como no fim da quota lei-
teira e a luta pela melhoria dos
rendimentos dos agricultores. 

"Em todos os momentos em
que se parecia haver confusão
sobre a bondade da solução ou
o risco da mesma, a Federação
tomou sempre posição asserti-
va: o fim das quotas leiteiras se-
ria um problema eventual para
o rendimento. E era preciso das
duas uma: ou ter a força in-
fluenciadora para evitar o fim;
ou, no caso de não ser possível
evitá-la, encontrar soluções
compensadoras", afirmou,
acrescentando que "a causa do
preço justo, da valorização do
rendimento, em toda a cadeia
de valor, foi uma causa abraça-
da pela FAA desde o primeiro
instante e com inteligência, pa-
ra conseguir agregar todos os
atores para ganhar esta causa".

Por último, olhando para o
futuro, o chefe do executivo aço-
riano considerou que a Fede-
ração Agrícola dos Açores será
um "auxiliar na definição da es-
tratégia futura", que não será so-
mente a nível regional ou mes-
mo nacional, mas sim europeu.

"No quadro da economia
verde, na ideia do desenvolvi-
mento sustentável, nos pode-
mos, os Açores e a FAA, deixar
demonstrada que fomos um
agente, desde sempre, capaz e
exemplar do que diz respeito ao
desenvolvimento sustentável,
ao cumprimento das obri-
gações de desenvolvimento
sustentável das Nações Unidas
ou da Agenda Europeia da Sus-
tentabilidade, para termos
uma voz ativa na reivindicação
pelo exemplo que fomos, que
somos e pela dimensão que
queremos ser na dimensão es-
tratégica da economia verde
para a Europa, e com direta in-
fluência no nosso desenvolvi-
mento, na fixação das nossas
populações, no potencial da
nossa economia produtora e
produtiva e na compreensão da
descontinuidade territorial que
representamos para a Europa,
enquanto projeção atlântica
que somos".

O Presidente do Governo Regional dos Açores sublinhou o prestígio, o carisma 
e a credibilidade da federação que celebrou 30 anos desde a sua fundação

próprios podem ser destinatá-
rios, mas podem ser coautores
das mesmas", acrescentou.

O presidente do governo
açoriano abordou ainda o pre-
sente da Federação e o papel
que desenvolveu, fruto do
prestígio, credibilidade e caris-
ma adquirido, considerando
que foi "o interlocutor das polí-
ticas públicas de consequência
no diálogo. Soube, porque se
envolveu sempre com a reali-
dade efetiva e não com o ouvir
dizer das coisas, intervir na
identificação dos problemas e
no reconhecimento das opor-
tunidades".
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O presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal elogiou o espírito de união vivido no
seio da Federação Agrícola dos Açores e a relação entre o setor e o poder político

O
espírito de coesão vi-
vido no seio da Fede-
ração Agrícola dos
Açores (FAA) foi for-

temente elogiado pelo presi-
dente da Confederação dos
Agricultores de Portugal (CAP).
Presente na cerimónia evocati-
va dos 30 anos desde a fun-
dação da FAA, Eduardo Olivei-
ra e Sousa considerou mesmo
que Portugal Continental tem
de olhar para os Açores como
um exemplo.

"Todo o país tem de olhar pa-
ra este exemplo que aqui se vive
e é muito visível nos agriculto-
res. Aqui não há interesses indi-
viduais que se sobreponham
aos interesses do coletivo. Não é
por se ser presidente de uma as-
sociação que se retira benefícios
diretos: não, o benefício direto
aparece porque há um benefí-
cio do todo. E isso não pode ser,
de maneira nenhuma uma re-
ferência menor: é um espírito
de união que aqui se comemo-
ra, num ambiente de grande co-
esão em torno do trabalho que
reconhecidamente está aqui a
ser feito", afirmou.

O presidente da CAP enalte-
ceu o valor do associativismo
"levado a sério" e deu os pa-
rabéns a quem, há 30 anos,
lançou a semente da fundação
da federação. "É um exemplo
que transborda para lá dos
Açores e não poderia de manei-
ra nenhuma deixar de me asso-
ciar, pois às vezes é difícil nós
passarmos a mensagem do be-
nefício que uma associação
com o profissionalismo como
estes que funcionam nos Aço-
res, revertem para cada um dos
agricultores que se associam".

Eduardo Oliveira e Sousa
aproveitou a ocasião para dar a
conhecer as suas preocupações
relativamente ao momento que
a agricultura a nível nacional
atravessa, fruto do que conside-
ra um "desmantelamento do
Ministério da Agricultura", fru-
to da vontade do Governo da
República de passar as direções
regionais da agricultura para a
tutela das Comissões  de Coor-
denação e Desenvolvimento Re-
gional, as CCDR, debaixo da
competência do Ministério da
Administração. "Não temos na-
da contra as CCDRs, muito pelo
contrário: elas são fundamen-
tais, porque têm de ter uma
visão global do território, inte-
grando os diversos setores. Mas
transportar os diretores regio-
nais de agricultura para uma

subposição, subordinada a uma
CCDR que tem todo o tipo de
competências, parece-nos per-
feitamente desadequado. Daí a
nossa apreensão, pois isto chei-
ra a qualquer coisa que está por
explicar", referiu.

"Mexer nas direções regionais
é fazer o inverso daquilo que o
Governo apregoa: que é a des-

centralização. Não há nenhum
setor da economia que tenha
maior representatividade no te-
rritório, que seja a agricultura. E
por isso, nós não percebemos o
que está por detrás deste des-
mantelar das direções regio-
nais", acrescentou

Uma situação bem diferente
da vivida nos Açores, como ano-
tou o representante dos agricul-
tores portugueses, onde diz exis-
tir "o reconhecimento do papel
fundamental do setor" na socie-
dade açoriana. "[Aqui] Existe
um esforço comum, uma defesa

institucional, assumida, de peito
aberto, entre o Governo e o setor
agrícola. Há um reconhecimen-
to que a agricultura tem um pa-
pel fundamental na sociedade, a
presença dos agricultores no te-
rritório que espelha o verdadei-
ro ordenamento desse mesmo
território, todas as atividades
agrícolas, sem exceção", assina-
lou Eduardo Oliveira e Sousa,
que agradeceu ainda, na pessoa
do Presidente do Governo Re-
gional dos Açores, a disponibili-
dade para receber a direção
plenária da CAP que se reuniu
nos Açores em novembro.

A finalizar, o presidente da
Confederação dos Agricultores
Portugueses abordou os fun-
dos comunitários e a im-
portância que a CAP atribuiu a
Bruxelas, "desde cedo", com a
instalação de uma delegação
permanente, onde é feita a de-
fesa de todos os agricultores,
"sejam de Portugal Continen-
tal, Madeira ou Açores".

“Todo o país tem 
de olhar para este
exemplo que aqui se
vive e é muito 
visível nos 
agricultores. Aqui
não há interesses
individuais que 
se sobreponham 
aos interesses 
do coletivo”

“O país tem de olhar para este
exemplo” que é a Federação
Agrícola dos Açores
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Parque de Exposições de 
São Miguel acolheu aniversário

Alberto Romão Madruga da Costa 
- recebeu o filho Ricardo Madruga da Costa Vasco Ilídio Alves Cordeiro José Manuel Cabral Dias Bolieiro

Adolfo Ribeiro Lima - recebeu Jorge Rita Fernando Rosa Rodrigues Lopes  Ricardo Manuel Amaral Rodrigues 

Luís Nuno Ponte Neto de Viveiros João António Ferreira Ponte António Lima Cardoso Ventura 

Eduardo Manuel Drummond de Oliveira e Sousa (CAP) Paulo Alexandre Caetano Ferreira em 1992 e 2000

Presidentes do Governo dos Açores

Secretários da Agricultura

Confederação
dos Agricultores 
de Portugal 

Presidentes da
Federação Agrícola
dos Açores

O Parque de Exposições de São Miguel, em Santana, foi o palco escolhido para a celebração dos 30 anos da Federação Agrícola dos Açores. 
Local de excelência da agricultura açoriana, a cerimónia decorreu com intervenções do Presidente do Governo Regional dos Açores, do Presidente
da Federação Agrícola dos Açores e do Presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal. Nesta cerimónia, em que participaram 
cerca de 500 pessoas, foram homenageados, pelos cargos que exerceram, todos os presidentes do Governo Regional dos Açores, secretários
regionais da Agricultura, Presidentes da Federação Agrícola dos Açores e ainda, o Presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal.
Finalmente, as associadas da Federação Agrícola dos Açores foram igualmente homenegeadas.
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José Armas Gomes no ano de 1996 
- recebeu a sua filha Marlene Gomes

Tomás Orlando Cardoso no ano de 1998  

Manuel António de Oliveira Martins no ano de 2002  Carlos António da Rocha Barcelos no ano de 2004 Virgílio Rodrigues Cabral de Oliveira no ano de 2006   

Jorge Alberto Serpa da Costa Rita no ano de 2002, desde 2008 
e no corrente mandato de 2022 a 2024

Associação Agrícola da Ilha Terceira
Presidente: José António Sozinho de Azevedo

Associação Agrícola de São Miguel
Presidente: Jorge Alberto Serpa da Costa Rita

Associação de Agricultores da Ilha do Pico 
Presidente: Rui Manuel Dias Matos Associação Agrícola da Ilha das Flores

Presidente: Valter Duarte Pimentel Câmara

Associação dos Jovens Agricultores Micaelenses
Presidente: Nélio Tavares Miranda

FRUTER - Associação de Produtores de Frutas, de Produtos
Hortícolas e Florícolas da Ilha Terceira
Presidente: Paulo Jorge Fernandes Rocha

Associação Agrícola de Santa Maria
Recebido pelo Vice-Presidente José Ernesto Sousa Costa

Presidentes da Federação Agrícola dos Açores

José António Azevedo no ano de 1997 
- recebeu Valter Duarte Pimentel Câmara

Entrega de Medalhas
todas as Associadas

“A Federação Agrícola dos Açores é uma
organização de grande credibilidade regional,
nacional e europeia, reconhecida por todos”,
Jorge Rita
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Associação de Agricultores da Ilha do Faial
Presidente: Joaquim Hermínio Ávila Silveira

Associação de Agricultores da Ilha de São Jorge 
Presidente: João António Barbosa Sequeira

Associação dos Agricultores da Graciosa
Presidente: João Manuel Vasconcelos Mendonça

Associação dos Jovens Agricultores Terceirenses
Presidente Diego Pereira Aguiar

Associação Agrícola da Ilha do Corvo
Representada pelo Vice-Presidente Paulo Alexandre Lima Dias

Associação dos Jovens Agricultores Faialenses
Presidente: Álvaro António Santos Pimentel Melo

Núcleo de Criadores de Bovinos de Raças de Carne da Ilha Terceira
Representado pelo Vice-Presidente Paulo Jorge de Meneses Rico

Aberdeen-Angus Portugal - Associação de Criadores
Presidente: João Pedro de Miranda Barbosa Espadinha

Terra Verde - Associação de Produtores Agrícolas dos Açores
Presidente: Manuel Martins Ledo

Aflorestaçores - Associação Florestal dos Açores 
Presidente: Eugénio António Aguiar Câmara Mello Cabral

ARCOA - Associação Regional de Criadores de Ovinos 
e Caprinos dos Açores
Presidente: Aníbal Cabral Moura

Trybio - Associação de Produtores e Consumidores 
de Agricultura Biológica 
Presidente: Ana Isabel Freitas Branco

NA DEFESA 
DA AGRICULTURA 

DOS AÇORES

“A causa do preço justo, da valorização do rendimento, em toda 
a cadeia de valor, foi uma causa abraçada pela FAA desde 
o primeiro instante e com inteligência, para conseguir agregar
todos os atores para ganhar esta causa”, José Manuel Bolieiro
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Federação Agrícola 
dos Açores com mais
de 7 mil sóciosA

Federação Agrícola
dos Açores foi cons-
tituída a 10 de se-
tembro de 1992,

tendo como associações fun-
dadoras a Associação Agríco-
la da Ilha Terceira, a Asso-
ciação Agrícola de S. Miguel,
a Associação dos Agricultores
da Ilha do Pico; a Associação
Agrícola da Ilha das Flores; a
Associação dos Jovens Agri-
cultores Micaelenses; a Fru-
ter; a Associação dos Jovens
Agricultores Jorgenses e a As-
sociação Agrícola da Ilha de
Sta. Maria.

A primeira Assembleia-
Geral aconteceu a 12 de de-
zembro do mesmo ano, com
Paulo Caetano Ferreira, da
Associação Agrícola da Ilha
Terceira, como seu primeiro
presidente da direção.

A Federação surge num
período em que as Asso-
ciações de Agricultores esta-
vam a dar os primeiros passos
na organização de produtores
mas era necessário esbater as
distâncias entre elas e haver
uma reivindicação comum.

Em Julho de 1993 os Con-
gressos da Agricultura passam
a ser organizados pela Fede-
ração Agrícola, realizando-se a
6ª edição na ilha das Flores.
Em 1994 realiza-se na ilha Gra-
ciosa, em 1995 na ilha de São
Jorge, em 1997 na ilha Terceira,
em S. Miguel no ano 2000, na
ilha do Faial em 2004, nova-
mente na ilha de São Miguel
em 2010 e a última edição em
2019, realizando-se o XIII
Congresso na ilha Terceira. 

Também em 1993 a Fede-
ração pede filiação à Confede-
ração dos Agricultores de Por-
tugal estando os Açores repre-
sentados nas reivindicações a
nível Nacional e Comunitário.

Exerceram funções como
presidente da Federação Agrí-
cola dos Açores Paulo Caeta-
no Ferreira, da Associação
Agrícola da ilha Terceira, em
1994 e 2000, José Armas Go-
mes, da Associação Agrícola da
Ilha das Flores, em 1996, José
António Azevedo da Asso-
ciação Agrícola da ilha das Flo-
res em 1997, Tomás Orlando
Cardoso, da Associação dos Jo-
vens Agricultores Picoenses,

Fundada em 1992, Federação Agrícola dos Açores está presente nas nove ilhas do arquipélago

em 1998, António Ventura, da
Associação Agrícola da Ilha
Terceira, em 2001. Em 2002
acontece a eleição da Asso-
ciação Agrícola de São Miguel
- representada por Manuel
Martins e mais tarde substituí-
do por Jorge Rita em resultado
das eleições internas.

Após a segunda alteração
dos estatutos, a Direção da
Federação passa, a partir de
2004, a ter a representação de
5 associadas e sempre que
possível os vários setores da
produção e os jovens agricul-
tores. Nesse ano, o Carlos Bar-
celos da Associação Agrícola
da Ilha Terceira toma posse
como Presidente em substi-
tuição de António Ventura
que é na altura eleito deputa-
do à Assembleia Legislativa
Regional. Em 2006 a Asso-
ciação dos Jovens Agriculto-
res Micaelenses assume a pre-
sidência, representada por

Virgílio Oliveira. No ano de
2008 as eleições colocam a
Associação Agrícola de São
Miguel novamente na pre-
sidência, representada pelo
por Jorge Rita situação que se
mantém no atual mandato
2022-2024.

Apesar do movimento asso-
ciativo ser maioritariamente
presidido por homens, Jacinta
Melo foi presidente da Asso-
ciação dos Jovens Agricultores
Faialenses entre 16/07/1993 e
21/05/2001. Atualmente a
Trybio - Associação de Produ-
tores e Consumidores de Agri-
cultura Biológica é presidida
por Ana Branco, curiosamen-
te também uma organização
com sede na ilha do Faial.

Atualmente, o movimento
associativo filiado na Fede-
ração Agrícola dos Açores re-
presenta, através das suas 23
organizações, das 9 ilhas, cer-
ca de 7.000 sócios.

A Federação surge num período 
em que as Associações 

de Agricultores estavam a dar 
os primeiros passos na organização 

de produtores mas era necessário 
esbater as distâncias entre 

elas e haver uma reivindicação comum.
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