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EmpolgantE
ou prEocupantE!
No Passado mês de Agosto a Insulac anunciou a subida de um cêntimo por 
litro de leite no preço base aos produtores que entregam naquela indústria a 
partir de Setembro. Mais não foi a reposição do cêntimo que havia sido reti-
rado na primavera com a justificação de que a fábrica estava a receber mais 
leite em comparação com o período homólogo do ano anterior.
O setor leiteiro no nosso País vive um momento conturbado, com políticas 
diferentes de indústrias para indústrias, onde umas sobem outras descem o 
preço e ainda incentivam a saída de produtores o que é mais aberrante, mos-
trando alguma instabilidade e segurança no setor para o futuro.

Num país deficitário em produção de leite, que importa á volta de 500 milhões de euros em lácteos, faz 
me uma certa confusão que não se aposte na produção quando vemos os produtores de todo o país a 
querem estar no setor a resistir a tudo ansiando apenas por um rendimento digno.
Era bom que se começasse a delinear uma política orientadora para o setor e que um dos grandes objeti-
vos fosse a redução das importações de lacticínios, contribuído para a riqueza do país, apostando na ju-
ventude Agrícola nessa nova geração de agricultores/ produtores de leite que querem marcar a diferença 
e mudar o rumo que se está a tomar.
A produção de leite nos Açores, tem aumentado ao contrário daquilo que se previa com as atuais con-
dições climatéricas, e o que deveria ser uma notícia empolgante tornou-se o contrário, é uma notícia 
preocupante o que se vai fazer com esse leite todo, fiquei a pensar o que vai acontecer, numa situação 
normal deveria servir para baixar as importações e aumentar as exportações contribuindo para a riqueza 
da fileira da nossa região e do nosso país ou será que vai servir para empobrecer mais o setor leiteiro!?
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Os Açores embora possam ser considerados um “paraíso” eco-
lógico possuem já, infelizmente, os seus problemas de dese-
quilíbrio natural, alguns deles de difícil solução e que se têm 
agravado nos últimos anos. Coleópteros introduzidos nos 
nossos ecossistemas de forma fortuita e que se tornam praga, 
eutrofização de lagoas, novas plantas que crescem descontro-
ladamente. 
Portanto, é importante que a produção de alimentos respeite a 
essência do solo, através do enriquecimento deste em matéria 
orgânica e que a incorporação de fertilizantes seja controlada e 
respeite a vida microbiana que nele habita e a fisiologia vegetal 
das plantas. A introdução de novas espécies melhoradas ge-
neticamente e mais resistentes ao desenvolvimento de pragas 
e de doenças são o resultado do progresso e é uma área que é 
acompanhada meticulosamente com comprovações quanto à 
sua biossegurança. Para além disso, existem todos os outros 
meios culturais: culturas adaptadas ecologicamente ao local, 
diversidade cultural no tempo (rotação de culturas e planea-
mento das datas de sementeira, plantação e colheita), diversi-
dade de plantas no espaço (associação de culturas). 
O impacto ecológico dos pesticidas é outro ponto a conside-
rar, pois, pode causar a mortalidade de inimigos naturais das 
pragas e outros organismos benéficos, como altera também o 
equilíbrio do solo, causando a mortalidade de microorganis-
mos, influenciando toda a cadeia alimentar. (Griffiths et al. 
2008).  
A utilização e introdução de espécies exóticas como agentes 
de controlo biológico podem ter impactos negativos sobre as 
espécies nativas, tais como a supressão competitiva, a substi-
tuição de espécies nativas e a extinção de espécies não-alvo, 
muitas delas benéficas (Elliot et al., 1996). Outra desvantagem 
que pode ocorrer, devido à diminuição da eficácia do contro-
lo biológico resultante da existência de interações predador-
predador (Rosenheim et al., 1995), é a coocorrência espacial 
e temporal e habitats polifágicos de espécies exóticas aumen-
tando a potencialidade de ocorrer predação intraguilda (entre 
competidores). 

rEnato sarDinHa 
Mestre em controlo biológico

Hoje em dia, com base numa série de co-
nhecimentos científicos acumulados em 
várias áreas, já se discute de forma sus-

tentada, o impacte ecológico e doravante de saú-
de pública que pode ter a introdução de novas 
espécies, quer de flora, quer de fauna.

altEraçõEs
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No passado dia 31 de Agosto, a Confraria do Leite dos Açores 
realizou a sua cerimónia de entronização, 6º Bodo de Leite, 
incluindo dois novos confrades, respetivamente o Mestre em 
Tecnologia Leiteira, Eng.º António Miguel Bezerra e o senhor 
António Gomes, Presidente do Conselho de Administração da 
Caixa de Crédito Agrícola dos Açores.
Neste evento teve singular relevo a recuperação do antigo Pos-
to de Leite das Arribanas e zona circundante, sendo este agora 
um espaço de interpretação com a finalidade de preservar a 
história, tradições e modo de vida rural, bem como valorizar a 
produção do leite e estimular o seu consumo.
Neste âmbito e concluídas as obras de recuperação do antigo 
Posto de Leite das Arribanas, que irá funcionar como polo di-
namizador da ROTA DO LEITE, alusiva a todo o circuito do 
leite, passando pela visita à Fábrica da Unileite, instalações da 

conFraria
Do lEitE

AJAM, Cooperativa Agrícola do Bom Pastor e terminando na 
sede da Confraria, para degustação dos produtos láteos.
 Esta rota tem como finalidade efetuar um circuito em que os 
visitantes possam acompanhar toda a fileira do leite, desde o 
maneio e ordenha do gado, fatores de produção, transforma-
ção e venda.
Após o cerimonial, foi realizado um cortejo etnográfico, repre-
sentativo da história e evolução do leite na ilha de S. Miguel, 
assim como um desfile de moda, com vestidos feitos com as 
embalagens dos variados produtos lácteos da Unileite, desfile 
a Magia do Leite.
Um bem hajam e Viva o Leite!
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Antes de mais, gostava de vos agradecer o amável e simpático 
convite, que muito me honra, para pertencer à Confraria do 
Leite.
Esta Confraria, na realidade açoriana, nacional ou internacio-
nal em que vivemos faz, cada vez mais sentido existir. 
O Leite, é o alimento mais consumido no mundo, o que o colo-
ca inevitavelmente no centro das atenções, no que diz respeito 
ao seu consumo por humanos.
As suas caraterísticas nutricionais são amplamente reconhe-
cidas. É a principal fonte de cálcio para os humanos, seja em 
natureza ou transformado nos diferentes derivados. É também 
rico em proteínas de elevado valor biológico, vitaminas A, B2, 
B12 e D, fósforo, potássio entre outros nutrientes. Assim, tem 
todo o potencial para integrar quaisquer dietas para uma ali-
mentação equilibrada.
O seu valor nutricional, associado ao baixo preço ao consumi-
dor, fazem dele um alimento estratégico na redução de carên-
cias nutricionais e alimentares da nossa sociedade. 
No que à agricultura diz respeito, é bem evidente, o cada vez 
maior desconhecimento das pessoas/consumidores da reali-
dade do mundo rural. Não sabem exatamente, como os ali-
mentos se produzem, como se conservam e transformam e até, 
como se devem consumir. É necessário, cada vez mais, dar a 
conhecer os diferentes modos de produção bem como, a con-
feção das mais diversas iguarias gastronómicas. Explicar do 
prado ao prato ou ao copo.

>>

Da cErimónia 
antErior, DEviDo 
ao valor Da 
intErpolação Do Eng.º 
miguEl BEzErra, sEguE 
a sua transcrição:

Eng.º Miguel Bezerra
Mestre em Tecnologia Leiteira

Cada vez mais, vão aparecendo modas alimentares que com-
petem / rivalizam com os produtos lácteos, que é importan-
te não descuidar e, nalguns casos, desmistificar. Sem querer 
aprofundar este assunto, é do senso comum, que como tudo na 
vida, necessita de equilíbrio. A alimentação variada e com con-
ta peso e medida, continua a ser a fórmula acertada para uma 
vida saudável. Torna-se pois, essencial informar as pessoas 
acerca de uma alimentação equilibrada e completa com a cor-
reta utilização dos lácteos, isto é, a razão pela qual os produtos 
lácteos fazem parte da tão conhecida “Roda dos Alimentos”.
Ser Bezerra de nome, até parece uma coincidência ... desde que 
nasci que me alimento dele, inicialmente puro leite materno e 
agora, produto das nossas vacas que pastam livremente nestas 
ilhas de bruma ... mas não me fico por aqui, sou um apreciador 
de muitos outros produtos lácteos, nomeadamente de queijo, 
que fazem também parte da minha dieta diária.
A minha paixão pelo setor da produção de leite e laticínios dos 
Açores, decorre de ter feito os meus estudos superiores na UAc, 
ter começado a trabalhar no Laboratório Regional de Veterinária 
e de ter feito um mestrado em “Tecnologia Lechera”, na Univer-
sidade de Cantábria. Neste percurso está sempre presente a pes-
soa que mais me influenciou pessoal e profissionalmente, o meu 
Amigo e Mestre/Mentor, o Professor Doutor José Estevam da Sil-
veira Matos. Foi meu professor na disciplina de Bovinicultura Lei-
teira e mais tarde orientador de tese de licenciatura: “Contributo 
para o Estudo da Qualidade do leite da Ilha Terceira”.
Todas as ações de aconselhamento que fui fazendo, sobretudo 
a pequenas indústrias e queijarias artesanais, tinham um pon-
to base comum, a qualidade da matéria prima Leite. E nesta 
área, não foram poucas as vezes que contei com o saber, com o 
apoio e a amizade do Professor Doutor José Matos.
Conheço bem a qualidade do leite e do queijo produzidos nos 
Açores, uma vez que acompanhei e apoiei queijarias e novos 
projetos de transformação de leite desde Santa Maria ao Corvo. 
A qualidade, a inovação e a implementação de sistemas de au-
tocontrolo têm sidos as principais áreas da minha intervenção.
Em termos organoléticos, os produtos láteos açorianos têm 
uma intensidade e qualidade que a Mãe Natureza faz o favor 
de nos proporcionar. Isto é reconhecido por chefes de cozinha 
e consumidores em geral. Temos o dever de potenciar e de di-
vulgar estas caraterísticas e valorizar os nossos produtos para 
bem dos nossos produtores e sociedade em geral.
Os desafios atuais do setor do leite e lacticínios, creio, continuam 
a ser a produção de qualidade a um mais baixo custo, a trans-
formação com qualidade e inovação e a procura dos mercados 
adequados e mais diversificados. Assim, terá de ser tido em conta 
o tipo de transformação que se pretende, avaliando para isso a 
quantidade e qualidade de sólidos do leite face ao volume total. 
Inovação não é apenas “descobrir” um novo produto. A meu ver, 
uma unidade industrial pequena ou grande, inova ao fazer um 
produto que não fazia antes ainda que tenha sido inventado há 
séculos. É o caso do iogurte. Posso referir entre outros, o exem-
plo de sucesso do iogurte da UNIFLORES que, além de ser uma 
inovação para aquela unidade fabril, porque apenas existiam 
iogurtes de fora da Região pagos a peso de ouro, constituiu um 
benefício social para os florentinos. E tão bons e procurados que 
eles são. Além de reduzir a saída de divisas da Ilha, faz com que 
as mesmas cheguem rapidamente à produção. 
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Sim. Temos de estar atentos à produção e remunerar devida-
mente quem produz com qualidade.
Mesmo ali ao lado, no Corvo, existe uma régie cooperativa 
(Lacticorvo), que tentou manter vivo o queijo que se produzia 
artesanalmente nas casas dos corvinos. Debate-se com pro-
blemas de regularidade de fornecimento de leite. Na minha 

opinião, valeria a pena o mu-
nicípio, que detém 50% da 
cooperativa, criar uma pe-
quena exploração, ainda que 
assente nos baldios que gere, 
para garantir a regularidade 
de fornecimento de leite e, 
assim, a viabilidade da pe-
quena queijaria. Poderiam 
até, à semelhança das Flores, 
também fazer iogurtes. 
Outro exemplo de inovação é 

o Queijo de São Jorge DOP que, até já tem queijos certificados 
com 36 meses, panorama muito distinto para melhor, do que co-
nheci e acompanho há mais 20 anos. Mas ainda há espaço para 
mais. Por exemplo, a embalagem em atmosfera modificada, que 
preserve melhor o produto. Certificação de todo o queijo pro-
duzido com qualidade (dentro do caderno de especificações) 
em São Jorge, que passaria a ser uma Ilha onde não se produzi-
ria Queijo Ilha (e evitar confusão). Ou mesmo um “manual de 
instruções” para cada unidade vendida para que, o consumidor 
perceba que a riqueza do Queijo de São Jorge DOP, está na sua 
variabilidade ao longo do ano, queijaria ou zona da Ilha.
A pequena indústria, mais ou menos artesanal, tem um espaço 
de crescimento em toda a Região. O crescimento do turismo, 
real e evidente, são garante para o sucesso de pequenos produto-
res. O desejo e até a sorte de um queijeiro, é ter os clientes à sua 
porta… e eles aí estão. Temos exemplos com créditos firmados 
há muito tempo no Pico, onde o Queijo do Pico DOP é um ex-
libris, e mais recentemente no Faial, Graciosa e Terceira. 
A tecnologia de membranas, há muito inventada e utilizada, 
é uma tecnologia que poderia ser aproveitada com sucesso na 
Região. A sua aplicação na concentração de leite, criação de 
novos produtos e porque não, na redução de um problema am-
biental como a extração dos componentes do soro com eleva-
das mais valias nos mercados internacionais? Os componentes 
do soro são muito utilizados para o fabrico de alimentos espe-
ciais, por exemplo, para atletas. Com tecnologia deste tipo, até 
se poderia pensar numa unidade para ilhas em que o volume 
de soro produzido o justificasse, processando o soro de todas 
as indústrias da ilha. Refiro o caso específico de São Miguel, 
onde se produz cerca de 75% do leite dos Açores e, talvez, tam-
bém na Terceira.

está a ser utilizada em pequena escala por uma indústria da 
Ilha Terceira. Consumidores com alguma capacidade finan-
ceira e turistas que nos visitam, têm apetência por este tipo de 
produtos.

Os queijos das Furnas deviam ser um exemplo, para toda a 
Região, pela inovação e pelo arrojo de investir, numa altura 
em que a economia estava bastante debilitada. Existem certa-
mente, em toda a Região, produtos que a natureza nos oferece, 
que podem servir para inovar os nossos lácteos. A pimenta, 
a açafroa, a nêveda e porque não, carvão vegetal das nossas 
madeiras na casca de queijos?
Não podia deixar de referir Santa Maria. Encontra-se em de-
senvolvimento um projeto inovador com leite de ovelha. A 
apetência dos marienses pela ovinicultura, ganhou um novo 
impulso. Além dos borregos de que tanto gostam, brevemente 
terão disponível um “Mimo de Sta. Maria”, que será um Serra 
da Estrela ou Azeitão com o cunho do terroir mariense, com 
as evidentes mais valias. Poderá até surgir um iogurte com leite 
de ovelha, o melhor iogurte que alguma vez provei. Tive esta 
fantástica experiência na Serra da Estrela. 
Colocamos muito leite UHT para fora da Região. Porque não 
pensar em formulações de leites infantis em pó? Mais valias que 
ficariam na Região, pelo fabrico de um produto de altíssima qua-
lidade, tão procurado pelo mercado, especialmente o asiático. 
Pensando na produção de leite à base de erva, esta colhe adeptos em 
todo o tipo de consumidores, como podemos perceber pelos feli-
zes exemplos que vão surgindo. O Rumo Verde até está na moda, é 
efetivamente bom e cada vez mais procurado pelos consumidores.
Por último, gostava de deixar uma ideia que me parece ser re-
levante para os desafios futuros do Agroalimentar açoriano.
Criar a Agência do Agroalimentar dos Açores (AAA), uma 
Instituição Pública, que teria como função o controlo das dife-
rentes fileiras açorianas (leite, carne, produções vegetais), des-
de a produção até ao consumo.
Reunindo toda a informação obtida por auditorias, análises, 
etc., dos diferentes organismos públicos regionais, bem como 
auditorias e análises por si determinadas, estaria em condições 
de atribuir um selo de qualidade aos produtos aderentes. A sua 
ação não se limitaria ao controlo da produção, mas também à 
avaliação de condições de transporte e comercialização, acio-
nando os mecanismos fiscalizadores em caso de “maus tratos” 
aos nossos produtos. Estaria presente desde a produção à “úl-
tima venda”, certificando a qualidade e a segurança dos produ-
tos detentores do selo AAA.
Consuma-se, promova-se, valorize-se o leite açoriano, em 
qualquer das suas formas ou apresentações. Provavelmente, o 
melhor leite do mundo.
Obrigado

Esta tecnologia está muito vocacionada para, por exemplo, 
ampliar prazos de validade de leite pasteurizado. Creio que 
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cristóvão 
mEnDonça
Eng.º do Ambiente

Falta DE água 
no sEctor 
agrícola

A ilha de São Miguel representa cerca de 42 % das explorações agríco-
las a nível da Região Autónoma dos Açores (INE- III.5.1 – Indicadores da 
Agricultura e Florestas por Município, 2009). 
A problemática da falta de água para o sector agrícola nas estações de 
seca verifica-se com a necessidade de consumo de água por parte das ex-
plorações agrícolas, juntamente com a diminuição dos caudais de água. 
Os atuais sistemas de abastecimento de água agrícola que entram em ru-
tura de fornecimento de água, são aqueles que nas estações de seca não 
possuem fonte de água com caudal permanente. 

Todavia, não existe falta de água na ilha de São Miguel, mas 
sim uma dificuldade em aceder ao recurso natural, pois os 
caudais permanentes estão dispersos.
Para colmatar as dificuldades sentidas pela seca no sector agrí-
cola não devemos olhar apenas para a falta de chuva, mas an-
tes encontrar alternativas que visem combater a falta de água. 
Para isso foram criadas medidas que visam combater esta es-
cassez no sector, entre elas: 

   1.  invEstir nos sistEmas HíDricos 
Da ilHa.

•	 	A medida visa aumentar a eficiência dos sistemas de abas-
tecimento de água, diminuir o desperdício de água e inves-
tir em infraestruturas que permitem aumentar a capacida-
de de armazenamento de água (reservatórios).

  A medida visa também investir em sistemas de captação 
de Precipitação Oculta ou nevoeiro (desenvolvido mais à 
frente).

   2.  rEconvErsão DE pastagEm Em 
FlorEsta.

•	 	A medida visa eliminar as áreas de pastagem que não se-
jam sustentáveis a nível agrícola e ambiental (recursos hí-
dricos).

•	 	A medida visa aumentar a capacidade de resposta dos nos-
sos sistemas hídricos com a fixação de água no solo.

ilHa DE são miguEl

   3. rEorDEnamEnto Do tErritório.
•	 	A medida visa reordenar, ajustar e adaptar o ordenamen-

to da Região Autónoma dos Açores face às tendências de 
desenvolvimento que esta enfrenta atualmente (Turismo-
Agricultura-Ambiente –Industria). 

•  A medida visa também compreender e atualizar em que es-
tado está o nosso solo em relação à sua capacidade de uso.

   4.  implEmEntação DE uma agri-
cultura intEligEntE.

•	 	A medida visa informar os agricultores do planeamento 
mais adequado das futuras culturas face às previsões cli-
matéricas.

   5.  rEgulamEntação Das Explora-
çõEs agrícolas.

•	 	A medida visa licenciar e incentivar projetos de explora-
ções agrícolas, que implementem a construção de reser-
vatórios de água com dimensionamento adequado e com 
aproveitamento de águas pluviais.

   6. taxação Da água. 
•	 	Criação de uma taxa reguladora do consumo de água agrí-

cola que seja proporcional ao consumo do recurso natural.

   7. BluEprint
•	 	A medida visa criar diversos boletins agrícolas com obje-

tivo de desenvolver boas práticas de uso de água agrícola 
(Ex: ordenha e higienização).

•	 	A medida visa informar mensalmente os agricultores com 
mapas do estado hídrico de cada sistema de abastecimento.
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A água é um recurso natural de extrema importância para o 
sector agrícola. O facto deste recurso natural nem sempre estar 
disponível nos sistemas integrados de abastecimento de água 
agrícola, como os reservatórios, as captações de nascentes, os 
açudes e lagoas artificiais, proporciona uma problemática para 
a gestão do recurso em causa.
Para colmatar a falta de água na Bacia Leiteira de Ponta Delga-
da (Portaria n. 90/2010, 17 de setembro), a IROA, SA desen-
volveu um estudo sobre a captação de nevoeiros na Lagoa do 
Caldeirão Grande – ilha de São Miguel. 
O estudo assenta sobre dois dispositivos, o udómetro que re-
colhe água proveniente das chuvas e, o captador de nevoei-
ro que recolhe água das chuvas e do nevoeiro. A presença de 
maior volume de água no captador de nevoeiro é indicador da 
presença de volumes de água na amostra proveniente de mas-
sas de nevoeiro. O udómetro funciona como elemento com-
parativo de volumes de água (Figura3). O estudo iniciou-se a 
23 de julho de 2013 e terminou a 23 de julho de 2014 com um 
total de 143 amostras recolhidas. 
O volume hídrico acumulado no dispositivo udómetro é de 
1812 mm (1812 l/m2) enquanto que no captador de nevoeiros 
é de 5347 mm (5347 l/m2) (Tabela 1). 
Estes volumes de água por metro quadrado indicam que o po-
tencial dos nevoeiros para além de ser 2,9 vezes superior ao das 
chuvas, permite obter rápidas reposições de massas de água nos 
sistemas de abastecimento de água em períodos de seca.

Figura 1- Lagoa do Caldeirão Grande no dia 30-05-2014.

Figura 2- Recolha de amostras no dia 18-03-2014 na Lagoa do Caldeirão Grande.

Figura 3
Fotomontagem com esquema e pormenor do dispositivo udómetro e captador 
de nevoeiro. 

Tabela 1- Somatório volumétrico das amostras segundo as estações do ano.

Figura 4
Lagoa do Caldeirão Grande com presença de nevoeiros orográficos 14-03-2014.

oBtEnção DE água 
através Da 
captação 
DE nEvoEiro

VOLUME ACUMULADO

DISPOSITIVO
UDÓMETRO (mm)

CHUVA
CAPTADOR (mm)

NEVOEIRO
OUTONO 427 1626
INVERNO 665 1968
PRIMAVERA 537 993

VERÃO 219 758

Após os resultados obtidos no estudo é possível estimar um 
sistema de rede de captação de nevoeiro, com capacidade de 
aumentar o volume hídrico da Bacia hidrográfica da Lagoa do 
Caldeirão Grande em 15.286 m3 anuais (equivalente a metade 
da Lagoa do Caldeirão Grande). Este volume acrescido com 
origem em captação de nevoeiros é uma mais valia para o atu-
al Sistema Integrado da Bacia Leiteira de Ponta Delgada que 
enfrenta períodos de falta de água.
Verifica-se com este estudo que a captação de nevoeiros é de 
uma extrema importância para os sistemas de abastecimento 
hídricos. Dado que o sector agrícola é dependente deste recur-
so natural de primeira necessidade, o investimento num siste-
ma de captação de nevoeiros poderá ser inevitável.
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E o sEu impacto
nas ExploraçõEs lEitEiras

vitor cHalaça
TÉCNICO COMERCIAL / 
HIGIENE E 
NUTRIÇÃO ANIMAL
vitor.chalaca@hypred.com

DErmatitE
Digital

Comecemos por dizer que as afeções podais dos bovinos apresentam 
grande variação clínica. A Dermatite digital é a patologia que maior nú-
mero de animais afeta a nível mundial.

Dichelobacter nodosus Fusobacterium necrophorus

Merck Veterinary Manual. September 2015

os Dois granDEs agEntEs rEsponsávEis:

ORIGEM - Dichelobacter nodosus e a Fusobacterium necrophorus. Estes dois agentes estão presentes nos estábulos desde precoce 
idade dos animais (vitelas/novilhas) alojando-se na membrana digital, vindo a pronunciar-se fortemente aquando da entrada em 
produção do animal. 

Dichelobacter nodosus é um 
agente primário de tecidos 
epidérmicos (transmissíveis) 
do casco de ruminantes, so-
brevivendo brevemente no 
meio ambiente. Este pode 
ser passado de animal para 
animal. 

Fusobacterium necropho-
rus é um agente primário, 
alojando-se na membrana 
digital e está presente em lo-
cais húmidos. A sua origem 
pode ser oral, gastrointesti-
nal e genital. 

a DErmatitE Digital 
é a patologia poDal 

com maior prEvalÊncia 
nas ExploraçõEs lEitEiras. 
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trÊs pontos importantEs
a tEr Em conta: 

   1. 
O contágio faz-se a partir de outros animais infectados 

conclusão
As afeções podais de uma exploração devem manter-se abaixo dos 5% 
dos animais. Este valor será mais facilmente alcançável se conseguir-
mos fazer um correto balanço entre aplicações tópicas e um bom pro-
tocolo de pedilúvio. De salientar que os estudos mais recentes indicam 
que a aplicação de pedilúvio deve ser realizada desde os animais mais 
jovens até aos animais em período de secagem. 
Deveremos ter especial enfoque nas novilhas pois são uma população 
altamente suscetível em pós-parto de virem a contrair dermatite digi-
tal. 

“A prevenção é a melhor saúde” 
Danilo Felix 

DEtEcção
Uma atempada deteção visual da patologia reduz enormemen-
te os casos crónicos nas explorações. Vejamos na imagem os 
seus vários estágios: 

atEnção 

a DErmatitE Digital 
poDE sEr rEsponsávEl por: 

< 350 Kg DE lEitE 
na 1ª lactação por animal 

+ 25 Dias Em aBErto na lactação 

13 vEzEs + proBaBiliDaDE 
DE uma rEciDiva 

A. Gomez et al., 2015. Journal of Dairy Science 

Exemplo de pedilúvio de abas, para menor distração dos ani-
mais e maior fluidez na sua passagem.

inFormação Útil:

   2. 
O pedilúvio é a melhor forma e mais eficaz para podermos 
controlar a proliferação da Dermatite digital evitando assim 
o aparecimento de novos casos (não trata, apenas controla os 
casos já existentes). 

   3.  
A prevenção deve ser iniciada primeiramente em novilhas antes 
do parto, fazendo o tratamento por pedilúvio nestes animais. 
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mErcaDo Do sEtor Do
lEitE E lacticínios
Evolução Do prEço Do lEitE à proDução

prEços méDios mEnsais Em 2018 prEços méDios mEnsais Em 2018

LEITE ADquIRIDO 
A PRODuTORES INDIvIDuAIS

LEITE ADquIRIDO 
A PRODuTORES INDIvIDuAIS

Mês EUR / Kg Teor médio de Mat. Gorda (%) Teor Proteico (%)

JUL 0,306 € 3,63 3,17

JUN 0,309 € 3,69 3,19

MAI 0,310 € 3,69 3,23

ABR 0,318 € 3,76 3,27

MAR 0,305 € 3,79 3,29

FEV 0,318 € 3,84 3,31

JAN 0,318 € 3,87 3,31

Mês EUR / Kg Teor médio de Mat. Gorda (%) Teor Proteico (%)

JUL 0,263 € 3,76 3,06

JUN 0,262 € 3,85 3,10

MAI 0,266 € 3,87 3,15

ABR 0,274 € 3,85 3,20

MAR 0,260 € 4,08 3,19

FEV 0,280 € 4,09 3,22

JAN 0,279 € 4,15 3,21

Mês EUR / Kg Teor médio de Mat. Gorda (%) Teor Proteico (%)

JUL 0,271 € 3,65 3,10

JUN 0,271 € 3,63 3,14

MAI 0,271 € 3,56 3,22

ABR 0,273 € 3,62 3,25

MAR 0,273 € 3,64 3,24

FEV 0,278 € 3,65 3,23

JAN 0,278 € 3,70 3,22

Mês EUR / Kg Teor médio de  Mat. Gorda (%) Teor Proteico (%)

Produtores possuem tanque de refrigeração na exploração; 
transporte a cargo da fábrica

JUL 0,290 € 3,63 3,12

JUN 0,290 € 3,60 3,14

MAI 0,291 € 3,59 3,21

ABR 0,294 € 3,66 3,23

MAR 0,295 € 3,70 3,22

FEV 0,298 € 3,71 3,22

JAN 0,298 € 3,73 3,20

açorEscontinEntE

LEITE ADquIRIDO A POSTOS DE RECEçãO
E SALAS COLETIvAS DE ORDENHA

PRODuTORES ENTREgAM EM POSTOS 
DE RECEçãO DA FáBRICA;

TRANSPORTE A CARgO DO PRODuTOR

Fo
nt

e: 
SIM

A (
ht

tp
://

ww
w.

gp
p.p

t)

BarómEtro DE prEços
PREçO PAgO à PRODuçãO POR 1000 LITROS EM vIgOR 2017

PREçO BAsE 230 € 220 € 230 € 220 €

VALOR DO POnTO 2,30 € 2,20 € 2,30 € 2,20 €

DéCiMA DE GORDURA 2,75 € 3,75 € 2,7434 € 2,74 €

DéCiMA DE PROTEinA 3,75 € 3 € 3 € 2,245 €

sUBsíDEO REGiOnAL 0 € 0 € 0 € 0 €
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Bónus quantiDaDE

QUoTa

ATé 69,999 -10 € 0 € 0 € 7 €

70,000 – 99,999 0 € 0 € 0 € 7 €

100,000 – 149,999 7 € 0 € 0 € 7 €

150,000 – 299,999 14 € 0 € 0 € 7 €

300,000 – 349,999 15 € 0 € 0 € 7 €

350,000 – 400,000 15 € 0 € 0 € 7 €

400,001 – 499,999 15 € 0 € 0 € 7 €

500,000 – 600,000 16,5 € 0 € 0 € 9 €

600,001 – 849,999 16,5 € 0 € 0 € 9 €

850,000 – 999,999 16,5 € 0 € 0 € 10 €

1,000,000 – 1,999,999 16,5 € 0 € 0 € 10 €

2,000,000 – 4,000,000 16,5 € 0 € 0 € 10,5 €

> 4,000,000 16,5 € 0 € 0 € 10,5 €

Bónus qualiDaDE
< 400,000 CCs e < 100,000 CTM 0 € 20 € 22 € 11 €

  ≤ 250.000 CCs 2,5 € 0 € 0 € 0 €

de 250.000 CCs a 300.000 CCs 1 € 0 € 0 € 0 €

de 300.000 CCs a 350.000 CCs 0 € 0 € 0 € 0 €

pEnalizaçõEs
 > 1,000,000 CCs e/ou  > 400,000 CTM 0 € – 4 €

de 350.000 CCs a 400.000 CCs -10 €

de 400.000 CCs a 500.000 CCs -65 €

> 500.000 CCs -95 €

rEFrigEração E EntrEgas no cais DE FáBrica 
EnTREGA nO CAis FRiO -TAnqUE PRóPRiO FRiO -TAnqUE FáBRiCA ACUMULAçãO DE CAis + FRiO

BEL Explorações 0 € 27,45 € 23,96 € Não

BEL Postos 5 € Não

BEL Ribeirinha 10 € 27,45 € 23,96 € Sim

BEL Covoada 15 € 27,45 € 23,96 € Sim

BEL Coop, santo Antão 23,44 € Não

insULAC Explorações 27,5 € 22,5 € Não

insULAC Burguete e são Brás 12,5 € Não

insULAC Postos 10 €

insULAC Fábrica 10 € 25 € 22,5 € Sim

UniLEiTE Explorações 27,45 € Não Não

UniLEiTE Fábrica 12,5 € 27,45 € Não Não

UniLEiTE Covoada 12,5 € Não

UniLEiTE Postos leite 2,5 €

PROLACTO 23 € 27,43 € 12 € Sim
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ExEmplo com EntrEga no cais

PREçO BAsE 230 € 220 € 230 € 220 €

9 POnTOs 20,70 € 19,980 € 20,70 € 19,80 €

DéCiMA DE GORDURA 2,75 € 3,75 € 2,74 € 2,74 €

DéCiMA DE PROTEinA 3,75 € 3 € 3 € 2,245 €

sUBsíDEO REGiOnAL 0 € 0 € 0 € 0 €

PRéMiO qUAnTiDADE 15 € 0 € 0 € 7 €

PRéMiO qUALiDADE 2,5 € 20 € 22 € 11 €

PRéMiO CAís DE FáBRiCA 10 € 10 € 12,5 € 23 €

ToTal 284,70 € 276,55 € 290,94 € 285,79 €
 CAis (COV.)(BURG., s. BRás) (POsTOs) 15 € 12,5 € 2,5 €

ToTal 289,70 € 279,05 € 280,94 €
COOPERATiVA sAnTO AnTãO 23,44 €

ToTal 298,14 €
COOP. COsTA nORTE 17,5 €

ToTal 292,20 €
REFRiGERADO EnTREGUE nO CAis 27,45 € 25 € 0 € 27,43 €

ToTal 302,15 € 291,55 € 290,22 €

PREçO POR 1000 LITROS, PARA LEITE COM PONTuAçãO MáxIMA (9 PONTOS), 
TB 3,8 TP 3,3, quOTA 365000 LITROS 

* Contagens inferiores 200.000 CCS

conclusão Um produtor médio, com uma produção anual de 365,000 litros (entre 40 a 50 vacas), ganhando os 
9 pontos (abaixo das 250.000 CCS para BEL), 1 décimo de gordura acima do padrão (TB3,8) e 1 décimo de proteína (TB3,3).

ExEmplo com rEcolHa na Exploração, 
lEitE rEFrigEraDo E tanquE Do proDutor

PREçO BAsE 230 € 220 € 230 €

9 POnTOs 20,36 € 19,46 € 20,36 €

DéCiMA DE GORDURA 2,75 € 3,75 € 2,74 €

DéCiMA DE PROTEínA 3,75 € 3 € 3 €

sUBsíDiO REGiOnAL 0 € 0 € 0 €

PRéMiO qUAnTiDADE 15 € 0 € 0 €

PRéMiO qUALiDADE 2,5 € 20 € 22 €

LEiTE REFRiGERADO 27,45 € 27,5 € 27,45 €

ToTal 301,81 € 293,71 € 305,55 €
Notas: A Insulac a 28/02/2018 terminou com o Bónus de Quantidade de 10€/1000 lts de leite. A Bel para os produtores do programa “Vacas Felizes” tem o pré-
mio de 17,50 €/1000 lts e “Bem Estar Animal” de 5,00 €/1000 lts. A Janeiro de 2018 foi retirado o subsídeo do Governo Regional de 6,235 €/1000 lts de leite.

1 Bel - santo antão - 298,14€
2 cooperativa  costa norte 292,20€
3 unileite - Fábrica - 290,94€
4 Bel - Covoada - 289,70€
5 nestlé - prolacto – 285,79€
6 unileite - Postos – 284,94€

7 Bel - Ribeirinha – 284,70€
8 insulac - Burguete, S. Brás - 268,15€
9 insulac - Fábrica - 265,65€
10 refrigerado Bel – 302,15€
11 refrigerado prolacto - 290,22€
12 refrigerado insulac - 280,65€
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ABEL ANTONIO MEDEIROS PAULO
ADELIO GIL SILVA MASSA
ADOLFO MANUEL TEIXEIRA BORGES
ADRIANO CORDEIRO COUTO
ADRIANO MANUEL TAVARES FRANCO
AGOSTINHO ALMEIDA BULHÕES
AGOSTINHO ARRUDA [Cab. Casal Herança]
AGOSTINHO FURTADO OLIVEIRA VIVEIROS
AGOSTINHO SOUSA PIMENTEL
AGRO PECUARIA SILVA LDA
AGROMELO LDA.
AGUIAR E RODRIGUES LDA.
AIRES CORDEIRO LOPES
ALBANO SILVA VIEIRA
ALBERTO EMANUEL ANDRADE BORGES
ALBERTO MANUEL  BRANCO PACHECO
ALBERTO MANUEL COSTA PONTE
ALBERTO PONTE BENTO SOUSA
ALCIDES BARBOSA FRANCO
ALFREDO MANUEL VIEIRA SILVA
ALTIPRADO-SOC. AGRO PECUARIA S.A.
AMARO JORGE MEDEIROS REIS
AMARO JORGE REGO
AMERICO OLIVEIRA ARRUDA
AMERICO OLIVEIRA SILVA [Cab. Casal Herança]
AMERICO PEREIRA PACHECO (2ª Lavoura)
ANA ISABEL MEDEIROS PACHECO
ANA MARIA MACEDO FERNANDES CORREIA
ANA PAULA SOUSA ALMEIDA
ANDRE MANUEL HINTZE ATHAYDE MOTA
ANGELO MANUEL AMARAL SOUSA
ANIBAL FURTADO MEDEIROS
ANICETO ARRUDA RESENDES
ANICETO PIMENTEL MONIZ
ANTERO ALVES TRAVASSOS
ANTERO FRANCISCO BRUM PEREIRA
ANTONIO AMERICO MONIZ OLIVEIRA
ANTONIO CARREIRO OLIVEIRA
ANTONIO DUARTE OLIVEIRA
ANTONIO DUARTE SILVA REGO
ANTONIO DUARTE TAVARES AMARAL
ANTONIO EDUARDO ARRUDA MATOS
ANTONIO EDUARDO PACHECO PIMENTEL
ANTONIO FERNANDO ARRUDA MELO
ANTONIO FRANCISCO MEDEIROS CANADINHA
ANTONIO FRIAS
ANTONIO GONÇALO OLIVEIRA
ANTONIO GUILHERME BETTENCOURT OLIVEIRA
ANTONIO JOSE BRAGA SOUSA
ANTONIO JOSE COUTO
ANTONIO JOSE FARIAS VULTAO
ANTONIO JOSE FERREIRA PACHECO
ANTONIO JOSE MONIZ AMARAL
ANTONIO JOSE SOUSA COUTO
ANTÓNIO MANUEL BARBOSA ALMEIDA
ANTONIO MANUEL BOTELHO DIAS
ANTONIO MANUEL COGUMBREIRO ESTRELA REGO (1ª 
Lavoura)
ANTONIO MANUEL COSTA FERREIRA

ANTONIO MANUEL COSTA PACHECO
ANTONIO MANUEL MELO SA BETTENCOURT
ANTONIO MANUEL PONTE REBELO
ANTONIO MANUEL RODRIGUES
ANTONIO MANUEL SIMAS COUTO RESENDES
ANTONIO MEDEIROS MONIZ
ANTONIO MEDEIROS PEREIRA E HERDEIROS
ANTONIO MELO OLIVEIRA
ANTONIO PIMENTEL CALOURO
ANTONIO SOUSA AGUIAR
ANTONIO SOUSA CRUZ
ANTONIO TAVARES GALVAO
ANTONIO TAVARES PEDRO TAVARES SOC. AGRICOLA 
LDA. (UNILLEITE)
ANTONIO VITOR FRANÇA LOURENÇO
ARMANDO BOTELHO MEDEIROS HENRIQUE
ARMANDO JOSE VERISSIMO PAVAO
ARMANDO SOARES CORDEIRO JUNIOR
ARSENIO BENEVIDES MARTINS
ARTUR FERNANDO MEDEIROS PACHECO
ARTUR MANUEL TAVARES FRANCO
ARTUR MANUEL VIEIRA PACHECO
BAPTISTA SANTO CRISTO BRAGA SOUSA
BASILIO ANTERO MONIZ SILVA
BRIAN CABRAL RAPOSO
BRUNO JORGE VICENTE PACHECO
CAMILA LIMA ALMEIDA FONSECA
CARLOS ALBERTO BARBOSA CABRAL
CARLOS ALBERTO CABRAL COUTO
CARLOS ALBERTO CORDEIRO MELO
CARLOS ALBERTO COUTO ARRUDA
CARLOS ALBERTO RAPOSO CABRAL
CARLOS ALBERTO REGO SILVA
CARLOS ALEXANDRE MARTINS VELHO COSTA
CARLOS CESAR PACHECO GOUVEIA
CARLOS DUARTE ALMEIDA
CARLOS MANUEL CARDOSO MEDEIROS
CARLOS MANUEL MELO PIMENTEL
CARLOS MANUEL PACHECO CABRAL
CARLOS MANUEL PEREIRA GONÇALVES
CARLOS MANUEL TEIXEIRA REGO
CARLOS MIGUEL BATISTA REBELO
CARLOS MIGUEL MEDEIROS COUTO
CARLOS RAPOSO MASSA
CATIA C. C. FERREIRA CARVALHO [Cab. Casal Herança]
CESAR FILOMENO PEREIRA PACHECO
CESAR SILVA MEDEIROS
CLAUDIO ALBERTO SILVA MELO
CLAUDIO MIGUEL PAVÃO GARCIA
CLAUDIO PATRÍCIO BOTELHO HERMENEGILDO
COOPERATIVA JUVENTUDE AGRICOLA
CORALIA MARIA CORDEIRO MONIZ ALMEIDA
DANIEL SA PONTE
DANIEL SOUSA CORDEIRO [Cab. Casal Herança]
DAVID CORDEIRO MIRANDA
DAVID EDUARDO PACHECO COSTA
DAVID TRAVASSOS OLIVEIRA
DEOLINDA FATIMA SILVA PEREIRA OLIVEIRA
DIMAS AURELIO CORDEIRO ALMEIDA

DIMAS CORDEIRO ARRUDA
DINARTE MANUEL RAPOSO PACHECO
DINARTE SOUSA ALMEIDA
DINIS ALBERTO PEREIRA MIRANDA
DINIS ALBERTO SILVA CÂMARA
DINIS MANUEL BARBOSA
DIOGO TAVARES MARTINS FILIPE
DIONISIO PEDRO ROCHA PEREIRA
DUARTE ALEXANDRE RODRIGUES CABRAL
DUARTE CONCEIÇAO SOUSA RODRIGUES
DUARTE MANUEL ALVES TORRES
DUARTE MANUEL DIAS CAMARA
DUARTE MANUEL MEDEIROS CLAUDIO
DUARTE MANUEL PACHECO
DUARTE MANUEL PACHECO TEIXEIRA
DUARTE MANUEL PIMENTEL COSTA
DUARTE MANUEL PONTE SILVA
DUARTE MANUEL SILVA MASSA
DUARTE MANUEL TAVARES CABRAL
DUARTE MIGUEL ARRUDA SILVA
EDUARDA MARIA ALMEIDA TEVES BARCELOS
EDUARDO ALBERTO PINHEIRO SOARES
EDUARDO FRANCISCO ALBERTO FURTADO
EDUARDO JORGE JORDAO SOUSA
EDUARDO MANUEL ALMEIDA
EDUARDO MANUEL BRUM PEREIRA
EDUARDO MANUEL OLIVEIRA ALVES
EDUARDO MANUEL SOARES LINDO
EDUARDO MARTINHO TAVARES
EDUARDO PACHECO DAMASO
EDUARDO SOUSA MEDEIROS
EDUARDO SOUSA PEREIRA
EDUARDO TEIXEIRA COUTO
EDUINO COSTA ALMEIDA
ELIDIO MANUEL SILVA FERREIRA
ELISIO CORDEIRO ARRUDA
EMANUEL BOTELHO CABRAL
EMANUEL FURTADO MATOS
EMANUEL GARCIA
EMANUEL JESUS MEDEIROS BOTELHO
EMANUEL SOUSA COUTO
EMANUEL VERGINIO MELO
ERNESTO FARIAS VULTAO
EUGENIO CAMARA SOARES ALBERGARIA
EUGENIO MELO MEDEIROS
EUGENIO MIGUEL ARRUDA MASSA
EUGENIO QUENTAL MEDEIROS CAMARA
EVA MARIA MOURA SOUSA MEDEIROS
EVANGELINA GLORIA FELIX PONTE
EVARISTO MANUEL FARIA CARVALHO
EXPLORAÇÃO AGRO-PECUARIA CORDEIRO E SILVA
EXPLORAÇÃO AGRO-PECUARIA SARAMAGAL, LDA.
FABIO LINO MEDEIROS CORDEIRO
FABIO SILVA ARRUDA
FAUSTINA JESUS PONTE REBELO TAVARES
FERNANDO BOTELHO OLIVEIRA
FERNANDO LUIS HINTZE ATAYDE MOTA
FERNANDO MANUEL ALVES PEREIRA MEDEIROS
FERNANDO MANUEL CARVALHO SILVA 33
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FERNANDO MANUEL SOUSA MASSA
FERNANDO MEDEIROS FRANCO [Cab. Casal Herança]
FERNANDO PAVAO PEREIRA
FERNANDO SILVA AMARAL
FERREIRA & PONTES
FERREIRA E MIRANDA EXP.AGRO-PECUÁRIA LDA
FILIPE JORGE RESENDES CABRAL MELO
FILOMENA CONCEIÇAO BETTENCOURT FURTADO
FLAVIO MANUEL REBELO MARTINS FILIPE
FLAVIO ROBERTO CIPRIANO GARCIA
FLAVIO SILVA PEREIRA
FRANCISCO DE SALLES CAMARA VIVEIROS
FRANCISCO MACHADO FARIA E MAIA
FRANCISCO MIGUEL PEREIRA PONTE CABRAL
FRANCISCO SEBASTIAO FURTADO SILVA
GABRIEL MIGUEL VIVEIROS
GABRIEL RAPOSO PONTE PACHECO
GIL BOTELHO CABRAL
GIL MANUEL FERREIRA RODRIGUES
GIL MIGUEL RODRIGUES FURTADO
GILBERTO CARREIRO ALMEIDA
GRAÇA FATIMA COSTA AMARAL MEDEIROS
GUALBERTO COUTO RODRIGUES
GUALBERTO SOUSA MONIZ
GUALTER COUTO MONIZ
GUALTER COUTO MONIZ
GUALTER MANUEL COUTO ALMEIDA
GUALTER MANUEL OLIVEIRA MARTINS
GUILHERME AMARAL PIMENTEL
GUILHERME BARBOSA CABRAL
GUILHERME LUIS CORREIA COSTA
GUILHERME PIMENTEL FURTADO
HEITOR JAIME PEREIRA MEDEIROS
HEITOR SANTOS RODRIGUES
HELDER RENATO CORREIA PEREIRA
HELENA VIVEIROS GUIOMAR TRAVASSOS
HENRIQUE ARRUDA PEDRO
HENRIQUE BARBOSA CARREIRO
HENRIQUE MANUEL OLIVEIRA PAVAO
HENRIQUE MELO FONSECA
HERDEIROS ANTONIO FERNANDO FURTADO SOARES
HERDEIROS DE MANUEL ELIAS MELO MONIZ
HERDº EDUARDO LEITE PACHECO
HERLANDER PACHECO TAVARES
HILARIO MONIZ OLIVEIRA
HILDEBERTO BARBOSA COSTA
HORACIO SILVA CABRAL
HUGO FILIPE MONIZ COUTO
HUMBERTA MARIA MONIZ SILVA CABEÇA CASAL DA 
HERANÇA DE
HUMBERTO ARRUDA MIRANDA
IDALECIO CORREIA SOUSA
IRMÃOS AGUIAR AGRO-PECUÁRIA LDA
IRMAOS BARBOSA
IRMÃOS GOUVEIA LDA.
IRMÃOS PEREIRA - AGRO PECUÁRIA
IVO MARCIO SOARES DA COSTA TAVARES
IZAUL NATAL ALMEIDA CORDEIRO
JACINTO & CABRAL BOTELHO LDA

JACINTO MANUEL AMARAL REBELO
JACINTO MANUEL MEDEIROS RAPOSO
JEREMIAS REBELO BULHOES
JOAO ADRIANO MASSA
JOAO ALBERTO AMARO ALMEIDA
JOAO ALBERTO COUTO MEDEIROS
JOAO ALVARO SILVA ARRUDA
JOAO ANTONIO PEREIRA ARRUDA
JOAO ANTONIO PIMENTEL PONTE
JOAO ARAUJO ARRUDA
JOAO AURELIO COUTO CORREIA
JOAO BERNARDO BRAGA SOUSA
JOAO CARLOS AGUIAR FURTADO ROSA
JOAO CARLOS CAMARA CORDEIRO
JOAO CARLOS COUTO BORGES
JOAO CARLOS MOREIRA OLIVEIRA
JOAO CARLOS PEREIRA JERONIMO
JOAO CARLOS RAPOSO ALMEIDA
JOAO CARLOS SILVA PONTE
JOAO CARLOS SILVEIRA PEREIRA
JOAO CARVALHO GARCIA
JOAO DEUS SOUSA CABRAL
JOÃO DO REGO CARREIRO (2ª Lavoura)
JOAO DOMINGOS BOTELHO SOUSA
JOAO e MANUEL SILVA LDA.
JOAO EDUARDO SOUSA COSTA
JOAO EVANGELISTA OLIVEIRA MIRANDA
JOAO FERNANDO MONTEIRO BRAGA
JOAO FRANCISCO FERREIRA CORDEIRO
JOAO FRANCISCO MATOS COSTA
JOAO GOMES MENEZES CANTO TAVARES
JOAO GUERREIRO PACHECO
JOAO GUILHERME SILVA REGO
JOAO JOSE COSTA PACHECO
JOAO JOSE SILVA MEDEIROS
JOÃO JOSÉ TAVARES MENDONÇA
JOAO LIBERAL MEDEIROS COUTO
JOAO LUIS ALMEIDA BORGES
JOAO LUIS PIMENTEL
JOAO LUIS RESENDES BORGES
JOAO LUIS S. BOTELHO CORREIA [Cab. Casal Herança]
JOAO MANUEL ALMEIDA CARVALHO
JOAO MANUEL ARAUJO PACHECO LOURENÇO
JOAO MANUEL CARREIRO OLIVEIRA
JOAO MANUEL CORDEIRO MONIZ
JOAO MANUEL DANIEL MATOS
JOAO MANUEL FURTADO GUERREIRO
JOAO MANUEL MELO  [Cab. Casal Herança]
JOAO MANUEL OLIVEIRA  BORGES
JOÃO MANUEL OLIVEIRA SILVESTRE
JOAO MANUEL PACHECO GUERREIRO
JOAO MANUEL PEREIRA LIMA
JOAO MANUEL PINHEIRO
JOAO MANUEL ROQUE TAVARES
JOAO MARIA FURTADO
JOAO MIGUEL MEDEIROS ROCHA
JOAO OCTAVIO OLIVEIRA CASTELO BRANCO
JOAO PAULO FRAZAO FRIAS AFONSO
JOAO PAULO RAPOSO PACHECO

JOAO PAULO SILVA PEREIRA
JOAO REGO CARREIRO (1ª Lavoura)
JOAO ROQUE OLIVEIRA
JOAO SILVA PEREIRA
JOAO SOUSA SARDINHA
JOÃO VITOR DA PONTE MEDEIROS
JOAQUIM AGUIAR VASCONCELOS
JOAQUIM PEREIRA BULHOES
JORGE ALBERTO BORGES CABRAL
JORGE ALBERTO REGO CORDEIRO
JORGE ALBERTO SERPA COSTA RITA
JORGE MANUEL CANDIDO TAVARES
JORGE MIGUEL OLIVEIRA TEIXEIRA
JOSE ADRIANO PEREIRA FURTADO
JOSE ADRIANO REIS OLIVEIRA
JOSE ALEXANDRE BOTELHO
JOSE ALEXANDRE BRAGA PEREIRA
JOSE ANTONIO AGUIAR FERREIRA
JOSE ANTONIO FRANCO SAMPAIO RODRIGUES
JOSÉ ANTÓNIO LEITE [Cab. Casal Herança]
JOSE ANTONIO SOUSA ALMEIDA
JOSE AUGUSTO ARRUDA COSTA
JOSE AURELIO CORDEIRO REGO
JOSE BOTELHO REGO DUARTE [Cab. Casal Herança]
JOSE BRANCO CABRAL
JOSE CARLOS BORGES TAVARES
JOSE CARLOS GONÇALVES MELO LINDO
JOSE CARLOS MEDEIROS CORREIA
JOSE CARLOS MONIZ SOUSA PACHECO
JOSE CARLOS RESENDES FAGUNDES
JOSE CARVALHO GARCIA
JOSE CASTRO RODRIGUES
JOSE CLAUDIO MEDEIROS CABRAL
JOSE COSTA OLIVEIRA
JOSE CRISTIANO AGUIAR SILVESTRE
JOSE DANIEL CORDEIRO ARRUDA
JOSE DANIEL MEDEIROS RAPOSO
JOSE DANIEL REIS VIVEIROS
JOSE DINARTE MEDEIROS SOARES
JOSE DINIS SOUSA FERREIRA
JOSE DUARTE PONTE PEREIRA
JOSE EDUARDO ALMEIDA CAMARA
JOSE EDUARDO BOTELHO PEREIRA
JOSE EDUARDO MONIZ AMARAL
JOSE ERNESTO GALANTE MELO [Cab. Casal Herança]
JOSE ESTRELA PAIVA TEIXEIRA
JOSE FRANCISCO ALMEIDA FILIPE
JOSE FRANCISCO BARBOSA FRANCO
JOSE FRANCISCO CABRAL MEDEIROS
JOSE FRANCISCO CAMARA ARRUDA
JOSE FRANCISCO DANIEL MATOS
JOSE FRANCISCO LOPES PONTE
JOSE FRANCISCO MEDEIROS ALVES
JOSE FRANCISCO MEDEIROS AMORIM
JOSE FRANCISCO MEDEIROS BARBOSA
JOSE FRANCISCO MONIZ PONTE DUTRA
JOSE FRANCISCO PEREIRA MATEUS
JOSE FRANCISCO REGO CARREIRO
JOSE GUILHERME PACHECO MEDEIROS
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JOSE HONORATO CABRAL RODRIGUES
JOSE JACINTO BOTELHO VIVEIROS
JOSE JACINTO CORREIA AGUIAR
JOSE JACINTO MARTINS BOTELHO
JOSE JACINTO SILVA MARTINS FILIPE
JOSE JARDIM MELO
JOSE LAUDALINO TEIXEIRA AGUIAR
JOSE LEONARDO PACHECO GOUVEIA
JOSÉ LEONARDO RODRIGUES CABRAL
JOSE LIMA OLIVEIRA
JOSE LUIS SILVESTRE ARRUDA
JOSE LUIS SOUSA PACHECO
JOSE LUIS TAVARES AMORIM
JOSE LUIS TAVARES FURTADO
JOSE MANUEL CARREIRO GARCIA
JOSE MANUEL CONSTANTINO BULHAO
JOSE MANUEL CORDEIRO CABRAL VIVEIROS
JOSE MANUEL MONIZ MELO FRANCO
JOSE MANUEL MONIZ OLIVEIRA
JOSE MANUEL MONIZ REBELO
JOSE MANUEL MONIZ REGO
JOSE MANUEL PIMENTEL FURTADO (2ª Lavoura)
JOSE MANUEL RAPOSO  ALMEIDA
JOSE MANUEL RAPOSO REBELO
JOSE MANUEL ROCHA REBELO
JOSE MANUEL ROQUE TAVARES
JOSE MANUEL SILVA MACHADO
JOSE MANUEL SOUSA CAMARA
JOSE MANUEL SOUSA OLIVEIRA
Jose Maria da Costa Alberto
JOSE MARIA OLIVEIRA PAVAO
JOSE MARIA PAPOULA RESENDES
JOSE MARIA PAVAO
JOSE MARIA PEREIRA MIRANDA
JOSE MARTINS RODRIGUES
JOSE MEDEIROS SOUSA
JOSE MELO CURVELO
JOSE MELO GOUVEIA
JOSE MELO SILVA
JOSE MELO SOARES
JOSE NUNO COUTO PIMENTEL
JOSE PEREIRA ALMEIDA
JOSE PEREIRA BULHOES
JOSE PEREIRA MEDEIROS JERONIMO
JOSE RAPOSO CABRAL
JOSE RAPOSO VIDAL
JOSE TAVARES CASACA
JOSE TIAGO LEITE NETO
JOSE VERGINIO PIEDADE PEXIA
JOSE VIRGILIO VERTENTES RAPOSO
JOVIANO AUGUSTO PACHECO
JOVIANO FILIPE ARRUDA MEDEIROS
LAUDALINO MELO SILVA
LAURETA CONCEIÇÃO PACHECO
LÁZARO GABRIEL CIPRIANO CORDEIRO
LAZARO OLIVEIRA CORDEIRO
LAZARO SILVA ARRUDA
LEONOR CONCEIÇÃO ROCHA COUTO PACHECO
LETICIA ANDREIA MARTINS MEDEIROS SILVESTRE

LIBERAL MARTIM QUENTAL FLOR DE LIMA
LIDIA MARIA SOUSA RAPOSO [Cab. Casal Herança]
LILIA MARIA MONTE BOTELHO MEDEIROS
LILIANA FATIMA DUARTE OLIVEIRA RAPOSO
LUCIA MARIA MEDEIROS AMARAL
LUCIANO MONIZ OLIVEIRA
LUCINIO JORGE GARCIA CORDEIRO
LUIS ALBERTO AGUIAR REBELO
LUIS ALBERTO ANDRADE SANTOS VIEIRA
LUIS ALBERTO ARRUDA RAPOSO
LUIS ALBERTO OLIVEIRA CASTELO BRANCO
LUIS ALBERTO RAPOSO CORDEIRO
LUIS ALBERTO SILVA MASSA
LUIS ALBERTO SOUSA MEDEIROS
LUIS BERGANTIN OLIVEIRA
LUIS BERNARDO SOARES MONIZ
LUIS CARLOS CORDEIRO SILVA
LUIS CARLOS CORREIA MONIZ
LUIS CARLOS MONIZ PONTE
LUIS FERNANDO COUTO PIMENTEL
LUIS FILIPE CORREIA MELO
LUIS JORGE MEDEIROS SOARES
LUIS JORGE PEREIRA BARBOSA
LUIS MACIEL PEREIRA CABRAL
LUIS MANUEL AGUIAR SOUSA
LUIS MANUEL LEANDRO PEREIRA
LUIS MANUEL MEDEIROS ALVES
LUIS MANUEL MEDEIROS BARBOSA
LUIS MANUEL MONIZ BOTELHO MELO
LUIS MANUEL PEREIRA CORDEIRO
LUIS MANUEL RAPOSO MEDEIROS
LUIS MANUEL SILVA FURTADO
LUIS MANUEL TEIXEIRA DUARTE FURNA
LUIS MANUEL TEIXEIRA PEREIRA
LUIS MARTINHO TAVARES
Luis Miguel Machado Borges
LUIS MIGUEL SOUSA VIVEIROS
LUIS SILVA REBELO
MACHADO & FERNANDES, LDA
MANUEL ALMEIDA MASSA
MANUEL ANTONIO REGO FERREIRA
MANUEL ANTONIO REGO ROCHA
MANUEL ANTONIO ROQUE TAVARES
MANUEL BENTO DE SOUSA E HERDEIROS
MANUEL CABRAL COSTA
MANUEL CORDEIRO SOUSA
MANUEL COSTA MARTINS
MANUEL FRANCISCO PACHECO MONIZ
MANUEL JOSE FERREIRA ROQUE
MANUEL JOSE MELO MONIZ
MANUEL JOSE ROQUE GAIDOLA
MANUEL LUIS SOUSA SARDINHA
MANUEL MONIZ AMORIM
MANUEL OLIVEIRA GARCIA
MANUEL PACHECO LOURENÇO
MANUEL PONTE AGUIAR
MANUEL RAUL REBELO MARTINS FILIPE
MANUEL SILVA SOUSA
MARCO PAULO MEDEIROS PONTE

MARGARIDA MALVINA ALMEIDA ARAUJO
MARIA ANGELINA  MEDEIROS
MARIA ANJOS CORDEIRO SOUSA SILVA
MARIA ASCENÇÃO MELO FONSECA
MARIA CELESTE MEDEIROS CABRAL FALCÃO
MARIA CONCEIÇAO MONIZ FURTADO
MARIA DE LURDES OLIVEIRA TORRES
MARIA DONATILDE MEDEIROS COUTO CIPRIANO
MARIA FATIMA RESENDES TAVARES MENDONÇA
MARIA GILDA LIMA OLIVEIRA SOUSA
MARIA INÊS AMARO
MARIA INES CABRAL CARREIRO
MARIA JOAO DA CAMARA MACHADO
MARIA JOSE MEDEIROS MONIZ FURTADO
MARIA JOSE SOUSA PIMENTEL
MARIA JUVENALIA MACEDO PEREIRA GONÇALO
MARIA LURDES SOUSA OLIVEIRA TORRES
MARIA LURDES SOUSA PACHECO PINGÃO
MARIA MARGARIDA PONTE LOPES
MARIA MARTA LIMA CARVALHO
MARIA TERESA TRINDADE COSTA SILVA
MARIANO ALMEIDA MONIZ
MARÍLIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA CÂMARA
MARIO FERNANDO ALVES MONIZ (1ª Lavoura)
MARIO FERNANDO CAMARA SERPA
MARIO JORGE BENEVIDES MARTINS
MARIO JORGE FURTADO MELO
MARIO JORGE LOPES MACEDO
MARIO JOSE PACHECO
MARIO LUIS ALVES CORDEIRO
MAURICIO EUGENIO CAMARA VELHO CABRAL
MAURICIO MONIZ TAVARES
MAURICIO PAVAO CORDEIRO
MAXIMINO SOUSA GALVAO
MEDEIROS E VIEIRA LDA.
MESSIAS MEDEIROS ROCHA
MESSIAS VIVEIROS FARIA
MIGUEL ALVES MEDEIROS DIOGO E FILHOS LDA
MIGUEL BOTELHO RODRIGUES
MIGUEL CAMARA VELHO CABRAL
MIGUEL FARIA E MAIA AGUIAR
MIGUEL JORGE MELO COSTA
MIGUEL MEDEIROS COUTO
MIGUEL MONIZ BENEVIDES
MIGUEL RESENDES ALMEIDA MONIZ
MIGUEL SOUSA PIMENTEL
MIGUEL TOME CUNHA ANDRADE
MOISES ARRUDA PONTE
MONICA RODRIGUES LOPES
MOTA E FILHOS LDA.
NARCISO FERREIRA MASSA
NELIO MONTEIRO TAVARES
NELSON BARBOSA FURTADO
NELSON LUZ SARAIVA DAMASO
NELSON MANUEL CORREIA PEREIRA
NELSON MEDEIROS TAVARES
NELSON MIGUEL CORDEIRO ALMEIDA
NELSON RAPOSO MEDEIROS
NELSON TORRES REBELO 35
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NEMESIO SOUSA ALMEIDA
NOEL COSTA VIEIRA
NORBERTO MARTINS SILVA
NORBERTO PONTE MEDEIROS
NUNO ALEXANDRE PINHEIRO SOARES AGUIAR
NUNO ALVARO COUTO MONIZ (1ª Lavoura)
NUNO ALVARO REGO SOUSA
NUNO BERNARDO ARAÚJO AMARAL
NUNO JACINTO OLIVEIRA BORGES
NUNO LUIS  COUTO COSTA
NUNO MANUEL CORDEIRO ALMEIDA
NUNO MANUEL FERREIRA RAPOSO
NUNO MANUEL VIVEIROS FURTADO MARTINS
NUNO MIGUEL MIRANDA VIVEIROS
NUNO MIGUEL PEREIRA GASPAR
OCTÁVIO FERNANDO GALVÃO AMORIM
OCTAVIO MANUEL PACHECO MONIZ
OLAVO MASSA SILVESTRE
OLIVERIO CORREIA MELO
ORLANDO SILVA VIVEIROS
OSCAR MANUEL CORDEIRO PONTE
OSVALDO AMBAR BARBOSA
PAUL GILBERT TORRES
PAULA CRISTINA GUIDO GAIDOLA TAVARES
PAULA CRISTINA ISIDORO GOUVEIA MELO
PAULA CRISTINA MEDEIROS OLIVEIRA BOTELHO
PAULO ALBERTO FELIX  VIEIRA (1ª Lavoura)
PAULO ALEXANDRE FURTADO SOUSA
PAULO ALEXANDRE OLIVEIRA CABRAL
PAULO ANDRE BOTELHO PEREIRA
PAULO CESAR SOUSA BENEVIDES
PAULO FERNANDO ALMEIDA FILIPE
PAULO HENRIQUE SERPA  COSTA RITA
PAULO JOAO FURTADO SOUSA
PAULO JORGE PEREIRA PACHECO
PAULO JORGE PIMENTEL BULHÕES
PAULO JORGE ROCHA PEREIRA
PAULO JORGE SILVESTRE BARBOSA
PAULO JOSE MACHADO CRUZ
PAULO MARTIM PACHECO MEDEIROS
PAULO MIGUEL MEDEIROS CORREIA
PAULO RENATO MEDEIROS AGUIAR
PAULO RENATO MEDEIROS MELO
PAULO SIMAO ARRUDA MASSA
PEDRO ALEXANDRE ALMEIDA SEBASTIAO
PEDRO ANTONIO SOUSA BOTELHO
PEDRO JACOME CARVALHO E CUNHA HINTZE RIBEIRO
PEDRO JORGE OLIVEIRA TAVARES
PEDRO LUIS PACHECO PONTE
PEDRO MIGUEL BARBOSA FERNANDES
PEDRO MIGUEL CORDEIRO COSTA
PEDRO MIGUEL GUIDO GAIDOLA
PEDRO MIGUEL SOARES CABRAL
PEDRO MIGUEL SOUSA TAVARES
PEDRO PARREIRA CAMARA
PEDRO REGO PONTES
QUENTAL FLOR LIMA AGRO-PECUARIA LDA
RAIMUNDO JOSE RODRIGUES FURTADO
RAUL COSTA ALBERTO

RICARDO ANTONIO DUARTE FURTADO
RICARDO JORGE FURTADO SOUSA
RICARDO JORGE MELO FERREIRA
RICARDO JORGE OLIVEIRA VIEIRA
RICARDO MANUEL MOTA ANDRADE
RICARDO MANUEL ROCHA PEREIRA
RICARDO NUNO CORDEIRO OLIVEIRA
ROBERT JOSEPH TORRES
ROBERTO CORDEIRO MIRANDA [Cab. Casal Herança]
ROBERTO FERNANDO MELO FERREIRA
ROBERTO FILOMENO BRANCO PACHECO
ROBERTO LUIS VIEIRA PACHECO
ROBERTO MANUEL CORDEIRO PONTE
ROBERTO MANUEL TAVARES SOARES
ROBERTO PIMENTEL PACHECO
RODOLFO MARTINS MARQUES SILVA
Rodrigo Camara Velho Cabral
ROSA MARIA SILVESTRE ARRUDA MACHADO
RUBEN ALEXANDRE ALVES CORDEIRO
RUI ALEXANDRE MEDEIROS FERREIRA
RUI MIGUEL FARIA TORRES
RUI MIGUEL RAPOSO OLIVEIRA
RUI NATALINO BOTELHO FRIAS
SALVADOR LABORDE PATRICIO
SERGIO JESUS PAVAO REIS TRAVASSOS
SERGIO MIGUEL CORDEIRO MONIZ
SHAWN JONAS MELO
SIDONIO PIMENTEL AGUIAR
SILVERIO BOTELHO PEREIRA
SILVIO VIVEIROS MASSA
SOC. GREENRURALAGRO AZORES LDA
SOC. MASSINHAS EXP. AGRO-PEC LDA.
SOC. AG. PECUARIA  IRM. ITALIANOS LDA (1ªLavoura)
SOC. AGRO-PEC. RODRIGUES E RODRIGUES LDA.
SOC. AGRO-PECUÁRIA IRMÃOS RODRIGUES, LDA
SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA RIBEIRA DO SALTO, LDA
SOCIEDADE IRMÃOS PAVÃO LDA
SOCIEDADE MELOSFARM, LDA.
SOCIEDADE SILVA E DUARTE
SUSANA MARIA CORDEIRO PONTE ALMEIDA
SUSANA PAULA ALVES PEREIRA MEDEIROS
TAV AGRO-PECUARIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA
TAVARES & BARBOSA, EXP. AGROPECUÁRIA, LDA
TIAGO HINTZE ATAYDE MOTA
TIAGO JOÃO ARAUJO TAVARES
TIAGO SILVA MEDEIROS [Cab. Casal Herança]
URBANO PACHECO AGUIAR [Cab. Casal Herança]
VALTER EMANUEL PACHECO GOUVEIA
VALTER MANUEL ARRUDA MASSA
VALTER MANUEL BARBOSA COSTA
VALTER MANUEL RAPOSO MEDEIROS
VALTER MIGUEL SILVA ALMEIDA
VALTER PEREIRA COSTA
VASCO CUNHA
VERISSIMO ABEL OLIVEIRA MIRANDA
VERÍSSIMO COUTO AGRO-PECUÁRIA LDA.
VICTOR BRUNO MELO GALVAO
VICTOR EMANUEL LIMA MEDEIROS
VICTOR MANUEL ALMEIDA SILVA

VICTOR MANUEL LOPES ARRUDA
VICTOR MANUEL MELO RAPOSO
VICTOR MANUEL SANTOS OLIVEIRA PAVÃO
VICTOR MANUEL SILVA PONTE
VICTOR MANUEL SOUSA
VICTOR MANUEL TAVARES TEVES
VICTOR MEDEIROS COUTO
VICTOR MEDEIROS PACHECO
VICTORIANO MEDEIROS FALCÃO
ZELIA MARIA MEDEIROS CORREIA CARVALHO
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(Datas prEvisionais)1  / açorEs - campanHa 2018

aJuDa/apoio pagamento
previsto até ao dia

ano 2018
OUTUBRO
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante - Adiant. 70% (2) 31 out 2018
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos 1.º Semestre – Adiant. 70% (2) 31 out 2018
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira - Adiant. 70%  (2) 31 out 2018
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite - Adiant. 70% (2) 31 out 2018
POSEI - Ajuda aos Produtores de Ananás - Adiant. 70% (2) 31 out 2018
DEZEMBRO
POSEI - Prémio aos Produtores de Ovinos e Caprinos - 1.ª Prestação 90% 31 dez 2018
POSEI – Prémio à Vaca Aleitante – 1.ª Prestação 95% 31 dez 2018
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos 1.º Semestre - 1.ª Prestação 90% 31 dez 2018
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira - 1.ª Prestação 90% 31 dez 2018
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite - Saldo 31 dez 2018
POSEI - Ajuda aos Produtores Culturas Arvenses - 1.ª Prestação 90% 31 dez 2018
ano 2019
FEVEREIRO
POSEI - Ajuda aos Produtores de Tabaco - 1.ª Prestação 90% 28 fev 2019
POSEI - Ajuda aos Produt. Culturas Tradicionais - 1.ª Prestação 90% 28 fev 2019
MARÇO
POSEI - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos dos Açores - 1.ª Prestação 90% 29 mar 2019
ABRIL
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos 2.º Semestre - 1.ª Prestação 90% 30 abr 2019
POSEI - Ajuda à Manutenção da Vinha - 1.ª Prestação 90% 30 abr 2019
POSEI - Ajuda aos Produtores de Ananás - 1.ª Prestação 90% 30 abr 2019
POSEI - Armazenagem Privada de Queijo - 1.ª Prestação 90% 30 abr 2019
MAIO
POSEI - Ajuda à Produção Horto-Frutícolas e Flores - 1.ª Prestação 90% 31 mai 2019
JUNHO
POSEI – Prémio à Vaca Aleitante – 2.ª Prestação 28 jun 2019
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos 1.º Semestre - 2.ª Prestação 28 jun 2019
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos 2.º Semestre - 2.ª Prestação 28 jun 2019
POSEI - Prémio aos Produtores de Ovinos e Caprinos - 2.ª Prestação 28 jun 2019
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira - 2.ª Prestação 28 jun 2019
POSEI - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos dos Açores - 2.ª Prestação 28 jun 2019
POSEI - Ajuda à Inovação e Qualidade Prod. Pecúarias – Pagamento Normal 100% 28 jun 2019
POSEI – Prémio aos Produtores de Leite – Redistribuição (art. 27, Port 162/2015, de 28/12) 28 jun 2019
POSEI - Ajuda aos Produtores Culturas Arvenses - 2.ª Prestação 28 jun 2019
POSEI - Ajuda aos Produtores de Tabaco - 2.ª Prestação 28 jun 2019
POSEI - Ajuda aos Produt. Culturas Tradicionais - 2.ª Prestação 28 jun 2019
POSEI - Ajuda à Manutenção da Vinha - 2.ª Prestação 28 jun 2019
POSEI - Ajuda aos Produtores de Ananás - 2.ª Prestação 28 jun 2019
POSEI - Ajuda à Produção Horto-Frutícolas e Flores - 2.ª Prestação 28 jun 2019
POSEI - Ajuda aos Produtores de Banana – Pagamento normal 100% 28 jun 2019
POSEI - Armazenagem Privada de Queijo - 2.ª Prestação 28 jun 2019

(1) Calendário provisório, sujeito a alterações decorrentes de situações excecionais.
(2) Aguarda publicação da Decisão de execução da Comissão Europeia relativa à alteração da taxa de adiantamento de 50% para 70%.
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As alternativas vegetais ao leite aumentaram 
61% nos últimos cinco anos e continuarão a cres-
cer, enquanto o leite de vaca se diferencia com 
novos produtos para retardar o seu declínio.
O CoBank divulgou um relatório sobre as recentes 
mudanças na indústria de lácteos afetadas pela 
popularidade das alternativas vegetais. O leite de 
vaca tem visto um declínio nas vendas há várias 
décadas. O CoBank cita várias razões para isso, in-
cluindo mudanças culturais, mudanças no estilo 
de vida e consumidores mudando para produtos 
vegetais.
“A indústria de lácteos tradicional tem sido de-
safiada a pensar em maneiras de se diferenciar e 
criar novos produtos. Isso levou a uma mudança 
bastante dinâmica para a indústria de lácteos em 
geral ”, disse Ben Laine, economista sénior do 
CoBank.
Em resposta à concorrência, novas bebidas lác-
teas premium surgiram no mercado. Variações 
como leite biológico, produzido a pasto, ultrafil-
trado, sem lactose e a2 deram um novo toque ao 
leite de vaca tradicional. Isso às vezes vem com 
um preço mais alto e permite que as novas bebi-
das concorram com bebidas à base de vegetais.
“As pessoas querem opões. Isso dá oportunida-

sEgmEnto prEmium compEtE mElHor 
com as BEBiDas vEgEtais

des aos consumidores de terem muitas opções 
diferentes para tipos específicos de leite e produ-
tos lácteos. Isso lhes dá a oportunidade de adap-
tar-se a quaisquer que sejam os seus interesses 
individuais, e eles podem encontrar um produto 
que corresponda a essas necessidades para eles 
”, disse Laine.
O CoBank espera que as alternativas vegetais ao 
leite continuem a crescer em popularidade, entre 
15% e 25% até 2022, com novas variações sur-
gindo. O leite de soja estabeleceu a categoria na 
década de 1990 e teve um pico de US$ 1,2 bilhão 
em vendas em 2008. O CoBank descobriu que, 
em 2017, o leite de amêndoa dominou a cate-
goria com US $ 1,35 bilhão em vendas e 64% do 
mercado.
Leite de coco, arroz, aveia e cânhamo são algu-
mas das opções veganas. De acordo com Laine, 
“trata-se de manter o interesse do consumidor. 
As novas e estimulantes bebidas vegetais que 
chegam ao mercado foram boas nisso.”

COMPETiçãO PELO EsPAçO
No entanto, as expansões dos mercados de pro-
dutos lácteos e produtos alternativos não vêm 
sem desafios. Ter tantas categorias diferentes de 

produtos lácteos e não lácteos cria vários proble-
mas logísticos para os produtores e indústria.
“Tradicionalmente, a cadeia de fornecimento 
era bastante simples e bastante ampla. Agora 
existem muitos produtos diferentes. Se há leite 
biológico e também tem leite biológico produzi-
do a pasto, é preciso manter esses leites [separa-
dos]  até à prateleiras das lojas. Existe um núme-
ro muito maior de produtos e um volume muito 
menor de cada um desses produtos. Isso torna-se 
mais caro para as empresas lidarem”, disse Laine.
As marcas também lutam para garantir espaço 
nas prateleiras entre tantas opções no mercado, 
levando as redes de supermercados a cobrar ta-
xas mais altas de abertura de stocks. E pode ser 
assim no futuro próximo.
“Enquanto os consumidores estiverem dispostos 
a pagar esses preços mais altos e ainda houver 
procura, o que parece haver, acho que há espaço 
para que isso continue”, disse Laine. 

As informações são do Dairy Reporter.
EM 07-08-2018

O número de bovinos de leite que se mudaram 
para o pasto aumentou em cerca de 2%,  em 
2017, segundo dados provisórios fornecidos pela 
CBS na quinta-feira.
A DutchNews.nl informa que o aumento se efe-
tuou em explorações de maior dimensão  com 
100 ou mais cabeças. A CBS refere que 68% dos 
1,7 M de cabeças de gado leiteiro do país foram 

a HolanDa tEm mais animais Em pastorEio

colocados no pasto no ano passado. Em 2015 e 
2016, o valor foi de 65%. Mas em 2010, quando 
o total era de 1,1 M de cabeças de gado leiteiro, o 
número era de 75%.
Quase metade das explorações na Holanda são 
operadas por pessoas com 55 anos ou mais. E 
aproximadamente 60% deles não têm sucessor 
para assumir a empresa, informou o serviço de 

notícias NU.nl na quinta-feira. Os jovens têm 
pouco interesse em assumir uma exploração 
da família, disse citando um relatório da ABM 
Amro. E os jovens que estão dispostos a fazê-
lo muitas vezes têm dificuldade em encontrar 
financiamento. Embora haja menos empresas 
agrárias, o tamanho do setor continua a crescer, 
causando problemas financeiros para as pessoas 
mais jovens. Os preços da terra, particularmente 
nos setores agropecuário e lácteo, estão subindo 
acentuadamente. Os custos de financiamento 
são altos, enquanto as receitas são relativamente 
limitadas, segundo o relatório. Os problemas não 
se limitam aos Países Baixos, as explorações me-
nores estão a encontrar obstáculos similares em 
outros lugares da Europa e nos EUA, segundo o 
relatório.

A notícia é do TheCattleSite News Desk.
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Eua: aBatE DE vacas lEitEiras Do primEiro 
sEmEstrE DE 2018 atingE nívEis 
não vistos DEsDE 2013
Os produtores de leite estão a enviar as suas vacas 
para  abate a uma taxa nunca vista desde 2013, 
quando os produtores abateram quase 1,56 mi-
lhões de cabeças nos primeiros seis meses do ano 
- o mesmo ritmo que este ano. Ao mesmo tempo, 
o custo das novilhas de reposição está tão baixo 
como não visto em muitos anos.
“Baixos valores das novilhas implicam que a 
oferta de novilhas para venda supera a procura, 
e isso sugere que os produtores retraem-se ao 
pensarem em crescerem. Isso poderia preparar 
o terreno para uma contração no nº vacas de 
leite dos EUA”, disse Sarina Sharp, analista do 
Daily Dairy Report. “Mas, dada a oportunidade 
para os produtores substituírem as vacas de for-
ma barata, a produção por vaca provavelmente 
permanecerá alta.”
O preço a ser pago em leilões em todo o país 
para qualidade de vacas holandesas para subs-
tituir vacas leiteiras foi em média de US$ 1.200 
por cabeça durante o mês passado, colocando o 
custo de novilhas de reposição em baixas não 
vistas em décadas, observa Sharp.
De acordo com o relatório mensal de abate de 
gado do USDA, o abate de vacas leiteiras conti-

nuou a decrescer sazonalmente em junho, mas 
ainda estava acima dos níveis dos últimos anos. 
Os produtores  enviaram 237.500 vacas leiteiras 
para abate em junho, um aumento de 0,3% em 
relação ao ano anterior e o segundo maior total 
em junho desde pelo menos 2000, atrás apenas 
de junho de 2009, quando 256.000 vacas foram 
abatidas. Até agora, neste ano, os produtores 
de leite têm abatido mais vacas a cada mês do 
que no ano anterior. Nos primeiros seis meses 
de 2018, o abate foi 4,9% maior que o mesmo 
período do ano anterior.
A alta taxa de abate deste ano não parece ser o 
resultado do tamanho do efetivo leiteiro do país 
ou do tamanho do rebanho substituto, observa 
Sharp. De acordo com o relatório do USDA  não 
houve mudança no número de vacas leiteiras e 
novilhas, em comparação com um ano atrás.
“O rebanho leiteiro de junho era exatamente do 
mesmo tamanho que o rebanho há um ano”, 
disse Sharp. “Na primeira parte do ano, parte do 
aumento no abate de produtos lácteos pode ser 
atribuído ao maior rebanho de ordenha com rela-
ção ao ano anterior, o que implica que a forte taxa 
de abate não foi necessariamente o resultado de 

uma maior taxa de abate, mas em maio e junho, 
o rebanho de vacas leiteiras estava basicamente 
no mesmo nível do ano passado ”, observa Sharp. 
Nos primeiros seis meses deste ano, o rebanho 
de leite dos EUA ficou em média apenas 0,21% 
maior que o rebanho do ano passado.
“Semelhante ao que estava a ocorrer em 2013, 
os produtores de leite de hoje também estão 
lutando com margens pequenas, e um número 
crescente está a vender a sua exploração. Vacas 
leiteiras e novilhas de reposição estão perden-
do a valor como resultado ”, observa Sharp. Em 
2013, o abate de vacas leiteiras continuou forte 
no segundo semestre do ano, chegando a 3,08 
milhões de cabeças, o maior abate de vacas 
desde pelo menos 2000. 

As informações são do www.milkbusiness.com
EM 02-08-2018

pEDro tavarEs aprEsEntou 
a sua DEmissão aos cargo 
quE ExErcia na aJam
O vogal e numero dois da Direcção da Asso-
ciação dos Jovens Agricultores Micaelenses do 
Conselho da Administração da Cooperativa Ju-
ventude Agrícola, apresentou a sua demissão 
aos cargo que exercia.
Pedro Tavares  era dirigente da AJAM/CJA desde 
2010 com Hélio Carreiro mantendo se com César 
Pacheco até ao presente mês de Outubro.
A decisão de deixar a AJAM prende-se com o 
facto de Pedro Tavares ter decidido candida-
tar-se à Cooperativa Agrícola do Bom Pastor.
O Cargo deixado por Pedro Tavares  será ocupa-
do pelo segundo Suplente da direcção Eugénio 
Martins um vez que o primeiro suplente Paulo 
Benevides vai acompanhar Pedro Tavares.
Para César Pacheco a casa perde um grande 

dirigente com grande sentido de associativis-
mo e cooperativismo e com grande sentido de 
responsabilidade e essa decisão é a prova disso, 
contudo César Pacheco refere que a institui-
ção tem condições para prosseguir com muita 
estabilidade como tem acontecido até agora, 
referiu.

Lamentavelmente antes desta edição, ficamos ao 
corrente do falecimento de sua mãe. As nossas 
condolências a toda a família contando sempre 
com o apoio dos corpos sociais, sócios e colabo-
radores da AJAM. 39
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notícias
sEca prEocupa proDutorEs EuropEus
Os produtores de leite europeus estão a sofrer 
uma das piores secas das ultimas  décadas, o 
que tem um efeito secundário sobre o forneci-
mento de forragem de inverno.
Com temperaturas superiores a 30°C e nenhuma 
chuva recente os animais, as colheitas e o pasto 
estão a sofrer. Os irrigadores estão usar 10 litros 
de diesel por hora, durante 20 horas por dia, 7 
dias por semana, e enquanto os custos disso têm 
que ser cobertos pelos agricultores, os produtores 
dizem que não podem pagar por isso.

EFEiTOs nO PAsTO E nA siLAGEM
Os produtores de leite a pasto estão a ser du-
ramente atingidos, uma vez que o crescimento 
das gramíneas é limitado e os silos estão a ser 
difíceis de serem preenchidos com baixos ren-
dimentos nos campos de silagem. Alexander 
Anton, secretário-geral da Associação de Lácte-
os da Europa, disse que a seca tem gerado um 
“cenário de crise”.
Anton disse: “A seca em partes da Europa é um 
problema para os sistemas baseados em pas-
tagens nestas regiões hoje, mas, a nível da UE, 
tornará as nossas vidas ainda mais complicadas 
em 2019, quando veremos o abastecimento de 
alimentos tornar-se um problema devido à redu-
ção da produção de alimentos durante este verão. 
Adicionando as turbulências potenciais no lado 
mundial do comércio de proteína, teremos os 
ingredientes para um cenário de crise”, disse ele.

EsTADO DE EMERGênCiA 
EM ALGUns PAísEs
Os campos verdes normalmente deliciosos 
da Irlanda do Norte e da República da Irlanda 
murcharam com uma cor castanha com níveis 

de água tão baixos que os governos foram for-
çados a proibir o uso de tubos de mangueira por 
algumas semanas. A Lituânia e a Letónia de-
clararam estado de emergência à medida que 
outros países combatiam numerosos incêndios 
em florestas, pastagens e culturas.
Os rendimentos das culturas foram os mais atin-
gidos, com as estimativas mais recentes suge-
rindo que a colheita de trigo da Alemanha em 
2018 pode cair em 6,5%, para 22,89 milhões 
de toneladas. Na Polónia, a colheita de trigo 
deverá cair 6,7% com relação ao ano passado, 
para 10,9 milhões de toneladas. Na Lituânia, a 
colheita pode cair para 3,2 milhões de tonela-
das de 3,8 milhões no ano passado, enquanto 
a colheita de trigo da Suécia deve cair de 15 a 
20%, de 2,46 milhões de toneladas.
Lennart Nilsson, o co-presidente da Associação 
dos Agricultores Suecos, disse que foi a pior seca 
pela qual ele já passou. “Isso é realmente sério. 
A maior parte do sudoeste da Suécia não chove 
desde os primeiros dias de maio. Uma colheita 
muito precoce começou, mas a produtividade 
parece ser a mais baixa em 25 anos, 50% mais 
baixa, ou mais em alguns casos, e está causan-
do severas perdas”.
Produtores rurais na Holanda, onde a agricul-
tura é bastante intensa, também sofrem com 
semanas de altas temperaturas, destruindo as 
plantações. Mesmo neste país com tantas vias 
navegáveis, diques e mar, os agricultores não 
podem arcar com os custos de irrigação, com 
alguns dizendo que seria um desperdício de 
dinheiro. O produtor de leite, Sicco Hylkema, 
que produz perto de Westhem, na província de 
Friesland, Holanda, ao lado de um lago, disse 
que não há razão para irrigar.

 “O chão está tão duro agora que qualquer água 
que borrifamos na grama simplesmente escor-
re para os diques. Seria um enorme desperdício 
de dinheiro com o diesel para irrigar as terras. 
Algumas pessoas estão comparando esta seca 
à de 1976, mas é a primeira vez que faço agri-
cultura com tanta falta de chuva. Nós apenas 
temos que esperar pela chuva”, acrescentou.
O Observatório Europeu da Seca (EDO) des-
creveu a seca como “uma anomalia extensa e 
severa” que afeta a Escandinávia, a Escócia, a 
Irlanda, os Países Bálticos, a Holanda e o norte 
da Alemanha. Uma porta-voz do Centro de Pes-
quisa Conjunta da UE, que supervisiona a EDO, 
disse que os agricultores devem-se preparar 
para um clima mais quente com “diversificação 
ou mudança de tipos e variedades de culturas, 
mas também um uso mais eficiente da água”. 
Alguns países pediram à Comissão Europeia as-
sistência para os problemas relacionados com a 
seca.
Como resposta, a Comissão decidiu isentar 
temporariamente 8 países, Suécia, Dinamarca, 
Estónia, Finlândia, Letónia, Lituânia, Polónia e 
Portugal, de um requisito ambiental da UE des-
tinado a promover a biodiversidade, o que obri-
ga os agricultores a deixar parte da sua terra 
não cultivada. Isso significa que os agricultores 
desses países podem usar essa terra não produ-
tora para cultivar alimentos para seus animais 
até que a seca termine.

As informações são do Dairyglobal.net

A comercialização de carne de bovino nos Aço-
res, nos primeiros oito meses de 2018, compa-
rativamente a igual período de 2017, registou 

açorEs: comErcialização DE carnE Bovina 
crEscE 11% até agosto

tificação Geográfica Protegida (IGP), cuja carne 
é mais valorizada no mercado, houve um cresci-
mento de quase 30%.
Este conjunto de indicadores traduz a dinâmica de 
crescimento e de afirmação sustentável da fileira 
da carne no contexto do setor agrícola dos Açores.

 
Fonte: Agricultura e Mar

Fonte da imagem: rádio faial

um crescimento de 11%. Estes valores resultam 
do abate de 48 mil animais nos matadouros da 
Região, informou a Secretaria Regional da Agri-
cultura e Florestas açoriana.
Do total de abates aprovados entre Janeiro e 
Agosto, que representam 11 mil toneladas de 
carne, 55% teve como destino a exportação e 
45% o consumo local.
Relativamente aos abates de bovinos com Iden-
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apEsar Da rEcupEração nos lEitEs Em pó, 
ínDicE DE prEços gDt cai 1,7%
Na última terça-feira (17/07) foi realizado o 216º leilão GDT no qual o índice 
de preços caiu 1,7%, levando o preço médio para US$ 3.222/tonelada. Como 
mostra o gráfico 1, no evento anterior, o índice havia retraído 5%, com queda 
generalizada entre os produtos negociados. Dessa vez, até houve certa recu-
peração nos leites em pó, mas insuficiente para impedir uma nova queda no 
índice de preços. [Gráfico 1]

EM 20-07-2018

Gráfico 1. Preços médios e variação no índice de preços em relação ao leilão an-
terior. Fonte: Elaborado pelo MilkPoint a partir dos dados da Global Dairy Trade. 

Gráfico 2. Variação do índice de preços GDT em relação ao leilão anterior dos prin-
cipais produtos negociados. Fonte: Elaborado pelo MilkPoint a partir dos dados da 
Global Dairy Trade.

Gráfico 3. Preços atuais de leite em pó - GDT e União Europeia Fonte: Elaborado 
pelo MilkPoint a partir dos dados da Global Dairy Trade e da CLAL.

Tabela 1. Preço de leite internalizado*
*Leite em Pó Integral (GDT) versus taxa de câmbio – Origem Mercosul (sem tarifas 
de importação)

Gráfico 4. Contratos futuros de leite em pó integral – GDT vs. NZX.

estrutural e consistente, principalmente por conta dos atuais fundamentos 
que regem o mercado (abordados acima). Mesmo assim, a forte desvalori-
zação do leilão anterior fez que com o leite em pó inteiro da Nova Zelândia 
se tornasse mais competitivo frente ao europeu, o que pode ser favorável em 
uma eventual “disputa” por mercados consumidores.  [Gráfico 3]

O volume negociado neste leilão, de 25.454 toneladas, foi muito semelhan-
te ao que havia sido negociado no último (26.519 toneladas). No próximo 
evento (agendado para 07.08.18) já se espera um volume bem mais robus-
to, uma vez que o próximo leilão será o primeiro da época 2018/19 da Nova 
Zelândia, e é historicamente comum que o 1º evento de agosto traga uma 
oferta bem maior, com uma maior atividade dos vendedores. [Gráfico 2]

Tratando novamente dos preços, neste leilão, com exceção do  leite em pó 
desnatado (+0,8%, chegando a US$ 1.959/tonelada) e do leite em pó in-
teiro (+1,5%, chegando a US$ 2.973/tonelada), todos os demais produtos 
basicamente estenderam as quedas que haviam ocorrido no leilão passado, 
o que reflete os fundamentos atuais do mercado: produção mais robusta dos 
maiores produtores do mundo; importações desaquecidas em 2018 e temo-
res quanto à disputa comercial envolvendo China e EUA, e como isso afetará o 
comércio internacional lácteo. Observe no gráfico 2 a variação de alguns dos 
principais produtos negociados na plataforma.
Quanto aos leites em pó, é arriscado afirmar que a valorização verificada seja 

Em relação à competividade do leite brasileiro, o leite em pó inteiro negocia-
do internacionalmente a US$ 2.973/tonelada, com a taxa de câmbio atual 
em torno de R$ 3,85/US$, resulta em um produto importado a R$ 1,29/litro 
– equivalente leite, como ilustra a tabela 1. [Tabela 1]

Por fim, ao analisar os contratos futuros, se nota que as negociações futuras 
da NZX apontam preços mais baixos no leite em pó inteiro para os contratos 
mais próximos na comparação com o GDT, indicando que ainda pode haver 
espaço para novas quedas nos próximos leilões, como ilustra o gráfico 4. [Grá-
fico 4]
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A comercialização de carne de bovino nos Açores 
registou um crescimento de 11% nos primeiros 
oito meses de 2018, em relação ao período ho-
mólogo, na sequência do abate de 48 mil ani-
mais, informou o Governo Regional.
Dos abates resultaram, no total, 11 mil toneladas 
de carne, absorvidas em 55% pela exportação, 
enquanto o restante foi canalizado para o mer-
cado interno. Segundo a Secretaria Regional da 
Agricultura e Florestas, entre janeiro e agosto 
registou-se um crescimento de 3,2% no con-
sumo local e de 18% na exportação de carne 
de bovino. Também nos abates de bovinos com 
Identificação Geográfica Protegida (IGP), cuja 
carne é mais valorizada no mercado, assistiu-se a 
um crescimento, neste caso de cerca de 30%. De 

comErcialização DE carnE DE Bovino 
nos açorEs crEscE DEsDE 2017

acordo com a nota de imprensa, estes indicadores 
“traduzem a dinâmica de crescimento e de afir-
mação sustentável da fileira da carne no contexto 
do setor agrícola dos Açores”. Para a Secretaria 
Regional da Agricultura e Florestas a “situação 
favorável que se verifica no mercado da carne de 
bovino é resultado da aposta estratégica do Go-
verno dos Açores nesta fileira”, que passou por in-
vestimentos realizados na rede regional de abate 
e pelo “grande trabalho que os agricultores têm 
feito ao nível da melhoria constante das suas pro-
duções”. A carne dos Açores provém das carcaças 
de bovinos nascidos, criados e abatidos na região, 
segundo os moldes tradicionais, estando as suas 
caraterísticas “intimamente ligadas, por um lado, 
às condições edafoclimáticas (solo e clima) dos 

Açores, propícias à criação de gado em pastagens 
naturais” e, por outro, aos “métodos ancestrais de 
alimentação e condução do gado seguido pelas 
populações da região”. A alimentação das crias 
é efetuada de modo tradicional, com leite ma-
terno, pelo menos até cerca dos três meses, e a 
partir desta idade é fornecida uma alimentação 
tradicional, constituída por erva das pastagens 
naturais ou melhoradas. Até serem abatidos, os 
animais são alimentados com pastagens, sendo 
muitas vezes complementada a sua alimentação 
com silagens e fenos obtidos nas próprias pasta-
gens e com concentrados energéticos e proteicos.

Fonte: Açoriano Oriental
12 Setembro, 2018

João pontE: proDução agrícola nos açorEs
tEm ElEvaDa qualiDaDE E sEgurança alimEntar

O secretário Regional da Agricultura e Florestas 
assegurou hoje, 12 de Setembro, em Ponta Delga-
da, que os Açores têm primado por uma produção 
agrícola de elevada qualidade e segurança alimen-
tar, fruto da aposta na formação dos agricultores, 
mas também do acompanhamento e da fiscaliza-
ção feita pelas entidades públicas regionais.
“Nos Açores, o número de produtores de origem ve-
getal com pesticidas acima do limite legal tem sido 
residual. O número de infracções detectadas pelas 
análises às amostras recolhidas em produtos de 
origem vegetal tem decrescido significativamente. 
Em 2015 não foi detectada nenhuma infracção e, 
em 2016 e 2017, houve apenas registo de uma in-
fracção em cada ano”, afirmou João Ponte.

COnGREssO inTERnACiOnAL sOBRE ‘BE-
nEFíCiOs E RisCOs DOs AGEnTEs ExóTi-
COs DE COnTROLO BiOLóGiCO’
O titular da pasta da Agricultura, que falava na 
abertura do congresso internacional sobre ‘Be-
nefícios e Riscos dos Agentes Exóticos de Controlo 

Biológico’, salientou que a utilização na agricul-
tura de organismos auxiliares biológicos constitui 
uma importante e útil alternativa aos químicos.
Na sua intervenção perante meia centena de 
congressistas de 17 nacionalidades, João Ponte 
destacou que o Governo Regional tem apostado 
muito na formação dos agricultores para os tor-
nar mais habilitados e mais sensibilizados para a 
questão dos factores de risco, como a introdução 
de novas pragas e doenças de forma acidental.

250 ACçõEs DE FORMAçãO
“Nós últimos dois anos foram promovidas mais 
de 250 acções de formação, especialmente 
dedicadas aos aplicadores de produtos fitofar-
macêuticos, que abrangeram 2.600 formandos, 
permitindo mais de 4.000 horas de formação”, 
disse João Ponte, acrescentando que anual-
mente são promovidas acções de controlo e fis-
calização aos produtores, empresas prestadoras 
de serviço e autarquias.
Para este bom desempenho dos Açores, o se-
cretário Regional salientou que muito tem con-
tribuído a acção dos técnicos da administração 
pública regional, particularmente os que traba-
lham nos laboratórios regionais.
João Ponte defendeu ainda que o conhecimento 
científico é imprescindível para que se possam to-
mar, a cada momento, as melhores opções políti-

cas na agricultura, dada a importância que o sector 
tem para o tecido económico e social regional.

RiGOR CiEnTíFiCO
“Este congresso é de extrema importância para 
se debaterem assuntos sérios, com o máximo 
rigor científico, que permitam divulgar o tra-
balho que se faz nestas áreas e para que não 
se criem falsos alarmismos na opinião pública, 
algumas vezes baseados em posições públicas 
sem qualquer fundamento técnico ou científi-
co”, considerou João Ponte, frisando que “o uso 
de produtos fitofarmacêuticos envolve critérios 
altamente regulamentados no espaço europeu”.

EsTRATéGiA REGiOnAL PARA O DEsEnVOL-
ViMEnTO DA AGRiCULTURA BiOLóGiCA
O Secretário Regional revelou que o grupo de 
trabalho constituído para elaborar uma estra-
tégia regional para o desenvolvimento da agri-
cultura biológica já entregou o documento final 
na Direcção Regional da Agricultura, depois de 
integrar contributos recebidos na fase de dis-
cussão pública.
Segue-se agora a fase de apreciação e validação 
da tutela, prevendo-se que a versão final do do-
cumento seja publicada ainda este ano.

Fonte: Agricultura e Mar  / 12 Setembro, 2018
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ADORMECER
Num café, estão dois amigos a conversar: 
- Sabes, quando eu era pequeno, o meu pai 
tinha a mania de me mandar para o ar para 
adormecer. 
Responde o amigo: 
- Ai era?! E tu adormecias? 
- Claro! O tecto era baixo!

sETAs
Um polícia vai a perseguir um homem que con-
duzia muito bêbado. Quando finalmente o con-
segue fazer encostar à berma, pergunta: 
- Então o senhor não viu as setas? 
O bêbado responde: 
- Setas, que setas?! Eu nem sequer vi os índios!

GOVERnOs
Numa rua iam dois bêbados, um atrás do outro. 
O bêbado da frente diz: 
- Se eu fosse o primeiro-ministro, isto era uma 
maravilha. As casas eram de borla, não havia 
inflação, toda a gente recebia bem, não existia 
pobreza, … 
Falando sem parar, o homem caminha em di-
recção a uma tampa do esgoto aberta e cai lá 
dentro. Então o bêbado de trás diz: 
- É sempre a mesma coisa. Um governo que pro-
metia e já caiu!

sUiCíDiO
Estava um polícia a fazer uma investigação e 
diz, convicto: 
- Não há dúvida. Este homem suicidou-se. 
- Mas como é que é possível? Então não foi o 
outro que o matou, com a metralhadora? - per-
gunta o colega, admirado. 
- Foi. Mas quem o mandou fazer frente-a-frente 
a uma metralhadora com uma simples pistola?

sOU MELhOR qUE VOCê
No meio do almoço de domingo, com a família 
toda reunida, a patroa grita para a empregada: 
- Maria, esta comida está horrível! 
O marido fica envergonhado e tenta acalmá-la, 
mas ela insiste: 
- Acho que até eu sou melhor do que você na 
cozinha! 
- Talvez - diz a empregada - mas a senhora que 
fique a saber que eu sou muito melhor do que a 
senhora na cama! 
- O quê? - assusta-se a mulher - Roberto, seu 
animal! Não acredito que tu... 
- Calma, senhora - interrompe a empregada - 
quem me disse isso foi o motorista!

para rir! 
UM A DEz

Um psicólogo estava a fazer testes para a ad-
missão de candidatos para uma empresa. Entra 
o primeiro candidato: 
- O senhor pode contar até dez, por favor? 
- Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, 
dois, um. 
- Por que é que contou de trás para a frente? 
- É que eu trabalhava na NASA. 
- Sinto muito, mas está reprovado. 
Entra o segundo candidato: 
- O senhor pode contar até dez, por favor? 
- Um, três, cinco, sete, nove, dois, quatro, seis, 
oito, dez! 
- Por que você contou primeiro os ímpares e de-
pois os pares? 
- Porque eu trabalhava como carteiro. 
- Sinto muito, mas está reprovado. 
Entra o terceiro e último candidato: 
- Bem, antes de começarmos, pode-me dizer o 
que fazia no emprego anterior? 
- Era funcionário público. 
- Ok! O senhor pode contar até dez, por favor? 
- É claro! Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 
nove, dez, valete, dama, rei e ás.

VEiO UM LADRãO
Um homem rindo às gargalhadas conta para o 
amigo: 
- Hoje às 3 da manhã entrou um ladrão em casa! 
O amigo diz: 
- A sério?! Mas um ladrão entrou na tua casa e 
estás a rir? E o que é que ele levou? 
E o homem responde: 
- Levou porrada da minha mulher! Achou que 
era eu a chegar bêbado!

nãO VOLTOU
- Sr. polícia, o meu marido saiu de casa ontem 
à noite, disse que ia comprar arroz, e até agora 
ainda não voltou. O que faço agora? 
- Sei lá! Faça macarrão!

ÚLTiMAs PALAVRAs
Um homem está no hospital à beira da morte, 
cheio de tubos para mantê-lo vivo o máximo 
possível, mas como parecia que estava nos mo-
mentos finais de vida, a família chama o padre 
para fazer as últimas orações. Quando o padre 
senta-se ao lado do homem, o estado dele pa-
rece piorar rapidamente, e ele pede frenetica-
mente com gestos algo para escrever. O padre 
dá-lhe um bloco e uma caneta, e o doente es-
creve algo, sendo que, logo de seguida, acaba 
por morrer. O padre faz umas orações e guarda 
o bloco sem ler. No enterro, depois da cerimó-
nia, o padre mexe no bolso e encontra o bloco, 
e lembra-se de que o homem tinha escrito algo. 
Ele aproveita a presença de todos e diz: 
- O nosso amigo ainda chegou a escrever algo 
neste bloco antes de morrer. Acho que todos 
gostariam de saber qual foi o seu último pen-
samento. 
Ele abre o bloco e lê em voz alta: 
- Você está a pisar o meu tubo de oxigênio!

CAsAMEnTO
Faltavam dois dias para o casamento, e o noivo 
vai procurar o padre: 
- Padre, eu vim aqui propor um negócio. Eu 
trouxe mil euros, mas em troca gostava que o 
senhor tirasse algumas palavras do discurso de 
casamento, como “amar, honrar, ser fiel, ...” Bas-
ta não dizer essas partes! 
O padre aceita o dinheiro, e o noivo fica satisfei-
to. Quando chega o dia do casamento, o padre 
olha para o noivo e diz: 
- Promete viver apenas para ela, obedecer a 
cada uma das suas ordens, levar o café à cama 
todos os dias e jurar perantes Deus que nunca 
terá olhos para outra mulher? 
O noivo, sem palavras, acaba por concordar. 
Mais tarde, durante a festa, chama o padre para 
um canto: 
- Então? Eu pensei que tínhamos feito um acor-
do?! 
O padre devolve-lhe os mil euros: 
- Sinto muito, meu filho. Mas ela triplicou a tua 
oferta!

COnTRiBUTO PARA O LAR
Numa certa tarde, batem à porta e o dono da 
casa vai abrir: 
- Bom tarde, desejava contribuir para o lar de 
3º idade? 
- Claro que sim! Esperem só um bocado que eu 
vou buscar a minha sogra!
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  Preparam-se talhões e canteiros da 
horta para as culturas próprias da épo-
ca e, também, para as da próxima Pri-
mavera.
  A terra da horta tem de ficar bem afo-
gada e sem torrões, incorporando-se 
nessa altura o estrume, que convém 
não estar completamente curtido, no 
caso de se tratar de canteiros destina-
dos às culturas de Primavera.
  Semear: cebola, couves, nabiças, ra-
banetes, espinafres, agriões, alfaces, 
favas, ervilhas e cenouras.
  Plantam-se na horta: couves diversas 
(nomeadamente repolho e couve-
flor), estolhos de morangueiros, alhos 
e cebolas.
  Continuar a podar nas vinhas já despi-
das de folhagem, reservando para en-
xertia ou mergulha as vides sãs e com 
produção mais regular.
  Proceder à fertilização e meter mato 
nas entrelinhas das vinhas cansadas, 
de preferência polvilhado com gesso 
ou cal.

  Prosseguir a preparação dos terrenos 
da horta, cavando-os ou arando-os e 
estrumando-os abundantemente.

  Semear: ervilhas, favas, lentilhas, na-
bos, rabanetes, cenouras, espinafres 
(que se colhem pelo Natal), coentros 
e agriões.

  Plantar: espargos, couves, beterrabas, 
morangueiros e alhos.

  Os alhos devem plantar-se cedo e agra-
decem uma boa adubação potássica.

  Continuar os trabalhos de vindima; é 
aconselhável, à medida que se vai vin-
dimando, marcar as cepas mais produ-
tivas e sãs, que servirão para o forneci-
mento de garfos.

  Preparar os talhões e os canteiros des-
tinados às sementeiras e plantações de 
Primavera. As estrumações são indis-
pensáveis.

  Desbastam-se os nabais, aproveitan-
do o produto do desbaste para dar ao 
gado.

  Semear: alface, beterraba, cebola, to-
mates, couve galega, nabiças de grelo, 
nabo redondo, rabanetes, ervilhas, fa-
vas e salsa.

  Proteger contra as geadas as plantas 
mais susceptíveis, com abrigos plásti-
cos, esteiras, etc.

  Transfegar os vinhos tintos, especial-
mente os contidos em cubas de cimen-
to, 15 dias após a encuba.

  Vigiar as vasilhas e calafetá-las se ver-
terem.
  Arejar a adega em dias calmos, para 
impedir o aparecimento de bolores ou 
maus cheiros, que podem tornar os vi-
nhos defeituosos.

  Inspecionar as vasilhas que estão com 
vinho novo, que se transfega se já se 
apresentar limpo.

  Destila-se bagaço e água-pé, para ob-
tenção de aguardente
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