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EDITORIAL 
PLAnO REgIOnAL AnuAL 2017

Foi apresentado e aprovado em meados do mês de Março o Plano Regional 
Anual para o corrente ano, onde na sua discussão o Secretário da Agricul-
tura e Florestas o Engº João Ponte, mostrou se bastante otimista e satisfeito 
com a dotação orçamental destinada para a Agricultura, Florestas e Desen-
volvimento Rural.
Para nós o aumento de pouco mais de um milhão de euros, representa pou-
co, para um sector com a importância como tem a Agricultura na nossa ilha 
e na nossa Região, mas o mais importante ainda, será a forma como será 
executado e ai espero que o otimismo e o desempenho do Senhor Secretario 
Regional da Agricultura e florestas, seja capaz de dar uma resposta muito 
positiva aqueles que são de facto os grandes problemas da nossa agricultura.
Julgo que a redução do investimento nas infraestruturas agrícolas, poderá 
ser constrangedor para os agricultores que vêm nessas ferramentas a via-
bilização das suas explorações, e estamos a falar do desinvestimento em 
caminhos água e luz, cada vez mais importantes para uma agricultura que se 
precisa mais competitiva. 
Por outro lado registamos o reforço das verbas para a modernização das ex-
plorações agrícolas ao qual achamos que é de grande importância e também 
não menos importante será a tão prometida celeridade na aprovação dos proje-
tos de investimentos e de primeira instalação bem como os seus pagamentos.
Uma das grandes medidas conjunturais, como o apoio de quarenta e cinco 
euros á vaca leiteira para São Miguel e Terceira, não estando salvaguardados 
no plano para o ano de 2017 para além de ser uma medida que se deveria 
tornar efetiva, julgo que não será este ano o melhor ano para se acabar com 
essa medida, pelas dificuldades que os produtores ainda estão a sentir na 
produção de leite.
Qualquer das formas, estamos expectantes como a irá decorrer esse primeiro 
plano do XII Governo Regional para a Agricultura.

César Pacheco
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Como começou a sua exploração?
A exploração começou com o meu pai, apenas com 12 vacas, 
e depois com a venda da exploração que ele tinha no norte 
da ilha, vendo que os filhos tinham vocação para a lavoura, 
investiu aqui nas Feteiras. Entretanto com o passar dos anos, a 
exploração foi aumentado, chegando quase às 300 vacas.
Depois de uns tempos, tomei a decisão de gerir a minha pró-
pria exploração, isso há cerca de 9 anos, pois a partir de certa 
altura, senti a necessidade de ser autónomo, de tomar e ser res-
ponsável pelas minhas decisões, começando então o que tenho 
hoje. 

na sua opinião, como vê o estado da lavoura 
em S. Miguel?
Este sector encontra-se mal, mesmo muito mal, além dos pre-
ços que nos impõem, não temos alternativa na escolha da en-
trega do leite, sendo que cada fábrica impõe o seu preço e con-
dições, nós só obedecemos. Há que ter em conta que o valor 
do leite sofreu uma quebra de 25%, ora, sendo assim as nossas 
despesas só têm aumentado. Quando comecei com esta explo-
ração, as rendas não me preocupavam muito, mas agora vejo 
cada vez mais dificuldades em pagá-las.
Com as normas europeias é nos exigido melhor qualidade em 
tudo o que produzimos, o que concordo, mas como é possível 
e até que ponto vamos aguentar isso, sendo que estamos a an-

Eugénio MiguEl ArrudA MAssA | 45 anos
locAlizAção dA ExplorAção Feteiras e Relva
ÁrEA ExplorAdA 345 alqueires (48,06 Ha)     [própria: 45 alqueires  /  renda: 300 alqueires]
rEcursos huMAnos 2
FÁbricA Insulac
EFEtivo AniMAl vacas em produção: 55  /  vacas secas: 6  /  novilhas: 32  /  vitelas: 22  /  bezerros: 2  /  touros: 1
critérios nA sElEção dos touros patas, uberes, tipo, produção de leite e enriquecimento em sólidos

dar para trás, uma vez que não se vê uma recompensa deste 
trabalho.
Não vejo uma grande defesa nos órgãos políticos, havendo 
falta de estratégia e soluções. Falo com colegas meus, e estão 
desmotivados, havendo casos de famílias perto da miséria.

Têm-se verificado ligeiros aumentos no preço 
do leite na comunidade europeia, a que acha 
que se deve e que efeito tem tido na Região?
Como reduziu a produção um pouco por toda a Europa, houve 
menos oferta e subiu o preço, mas será que isto nos irá dar uma 
oportunidade para melhor conseguir mercado?
Por cá só se fala em excesso de leite.

Concorda que os lacticínios dos Açores são de 
excelente qualidade, o que tem faltado para ga-
nharem mais mercado, uma vez que as quanti-
dades são poucas ao lado de países com gran-
des produções?
Temos uma qualidade excelente e única. Sei que há verbas em 
Bruxelas para a promoção dos produtos, e infelizmente, tam-
bém sei que estas verbas e processos não têm sido utilizados.
A nós lavradores compete-nos produzir leite no melhor que 
soubemos e que seja possível, agora, a divulgação e a venda do 
produto transformado está falhando a quem lhe compete este 
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trabalho. Uma vez que somos pequenos, uma bolha no meio 
do oceano, e tendo um bom produto, como se compreende 
que é difícil o vender. Parece-me que há aqui alguma falta de 
vontade.

De facto, há produtores em condições financei-
ras preocupantes, deve-se essencialmente ao 
preço do leite, ou acha que há mais fatores?
Sim, cada vez mais se ouve falar em casos preocupantes, e con-
cordo que se deva essencialmente ao preço do leite, porque à 
cerca de 2 anos atrás, não estávamos nesta situação. Também 
assisto, a que nós produtores estamos a fazer um pouco de 
consumismo em relação a maquinaria, S. Miguel é um paraíso 
para os vendedores de máquinas agrícolas, como também se 
tem gasto muito na alimentação do gado, devido às necessida-
des da alta genética que fomos conseguindo.

A compra de terreno e o arrendamento tem 
sido praticado a valores acima das tabelas de 
referência, o que também contribui para as 
dificuldades financeiras. A banca como tem 
aconselhado estes investimentos?
Ando um pouco fora da banca, mas pelo que ouço, quem fez 
estes investimentos acima do que podia, agora é que sente na 
pele as consequências. Há cerca de dois anos comprei um ter-
reno, na altura conseguia pagar, produzia o mesmo que pro-
duzo hoje, e cada vez fica mais difícil, contudo na atualidade 
a banca tem alertado para estas consequências e já não está a 
facilitar créditos como facilitava.

O setor cresceu nos últimos anos, de forma que 
o que se produz é na sua grande maioria expor-
tado. Como vê a evolução deste mercado?
O mercado da exportação não pára, com menos ou mais difi-
culdades continua, é uma mais-valia para a nossa Região, te-
mos sim que estar atentos às tendências deste mercado, com 
produtos de maior procura e com inovações.
Um exemplo: Perguntei ao meu filho se os meninos na escola 
todos bebiam leite ao lanche, ao que me respondeu que não, 
porque o leite é branco. Então perguntei se lhes dessem um 
gelado de leite, achas que comiam?
- Gelados! Até comia-mos dois. Respondeu-me.

Com o aumento do turismo, aumenta o consu-
mo local, acha que tem sido feito algum traba-
lho neste sentido?
Para isso tem de haver estratégias de apresentação do nosso 
produto, e é isso que tem faltado. Para além de divulgar, temos 
que convencer o turista a consumir o que é nosso, ora, o turista 
não escolhe, chega a um bar pede um galão e não escolhe que 
leite quer, quem serve é que o deve vender optando pelo nosso.

E o lavrador, tem ou deve mudar alguns hábi-
tos com este aumento de visitantes?
Não, a ilha oferece uma beleza natural (pastagens verdes e com 
vaquinhas), deve-se por isso manter tudo cuidado e com ani-
mais apresentáveis, para que possa continuar a surpreender 
tanto nos costumes, como nas tradições.
Há situações que não podem existir, exemplo dos cães perigo-
sos e soltos nas pastagens.
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Levam uma boa imagem da nossa ilha, sendo ela a mais bonita 
dos Açores, este lindo jardim que nós cuidamos e protegemos 
diariamente, fazendo com que um turista vá satisfeito, sendo 
um bom consumidor, assim como um bom divulgador.

Há problemas que permanecem, caso da segu-
rança social e os pagamentos por conta, como 
tem visto o desenrolar destes casos?
Aí é que a porca torce o rabo!
Houve-se falar muito e não se vê resultado disso. Trabalham 
cães para ladrões. Estamos em Março e já estou preocupado 
com estes pagamentos. 
Não se entende o caso da segurança social aos jovens agricul-
tores, como ainda não se encontrou uma forma justa de este 
pagamento ser relativo ao que este produtor realmente ganha 
e com o que tem que viver, posso garantir que em alguns casos 
o produtor não consegue apurar esta quantia no final do mês, 
para isso basta consultar os distribuidores de rações e afins, 
apurando muitas contas em atraso.
Veio para ficar este sistema em que se sustenta gente nova e 
com saúde, com o rendimento de inserção social, e a comer-
mos alfaces importadas, quando se dificulta os que querem 
trabalhar e contribuir.

A sua exploração está em permanente pasto-
reio, acha que tem vacas felizes? Já pensou in-
vestir em uma sala de ordenha e/ou num par-
que de alimentação?
Sim, são muito felizes e faço por isso. Sou contra a estabulação, 
porque a nossa ilha apresenta condições ótimas para o pasto-
reio, não se justifica trocar leite por gasóleo, e se as estabular-
mos, que beleza oferecemos?

Aumentar a exploração é um objetivo?
Não, pelas dificuldades que se vive.

É cada vez mais exigido ao produtor, sendo a 
formação algo necessário para se alcançar o 
sucesso. Tem tido alguns cursos?
Sim, fiz os cursos obrigatórios, e tenho participado em outros, 
ganhando assim mais conhecimento na nossa área de traba-
lho. Tem sido muito útil no dia-a-dia, devendo haver muitos 
mais, assim como explicações por parte dos técnicos, porque 
vejo ainda muita gente a tratar de vacas, sem primeiro saber 
tratar da terra.
É muito útil ter uma boa formação para estramos preparados 
para todas as situações da nossa profissão.
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Foi decidido pelo governo Regional retirar a 
compensação do prémio à vaca leiteira do PO-
SEI, os 45 € atribuídos no ano anterior, fican-
do nesta condição as ilhas de S. Miguel e Ter-
ceira. Acha que este reforço ainda se justifica?
Acho que sim, porque as nossas dificuldades ainda se mantêm, 
tais como as avarias, mortes, doenças, enfim, sendo que cada 
cêntimo é sempre bem-vindo. A ligeira subida de preço, um 
cêntimo por litro, não justifica que se tirasse este reforço.

Vê condições para os seus filhos darem conti-
nuidade a esta exploração?
É com muita pena, mas não incentivo os meus filhos. Primeiro 
temos que incentiva-los à formação, combatendo o abandono 
escolar, só depois de terminar o ensino obrigatório é que deve-
rá estar apto a tomar a decisão de viver diariamente da vaca ou 
com outras alternativas mais seguras e rentáveis. A lavoura dá 
muitos postos de trabalho com ordenados fixos, férias, folgas, 
enfim, tudo o que um “pobre” lavrador não tem!

Como prevê o setor agrícola daqui a 10 anos e 
que conselho dá aos mais jovens de hoje?
Há 10 anos atrás quem previa uma atualidade como a nossa?
O conselho que dou aos mais jovens é de se preparem com boa 
formação, terreno, bons animais e o seu maneio.
Atenção na contenção de despesas, tirando o maior proveito 
da nossa terra, não excedendo o encabeçamento. Num tempo 
não muito longe, o dos nossos pais, deixavam um fermento 
cuidado, hoje vamos deixar dividas!
Contudo devem ter esperança, não esquecendo que esta vida 
são dois dias e deve ser vivida.   

AJAM O JOVEM AgRICuLTOR

6



PEDRO MEnDOnÇA
Inseminador da AJAM
Março | 2017

EM 2016
Mais um ano terminou, para fins de apuramento no Contraste Leiteiro; indicando 
assim o termo de mais uma lactação por vaca, que ao longo da referida lactação teve 
que produzir contra as mais diversas adversidades. 
Sendo o Contraste Leiteiro o método mais fiável quanto à contagem da quantidade e 
qualidade do leite, em  2016 o apuramento embora ainda não oficial no Centro Bovini-
cultura tem uma previsão média por vaca de 10.217 Kg de leite, com 3.81 T.B% e 3.40 
T.P% das 57 vacas apuradas aos 305 dias com 2,5 lactações. No qual se demonstra:  

Destaques no top 5 das primíparas revelam-se:

idEntiFicAção pArticulAr produção 305 diAs
diAs lAct.

produção totAl

noME - pEdigrEE lEitE Kgs t.b. % t.p. % lEitE Kgs t.b. % t.p. %

2916 gErArd x titAnic x progrEss x bAtMAn x stArbucK 11.715 4,35 3,40 311 11.872 4,48 3,46

2953 gErArd x  JAzz x storM x bElt x stArbucK 11.615 3,44 3,22 408 14.688 3,69 3,32

2932 dEMpsEy x  roy x nEro x pAn 230 x bootMAKEr 10.872 3.76 3,30 377 12.939 3,83 3,32

2955 iotA x MAtson x n/A 10.469 4,23 3,26 316 10.810 4,20 3,30

2956 iotA x MAtson x thronE x MArKEM x bEnEFit 9.979 3,25 3,19 412 12.861 3,46 3,31

Destaques no top 5 das multíparas revelam-se:

idEntiFicAção pArticulAr produção 305 diAs
diAs lAct.

produção totAl

noME - pEdigrEE lEitE Kgs t.b. % t.p. % lEitE Kgs t.b. % t.p. %

2928 zElgAdis x shottlE x sMArty x progrEss x storM 13.391 3.49 3.27 328 14137 3.61 3.31

2862 iotA x FinlEy x convincEr x rudolph x southwind 12.851 3.13 3.35 308 12.946 3.20 3.37

2734 shottlE x FinlEy x convincEr x rudolph x southwind 12.688 3.31 3.10 343 13.499 3.37 3.16

2587 toystory x MiKlin x FAlErnE x blAcKstAr x ArlindA rotAtE 12.619 3.03 3.40 399 14.892 3.49 3.62

2686 dEE x brAdlEy x rudolph x wisdow x gold 12.555 3.08 3.08 369 13.684 3.40 3.23

Novidades em destaque na 1ª Lact.  ao primeiro trimestre de 2017
Previsões

noME - pEdigrEE prEvisão Aos 305 diAs Kgs lEitE t.b. % t.p. %

3013 gillEspy x locust x dArEstE x EAsy crEt x MArvAut 12.277 3.17 2.98

3017 iotA x lEduc x progrEss x bAtMAn x stArbucK x AstronAut 11.753 4.11 3.25

3023 Epic x iotA x  FinlEy x  convincEr x  rudolph  x southwind 10.562 3.70 3.27

3043 dorcy x shottlE x FinlEy x MErry x cAvAliEr x cowArd x oFglEn 10.312 3.90 3.37

3055 broKAw x  rE dEsign x convincEr x  thor x  MArtiAn x villEnEuvE 9.866 3.87 3.23

3009 zElgAdis x  roy x AErolinE x indolorE x clEitus x x chArMAn 9.770 4.02 3.27

3067 cAncun x EvErEtt x n/A 9.719 3.45 3.14

PRODuÇÕES
AJAM
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EnTREVISTA

Luís Miguel Estrela é um dos poucos agricultores Micaelenses com formação académica, onde este 
gosto pela terra já vem do seio familiar, estamos perante uma família de agricultores e comercian-
tes, com referencias já dos seus avós, que ao longo das gerações foram inovando os modos de pro-

dução, assim como a evolução dos mercados, que não são mais do que entender o que o consumidor quer 
e pode ter.
A exploração situa-se na Vila de Rabo de peixe e na freguesia do Pico da Pedra, tem uma área de estufas de 
7.500 m2 e cerca de 80.000 m2 com culturas ao ar livre. Em estufa produz ao longo do ano alface, tomate, 
pepino, pimento, agrião melancia, alho-francês (em rotação de cultura) e aromáticas. Em produção exterior 
tem batata, batata-doce, alho-francês, cebola, couves, repolho, nabo, cenoura, beterraba, melancia, morango, 
meloa, citrinos, couve-flor e brócolos.

LuÍS
ESTRELA

Terminando a sua formação académica e com 
o regresso a esta atividade, como tem visto a 
evolução do sector hortícola?
Tenho assistido a uma melhoria em todos os agricultores, tan-
to na sua forma de trabalhar, assim como nas infraestruturas 
e no uso de novas tecnologias. Isto deve-se a todos os pro-
dutores, onde também me incluo, onde já despertaram para 
as necessidades dos consumidores, o que antigamente não era 

assim. Vendia-se o que se produzia em determinada época do 
ano, e o consumidor acabava por ter só este recurso.
A própria rentabilidade do sector é analisada de forma dife-
rente, menos margem para erros e uma maior previsão do que 
será a rentabilidade de uma cultura.
Já somos autossuficientes em produções como a alface, fruto 
de alguma organização e também de sistemas de grande relevo 
como o caso da hidroponia.
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Há relativamente pouco tempo, nos noticiários 
assistia-se a um regresso à terra, mais notado 
no Continente, o mesmo se passou por cá? Há 
diferenças?
As pessoas geralmente regressam à terra em momentos de cri-
se. Deu-se pela crise e pela necessidade de cultivar, mas tam-
bém depararam-se com uma atividade que não é fácil, corren-
do o risco de ser uma experiencia de curta duração.
No continente assistiu-se a jovens licenciados com projetos 
financiados pela C. E. que ao fim de 2 anos já estavam a aban-
donar o sector. Muito porque não tinham uma base familiar 
ligada à produção agrícola, algo que se já fosse de origem, com 
uma experiencia anterior, teriam outra maneira de ultrapassar 
certas dificuldades que aparecem todos os dias.
Na nossa ilha é diferente, uma vez que a primeira dificuldade 
é a disponibilidade de terreno. No passado, todo este terreno 
de baixa altitude era cultivado com hortícolas, porque também 
não havia a importação que conhecemos hoje. Á medida que 
surgiu outra atividade mais promissora, como a pecuária, e o 
aumento da importação, dificultou o regresso ou mesmo o in-
gresso nesta vida, adicionando os riscos que contem, ainda é 
mais complicado.
Contudo, acredito que o sector continuará, porque há jovens, 
ainda mais novos do que eu, que estão a trabalhar muito bem, 
mas deixo um alerta, precisam do devido apoio.

Como é feita a orientação da produção? Há al-
guma prospeção de mercado ao longo do ano?
Temos a experiencia que já vem do meu pai. Antigamente as 
culturas eram feitas conforme a época do ano, hoje com as es-
truturas existentes, já podemos cultivar quase tudo ao longo 
do ano, mesmo porque o consumidor exige um pouco de tudo 
em todo o ano.

A televisão está inundada de programas culi-
nários, isto trouxe alguma mudança no que 
hoje cultiva?
Trouxe sem dúvida. O consumidor é muito influenciado, tanto 
para o bem como para o mal, e fez com que aparecessem pro-
dutos, como a curgetes, que eram desconhecidas dos nossos 
hábitos alimentares, substituído a batata na sopa, embora o 
consumo de sopa fosse bem presente nas nossas mesas. O mais 
complicado é criar uma tendência no mercado, é mais seguro 
esperar que o consumidor procure certo produto e aí, depois 
de estudar a sua viabilidade começar esta produção.
Fazendo um exemplo ao contrário, imaginem um famoso che-
fe de cozinha internacional a usar em seus pratos o nosso limão 
galego, que tem um preço e procura baixo. Se calhar resultava 
num aumento da procura e até no interesse de aumentar a sua 
produção. Assim poderia ser a promoção de muitos produtos 
endógenos dos Açores.

Sabemos da dificuldade de equilíbrio entre a 
procura e a oferta na horticultura, casos como 
a alface e a batata. Esta falta de planeamento a 
que se deve?
A falta de planeamento pelo individualismo dos produtores, 
porque já têm as suas rotas comerciais definidas e ninguém 
quer dar parte do seu sucesso ou insucesso, logo fecham-se e 
não se cria condições para estruturas que respondem a isso. 
Tem que haver um jogo de interesses, sendo que agora há no-
vos players de mercado que irão ditar as regras.
 Há situações que originam quebras de produção, onde olhan-
do o caso da batata, grande parte é importada, assim como a 
cenoura e a cebola, que vem prejudicar as produções locais.
O consumidor é exigente, mas não é capaz de pagar mais por 
um produto por este ser local, ainda não é uma realidade ge-
neralizada. Há que criar condições para que a produção tenha 
melhorias na mecanização e armazenamento, podendo assim 
ser competitivos com as importações.
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As associações já existentes não deveriam ul-
trapassar as questões do que se deveria produ-
zir assim como o seu escoamento? O que tem 
faltado?
Uma coisa são as associações e outra as cooperativas, e a co-
municação entre elas tem falhado. Não há estruturas profissio-
nalizadas, e do que conheço são duas as que assim funcionam, 
a Associação Agrícola de S. Miguel e a Associação de Jovens 
Agricultores Micaelenses. Há muito individualismo, com ro-
tas comerciais já definidas, onde se receia perde-la para outro 
produtor/comerciante, e isto faz com que não se crie represen-
tatividade, assim como não a encontram nas que já existem.
Há a necessidade de um maior controle e organização, mas 
isto não existe nas organizações existentes, onde falta ao co-
operante sentir que tem uma mais-valia ao pertencer a uma 
cooperativa ou associação, tem que haver responsabilidade na 
defesa dos direitos dos produtores e na condição financeira da 
organização que estão a gerir. Mas para isso o produtor tem 
que ter este espirito cooperante, sendo fiel aos ideais da coo-
perativa, e não em vez disso, trocar a sua organização por uma 
questão de cêntimos. Assim não chega a ter dimensão, o que 
resulta num fraco poder reivindicativo

Cada vez há um maior controle na aplicação 
de produtos fitofarmacêuticos, que constran-
gimento tem havido e qual a perceção por par-
te dos agricultores perante algo que é benéfico 
para todos?
O controle dos produtos fitofarmacêuticos tem que existir, mas 
o caderno de campo imposto é muito burocrático. O agricultor 
Açoriano não é um monocultor, faz várias culturas ao longo 
do ano e em vários pontos da ilha, o que é muito complicado, 
ou seja, não está feito de acordo com a nossa realidade.
Tem que haver um controle de segurança ao consumidor e 
aplicador, mas não da forma que tem sido, o que tem provoca-
do alguma confusão e desmotivação.

Outra questão é a homologação de produtos, um processo 
muito moroso, quando conhecemos um produto com bons 
resultados na comunidade europeia, o uso em Portugal quan-
do não homologado, coloca o agricultor como um criminoso. 
Os governos e as associações têm que acelerar estes processos, 
e saber como defender os agricultores. Cria-se aqui uma hi-
pocrisia onde se proíbe o uso de certos produtos fitofarma-
cêuticos, e depois se autoriza a importação de países onde são 
usados sem qualquer controle.

Tem havido algumas tentativas para a imple-
mentação dos seguros agrícolas, em que pé é 
que estamos?
As seguradoras não estão disponíveis para este tipo de seguros, 
mais ainda numa região como a nossa. Devia sim haver um 
sistema autónomo organizado pelo governo, onde seja alocada 
uma verba em que no caso de intempéries esta seja utilizada. O 
que se assiste são demoras de mais de um ano aos agricultores 
sinistrados, onde assim não se consegue em tempo útil com 
uma ajuda atempada se erguer por si próprio. As ajudas devem 
ser imediatas quando se precisa delas e não ao sabor da vonta-
de e do calendário politico.

De uma forma geral, como têm corrido os pro-
jetos de investimento?
Houve através do PRORURAL um grande incentivo às infra-
estruturas, o que era necessário, mas que nem todos tiveram 
o devido retorno. Outro problema é novamente a morosida-
de da viabilidade dos projetos, porque a tecnologia hoje em 
dia evolui muito depressa, e isso faz com que um projeto com 
uma novidade tecnológica hoje, sendo até determinante para 
a viabilidade deste projeto, com a demora da avaliação, caso 
de mais de um ano, apareçam outras tecnologias que tornam 
este projeto menos interessante, e assim dificulta uma tomada 
de decisão.
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A procura de terreno é sempre uma questão no 
início de qualquer exploração agrícola, assim 
como na progressão. Como tem sido a procura 
e a oferta de terrenos aptos para horticultura?
Antigamente a criação de gado estava maioritariamente em 
terrenos mais altos, hoje a maioria dos terrenos baixos, que 
outrora produziam hortícolas, estão ocupados pela pecuária, 
principalmente no inverno. A dada altura o produtor de leite 
aumentou o seu poder de compra, e foi adquirindo terreno, 
que nos nossos dias não está ao alcance do poder económico 
de um agricultor o ir recuperar. O preço de um terreno em 
zona baixa, com condições de cultivo e de segurança desejá-
veis, chega a triplicar em relação ao valor da terra de média a 
alta altitude.
Também temos que ter em conta que muitos agricultores no 
passado converteram o seu modo de produção para a produ-
ção de leite, pois este foi o sistema mais promissor, e agora não 
irão regressar ao modo anterior, nem a geração seguinte que só 
conhece a produção de leite.
A construção de moradias embora tenha ocupado algumas 
destas zonas, veio por outro lado fazer com que se recuperasse 
alguns pomares que estavam abandonados.

Há cerca de 2 anos houve um rateio acentua-
do nas verbas do POSEI, tendo posteriormente 
alterado a verba pré-existente. Chegou para in-
centivar a produção?
Os incentivos têm que ser contínuos, mas pesando os apoios 
à horticultura em relação a outros setores primários, estamos 
perante uma fatia muito pequena. Já se iniciou um desinves-
timento na cultura do tabaco em relação à verba alocada no 
POSEI. Todos os anos esta verba vai diminuir até atingir um 

determinado valor, mas para onde vai este valor que já sabe-
mos que irá sobrar de ano para ano? Quem irá beneficiar com 
esta sobra?
O Posei é apresentado ao público, em geral, de forma muito 
engenhosa. É feita a divisão em dois grupos; produção animal 
e produção vegetal, sendo que as verbas alocadas à dita pro-
dução vegetal são destinadas à produção de forrageiras para 
a produção animal! De um “bolo POSEI” de 70 Milhões de 
Euros cerca de 1 Milhão, grosso modo, está destinado para a 
horticultura e floricultura. Facilmente se constata que as no-
tícias sensacionalistas que ultimamente têm saído num dado 
jornal de São Miguel, “Produção vegetal recebe 5 M €uros” é 
no seu âmago desprovida de verdade.
Para além do POSEI falta alguma actuação por parte do go-
verno no controle das pragas, e este tem que ser responsável e 
atuante, pois nem se pode por em risco espécies animais, como 
a rentabilidade dos agricultores.

Sendo esta uma exploração de carácter fami-
liar, algo que é bem vincado, embora com fi-
lhos em tenra idade, acha que é possível criar 
condições hoje para no futuro continuar a ser 
uma exploração com o nome Estrela?
O meu filho tem um sacho. Mas, o futuro a Deus pertence...
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Na atividade de inseminador, verifico três orienta-
ções para a escolha da raça Jersey:

 1   Seguir a linha materna, seja pura ou cruzada, sendo 
esta opção tanto pelo gosto na raça e seu carácter lei-
teiro, como pelo motivo de serem animais de pequena 
estatura, onde há o receio de usar uma raça de maior 
porte, trazendo dificuldades no parto;

 2   Em novilhas, evitando complicações na primeira pari-
ção;

 3   Em vacas frísias, que apresentam dificuldade na ferti-
lidade, onde a troca de raça possa ultrapassar este pro-
blema;

Seguindo este ultimo critério, considero uma oportunidade 
para o uso da raça Brown Swiss, uma vez que é uma raça de 
dupla aptidão, leite e carne. Sendo uma raça de maior porte, 
não irá trazer neste cruzamento um animal que nos restrinja o 
uso de outras raças, onde os machos apresentam boas caracte-
rísticas quer para vitelões como a novilhos.
Sendo o resultado uma vitela, esta raça tem características lei-
teiras, vocacionada para o queijo, embora com uma produção 
inferior à frísia, esta é mas mais rica em sólidos.
Segue-se o padrão da raça para que seja feita uma análise desta 
sugestão.
Boas escolhas!

A raça Castanho Suíça (Brown Swiss) é uma das raças bovinas 
mais antigas e mais puras que se conhece. É muito apreciada 
por suas diferentes qualidades, pela quantidade e qualidade do 
leite, por sua carne e docilidade.
Os animais mais antigos   registrados pela história, viviam 
numa região correspondente ao nordeste da Suíça, desde cerca 
de 4000 A.C. (datação feita a partir de ossos encontrados nas 
ruínas do Lago Suíço, na borda dos Alpes), em condições cli-
máticas e topográficas extremamente duras.

BROWn
SWISS
Ou “CASTAnHA SuÍÇA”

RAÇA

Nesse ambiente a natureza foi a responsável pela primeira se-
leção genética, pois sobreviveram os mais fortes, definindo os 
atributos básicos:

	 •	Rusticidade
	 •	Adaptabilidade
	 •	Fertilidade
	 •	Longevidade
 
A partir do início do século passado, surgiu outro fator seletivo da 
raça, além da própria natureza. Os produtores suíços começaram 
a selecionar animais para atender à procura de exportação para 
o norte da Itália, em função de altura, peso e produção leiteira. 
Por volta de 1850, a pauta de exportação desta raça ampliou-
se para outros países: França, Alemanha, Áustria, Espanha e 
Estados Unidos.

APARÊnCIAgERAL
Individualidade, feminilidade, vigor, comprimento, tamanho, 
harmonia na união das partes, estilo e porte. Todas as partes 
deverão ser avaliadas na aparência geral.

CARACTERÍSTICAS RACIAIS
Feminilidade expressiva, forte e vigorosa, sem ser grosseira. 
Recomenda-se rusticidade acompanhada de qualidade. Cor 
cinza variando desde o claro até o escuro e suas nuances. Pele 
pigmentada escura. Pêlos mais claros ao redor do focinho e na 
face interna da orelha, onde são mais longos, mucosas nasais 
escuras. Animais com chifres deverão apresentá-los com base 
branca e pontas pretas, de tamanho médio, sem ser grosseiro, 
afunilado até a ponta, não havendo discriminação para ausên-
cia de chifres. Cascos escuros.

CABEÇA
Bem modelada proporcional ao corpo, focinho largo com na-
rinas amplas e abertas, ganachas fortes, olhos grandes e vivos, 
fronte larga, moderadamente côncava, chanfro reto, orelhas de 
tamanho médio.

REnATO CORDEIRO
Engº Zootécnico
Março | 2017
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CASCOS
Curtos,  escuros,  compactos  e bem arredondados, talão pro-
fundo.
 
CARACTERÍSTICAS LEITEIRAS
Evidência de habilidade produtora, angulosidade e condição 
corporal compatível com o estágio fisiológico.

PESCOÇO
Comprido e unido harmoniosamente à cabeça e ao tórax. Pele 
pregueada, sem excesso de barbela.

CERnELHA
Bem modelada, as apófises vertebrais devem ser ligeiramente 
mais elevadas que as pontas das espáduas, bem aderidas ao 
corpo e não aladas (abertas, dando a região ligeira forma de 
cunha).

COSTELAS
Bem arqueadas, longas, inclinadas, chatas, afastadas entre si 
na parte posterior, superando o plano latero-vertical que passa 
pelos quartos dianteiros e traseiros.

FLAnCOS
Amplos e profundos.

ESPÁDuAS
Ligadas harmoniosamente ao pescoço e ao tórax desde as pon-
tas até a parte superior.

DORSO E LOMBO
Retos, horizontais, longos, largos, fortes.

gARuPA
Comprida, larga, ísquios ligeiramente mais baixos que os íle-
os, sem excesso de gordura e músculos. Articulações cocho-
femurais altas e bem afastadas entre si. Ísquios bem separados.

CAuDA
Longa e afilada, inserção da cauda suave e nivelada à linha 
dorsal, vassoura abundante.

MEMBROS
Ossos longos, achatados, fortes.

MEMBROS AnTERIORES
Proporcionais ao tamanho do animal, retos quando vistos de 
lado, bem separados e perpendiculares ao corpo.

MEMBROS POSTERIORES
Retos e separados quando vistos por trás e ligeiramente angu-
losos quando vistos de lado.

Brown Swiss Respectivamente, Brown Swiss, Frisia e F1 (cruzamento das raças anteriores)
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PELE E PÊLOS
Pele escura, solta, flexível e macia ao toque. Pêlos delicados 
densos mostrando saúde e adaptação.

CAPACIDADE CORPORAL
Tamanho, proporção, capacidade digestiva e respiratória, for-
ça e vigor.

VEnTRE
Harmônico, mostrando ampla capacidade digestiva. Costelas 
bem arqueadas desde cima, profundidade e largura maiores 
para trás.

TÓRAX E PEITO
Profundos, amplos e harmônicos. Costelas anteriores longas, 
bem arqueadas e unidas suavemente as paletas.

SISTEMA MAMÁRIO
ligamento, forma, equilíbrio, capacidade, consistência, textu-
ra, irrigação e evidência de longevidade.

QuARTOS AnTERIORES
De comprimento moderado, largura uniforme desde a frente 
à parte de trás, não bojudos, inserção suave como o ventre, 
ligamentos firmes e volume aproximadamente igual ao dos 
quartos posteriores.

QuARTOS POSTERIORES
Presos desde o alto, largos projetando-se ligeiramente além 
dos membros posteriores, de bastante uniformidade em sua 

largura desde a parte de cima até sua base. Bem aderido ao 
ventre, mostrando o ligamento intermediário bem definido 
quando visto de trás.

TETOS
De tamanho uniforme, de comprimento e diâmetro médio, ci-
líndricos, aprumos bem separados vistos de lado, e vistos  de 
trás proporcionais a largura do úbere, quando o úbere estiver 
repleto e voltado para dentro quando esgotado.

VEIAS MAMÁRIAS
Volumosas, ramificadas e sinuosas.

PROFunDIDADE
Úbere pouco profundo, nunca ultrapassando a linha do jar-
rete.

MEMBROS AnTERIORES
Proporcionais ao tamanho do animal, aprumos bem separa-
dos e harmoniosamente ligados ao tórax.

MEMBROS POSTERIORES
Retos e separados quando vistos por trás e ligeiramente angu-
losos quando vistos de lado.

CASCOS
Curtos,   escuros, compactos e bem arredondados, talão pro-
fundo.   

Cruzamento da Brown Swiss com a Frísia Vitelão Brown Swiss
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JORnAL OFICIAL

SECRETARIA REgIOnAL 
DA AgRICuLTuRA E FLORESTAS

Portaria n.º 22/2017:
Estabelece, na Região Autónoma dos Açores, as normas com-
plementares de execução do regime de apoio à “reestruturação 
e reconversão de vinhas”, para o período 2014-2018, adiante 
designada por regime de apoio (VITIS), previsto no Regula-
mento (CE) n.º 1308/2013, do Parlamento Europeu e do Con-
selho, de 17 de dezembro, bem como fixa os procedimentos 
aplicáveis à concessão dos apoios.

...

SECRETARIA REgIOnAL
DA AgRICuLTuRA E FLORESTAS

Portaria n.º 29/2017:
Estabelece, a título especial e transitório, o regime relativo à 
formação dos aplicadores de produtos fitofarmacêuticos para 
uso profissional na Região Autónoma dos Açores.

Artigo 1.º
 ObjetO e âmbitO
O presente diploma estabelece a título especial e transitório o 
regime relativo à formação dos aplicadores de produtos fito-
farmacêuticos para uso profissional na Região Autónoma dos 
Açores.

Artigo 2.º
 AçãO de fOrmAçãO
1-   Os agricultores que pretendam aplicar produtos fitofarma-

cêuticos para uso profissional devem frequentar uma ação 
de formação composta por dois módulos, cuja duração 
e conteúdos são os definidos no Despacho Conjunto n.º 
1/2016, de 4 de janeiro, da Direção Geral da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural e da Direção Geral da Alimenta-
ção e Veterinária.

2-  A formação inicial correspondente ao primeiro módulo 
deve ser assegurada ao formando até 31 de dezembro de 
2017.

3 –  A frequência da ação de formação referida no número an-
terior, até 31 de dezembro de 2017, autoriza a aplicação de 
tais produtos para efeitos da Lei n.º 26/2013, de 11 de abril, 
até 31 de dezembro de 2019.

4-  O requerimento de inscrição referido no número anterior 
deve ser apresentado nos Serviços de Desenvolvimento 
Agrário de Ilha.

5 –  Os agricultores que se tenham inscrito no primeiro módu-
lo, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 254/2015, de 30 de dezem-
bro, mas não tenham frequentado o mesmo, estão dispen-
sados de apresentar o requerimento referido no número 
anterior.

...

VICE-PRESIDÊnCIA DO gOVERnO, 
EMPREgO E COMPETITIVIDADE 

EMPRESARIAL 
E 

SECRETARIA REgIOnAL 
DA AgRICuLTuRA E AMBIEnTE

Portaria n.º 50/2016:
Altera o artigo 5.º da Portaria n.º 44/2016, de 12 de maio, que 
regulamenta a linha de apoio designada por SAFIAGRI III, 
criada pela Resolução do Conselho do Governo n.º 64/2016, 
de 30 de março, e destinada a compensar os encargos finan-
ceiros bancários relativos a empréstimos aplicados em investi-
mentos em explorações agrícolas localizadas na Região Autó-
noma dos Açores.
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MERCADO DO SETOR DO
LEITE E LACTICÍnIOS
EVOLuÇÃO DO PREÇO DO LEITE à PRODuÇÃO

PREÇOS MÉDIOS MEnSAIS EM 2016/2017 PREÇOS MÉDIOS MEnSAIS EM 2016/2017

LeiTe ADquiriDo 
A ProDuToreS iNDiviDuAiS

LeiTe ADquiriDo 
A ProDuToreS iNDiviDuAiS

Mês Eur / Kg teor médio de Mat. gorda (%) teor proteico (%)

FEV 16 0,277 3,82 3,21

MAR 16 0,279 3,84 3,24

ABR 16 0,281 3,74 3,21

MAI 16 0,277 3,76 3,19

JUN 16 0,277 3,72 3,16

JUL 16 0,272 3,62 3,12

AGO 16 0,272 3,66 3,13

SET 16 0,275 3,76 3,18

OUT 16 0,276 3,78 3,25

NOV 16 0,284 3,86 3,26

DEZ 16 0,298 3,81 3,26

JAN 17 0,288 3,90 3,26

Mês Eur / Kg teor médio de Mat. gorda (%) teor proteico (%)

FEV 16 0,218 4,00 3,16

MAR 16 0,216 3,98 3,19

ABR 16 0,219 3,98 3,17

MAI 16 0,219 3,87 3,14

JUN 16 0,210 3,83 3,05

JUL 16 0,206 3,77 2,98

AGO 16 0,210 3,74 2,97

SET 16 0,207 3,88 3,04

OUT 16 0,222 4,01 3,13

NOV 16 0,274 3,90 3,29

DEZ 16 0,282 3,85 3,27

JAN 17 0,272 3,78 3,23

Mês Eur / Kg teor médio de Mat. gorda (%) teor proteico (%)

FEV 16 0,264 3,64 3,17

MAR 16 0,257 3,62 3,22

ABR 16 0,258 3,68 3,23

MAI 16 0,253 3,71 3,24

JUN 16 0,250 3,75 3,18

JUL 16 0,245 3,70 3,11

AGO 16 0,242 3,69 3,10

SET 16 0,247 3,80 3,17

OUT 16 0,252 3,91 3,29

NOV 16 0,257 3,91 3,32

DEZ 16 0,270 3,84 3,29

JAN 17 0,253 3,75 3,24

Mês Eur / Kg teor médio de  Mat. gorda (%) teor proteico (%)

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

FEV 16 0,285 3,70 3,17

MAR16 0,281 3,70 3,20

ABR 16 0,278 3,73 3,22

MAI 16 0,273 3,73 3,21

JUN 16 0,268 3,76 3,17

JUL 16 0,265 3,72 3,11

AGO 16 0,261 3,68 3,10

SET 16 0,264 3,76 3,16

OUT 16 0,269 3,88 3,27

NOV 16 0,227 4,06 3,19

DEZ 16 0,233 4,14 3,19

JAN 17 0,245 4,18 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 € 210,0000 € 196,7650 € 200,0000 € 200,000

vAlor do ponto € 2,25 € 2,0300 € 2,000 € 2,000

déciMA dE gordurA € 2,7500 € 3,0000 € 2,7434 € 2,7400

déciMA dE protEínA € 3,750 € 3,000 € 3,000 € 2,245

subsídio rEgionAl € 6,235 € 6,235 € 6,235 € 6,235
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BÓnuS QuAnTIDADE

BÓnuS QuALIDADE

PEnALIZAÇÕES

QuotA

Até 69,999  -10,00 € 0,00 €

Nã
o a

tri
bu

i b
ón

us
 qu

an
tid

ad
e

7,00 €

70,000 – 99,999 0,00 € 0,00 € 7,00 €

100,000 – 149,999 7,00 € 0,00 € 7,00 €

150,000 – 299,999 14,00 € 0,00 € 7,00 €

300,000 – 349,999 15,00 € 0,00 € 7,00 €

350,000 – 400,000 15,00 € 0,00 € 7,00 €

400,001 – 499,999 15,00 € 0,00 € 7,00 €

500,000 – 600,000 16,50 € 0,00 € 9,00 €

600,001 – 849,999 16,50 € 0,00 € 9,00 €

850,000 – 999,999 16,50 € 0,00 € 10,00 €

1,000,000 – 1,999,999 16,50 € 0,00 € 10,00 €

2,000,000 – 4,000,000 16,50 € 0,00 € 10,50 €

> 4,000,000 16,50 € 0,00 € 10,50 €

< 400,000 ccs e < 100,000 ctM 25,00 € 22,00 € 11,00 €

  ≤ 250.000 ccs 2,50€

de 250.000 ccs a 300.000 ccs 1,00€

de 300.000 ccs a 350.000 ccs 0,00€

 > 1,000,000 ccs e/ou  > 400,000 ctM (–) 8 Pontos — — (–) 4 Pontos

de 350.000 ccs a 400.000 ccs –10,00€

de 400.000 ccs a 500.000 ccs – 65,00€

> 500.000 ccs – 95,00€

REFRIgERAÇÃO E EnTREgAS nO CAIS DE FÁBRICA 
EntrEgA no cAis Frio -tAnQuE próprio Frio -tAnQuE FÁbricA AcuMulAção dE cAis + Frio

bEl Explorações  27,45 € 23,96 € Não

bEl postos 5,00 € Não

bEl ribeirinha 10,00 €   Não

bEl covoada 15,00 € 27,45 € 23,96 € Sim

bEl coop, santo Antão 23,44 €   Não

insulAc Explorações  27,50 € 22,50 € Não

insulAc burguete e são brás 12,50 € Não

insulAc restantes postos 10,00 €

insulAc Fábrica 10,00 € 25,00 € 22,50 € Sim

unilEitE Explorações  27,45 € Não fornece tanques Não

unilEitE 12,50 € 27,45 € Não fornece tanques Não

unilEitE covoada 12,50 €   Não

unilEitE postos leite 2,50 €

prolActo 23,00 € 27,43 € 12,00 € Sim
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EXEMPLO COM EnTREgA nO CAIS

EXEMPLO COM RECOLHA nA EXPLORAÇÃO, 
LEITE REFRIgERADO E TAnQuE DO PRODuTOR

prEço bAsE € 210,000 € 196,765 € 200,000 € 200,000

9 pontos €20,25 18,27€ € 18,56 € 18,56

déciMA dE gordurA € 2,75 € 3,00 € 2,74 € 2,74

déciMA dE protEínA € 3,75 € 3,00 € 3,00 € 2,245

subsídio rEgionAl € 6,235 € 6,235 € 6,235 € 6,235

préMio QuAntidAdE €15,0 €0,00 — €7,00

préMio QuAlidAdE €2,50* €25,00 €22,00 €11,00

préMio cAís dE FÁbricA €10,00 Ribeirinha €10,00 €12,50 €23,00

totAl € 270,48 € 262,27 € 265,04 € 270,78
préMio cAís dE FÁbricA

 
€15,00 Covoada

€ 275,48
€12,50 Burguete e São Brás

€ 264,77

préMio cAís dE FÁbricA
€23,44 Coop, Santo Antão

€ 283,93 

prEço bAsE € 210,000 € 196,765 € 200,000

9 pontos 20,25€ 18,27€ € 18,56 

déciMA dE gordurA € 2,75 € 3,00 € 2,74

déciMA dE protEínA € 3,75 € 3,00 € 3,00

subsídio rEgionAl € 6,235 € 6,235 € 6,235

préMio QuAntidAdE €15,0 €0,00 —

préMio QuAlidAdE €2,50* €25,00 €22,00

lEitE rEFrigErAdo €27,45 €27,45 €27,45

totAl € 287,94 € 279,72 € 279,99

Preço Por 1000 LiTroS, PArA LeiTe CoM PoNTuAção MáxiMA (9 PoNToS), 
TB 3,8 TP 3,3, quoTA 365000 LiTroS 

Um produtor médio, com uma produção anual de 365,000 litros (entre 40 a 50 vacas), ga-
nhando 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), terá como melhor opção para entrega de leite 
o caís da Cooperativa de Santo Antão (Ponta Graça), recebendo 283,93€, por cada 1000 
litros de leite (56$92).  Ordem de melhor pagamento:
1. BEL (Cais da Cooperativa de Santo Antão) – 283,93€
2. BEL (Cais da Covoada) – 275,48€
3. nESTLÉ (Prolacto) – 270,78€
4. BEL (Cais da ribeirinha) – 270,48€
5. unILEITE (Cais de fábrica) – 265,04€
6. InSuLAC (Posto do Burguete e São Brás) – 264,77€
7. InSuLAC (Cais de fábrica) – 262,27€

* Contagens inferiores 200.000 CCS

COnCLuSÃO
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POSEI2017
préMio MontAntE

vAcA AlEitAntE 300 €

AbAtE dE bovinos

> 30 diAs < 8 MEsEs 75 €

> dE 8 MEsEs 105 €

suplEMEntos

> 7 MEsEs < A 12 MEsEs 190 €

> 12 MEsEs 220 €

suplEMEnto igp 40 €

ovinos E cAprinos  [  > dE 1 Ano E MAis dE 10 AniMAis  ]

ovElhA dE cArnE 40 €

ovElhA E cAbrA dE lEitE 35 €

vAcA lEitEirA

s. MiguEl E tErcEirA 145 €

rEstAntEs ilhAs dA rEgião 190 €

EscoAMEnto dE bovinos JovEns

FêMEAs Até 8 MEsEs 40 €

MAchos Até 18 MEsEs 40 €

suplEMEnto Ao MAcho 130 €

ExpEdição pArA MAdEirA E cAnÁriAs 30 €

produtorEs dE lEitE

por tonElAdA, Ano civil AntErior 35 €

préMio MontAntE

culturAs ArvEnsEs

> 0.3 hEctArEs, sEMEAdo AtE 15 dE Junho 500 €/hEct.

culturAs trAdicionAis

>0.3 hEct., instAlAçAo Até 31 dE MAio 1500 €/hEct.

culturAs trAdicionAis

vinhos dE dEnoMinAção dE origEM 1400 €/hEct.

vinhos coM indicAção gEogrÁFicA 1050 €/hEct.

produtorEs dE AnAnÁs  6.53 €/M2

horto-FrutícolAs

> dE 0.20 hEct., instAlAção Até 31 dE MAio 1300 €/hEct.

produtorEs dE tAbAco 

> dE 0.20 hEct., instAlAção Até 31 dE MAio

2016 4680 €/hEct.

2017 3620 €/hEct.

2018 2560 €/hEct.

A pArtir dE 2019 1500 €/hEct.

bAnAnA 0.60 €/Kg
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LEITE E PRODuTOS LÁCTEOS
prEços do lEitE À produção - prEços Médios MEnsAis   [ Eur / 100 Kg ]

produto 
(leite de vaca cru com teores reais de matérias gordas e proteínas)

FEvErEiro 
2017

vAriAção pErcEntuAl

JAnEiro
2017

FEvErEiro
2016

FEvErEiro-
quinquénio 
2012-2016

leite adquirido a produtores individuais

continente 28,83 0,0 3,9 -10,4

Açores (1) 27,20 0,1 -4,6 -14,0

portugal 28,32 0,0 1,1 -11,5

leite adquirido a postos coletivos de receção e salas coletivas de ordenha continente 23,61 -3,4 8,5 -8,3
leite adquirido a produtores individuais - produtores entregam o leite em postos de 
receção da fábrica; transporte a cargo do produtor

Açores 25,39 0,4 -3,7 -13,4

Fonte: GPP/SIMA; 
notA: O preço do Leite cru pago aos produtores, com teores reais de Matérias Gordas e de Proteínas é comunicado mensalmente à Comissão Europeia de acordo com o 
nº 3 a) do Artigo 2 do Reg. (UE) nº 479/2010.
(1) Produtores possuem tanque de refrigeração na exploração; transporte a cargo da fábrica

tEorEs dE gordurA E protEínA do lEitE - MédiAs MEnsAis

produto
(leite de vaca cru com teores reais de matérias gordas e proteínas)

tEor Médio dE 
MAtériA gordA %

tEor Médio dE 
protEínA %

FEvErEiro
2017

JAnEiro
2017

FEvErEiro
2017

JAnEiro
2017

leite adquirido a produtores individuais

continente 3,85 3,90 3,23 3,26

Açores (1) 3,71 3,78 3,23 3,23

portugal 3,81 3,86 3,23 3,25

leite adquirido a postos colectivos de receção e salas colectivas de ordenha continente 4,16 4,18 3,15 3,20
leite adquirido a produtores individuais - produtores entregam o leite em postos de 
receção da fábrica; transporte a cargo do produtor

Açores 3,68 3,75 3,23 3,24

Fonte: GPP/SIMA
notA: Os preços do leite adquirido a produtores individuais do Continente e de Portugal do mês de abril de 2016 foram calculados excluindo do universo alguns ope-
radores que receberam neste mês bonificações referentes ao ano de 2015 e que não foi possível desagregar no valor da faturação.
Esta orientação metodológica teve que ser assumida uma vez que o objetivo é apurar o preço real de venda do leite na produção no mês em causa.
O GPP reconhece a necessidade de proceder à melhoria metodológica deste apuramento.

nEWSLETTER
InFORMAÇÃO MEnSAL - ABRIL 2017

As Newsletter do SIMA 
podem também ser consultadas no facebook em: 
https://www.facebook.com/SIMA.Portugal

SISTEMA DE InFORMAÇÃO DE MERCADOS AgRÍCOLAS
SIMA
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prEços À sAídA dA FÁbricA - prEços Médios MEnsAis   [ Eur / 100 Kg ]

produto
MArço

2017

vAriAção pErcEntuAl

FEvErEiro
2017

MArço
2016

MArço
quinquénio
2012-2016

Manteiga 396,88 -4,8 20,8

leite em pó desnatado 199,23 -14,5 -10,6 -25,6

leite em pó inteiro 302,34 14,9 -20,5

soro de leite em pó 72,86 8,6 35,6 -4,1

Queijo Flamengo (bola/barra) 445,95 1,5 -0,7 -27,8

Fonte: GPP/SIMA
notA:  Os preços da manteiga, do leite em pó inteiro e do soro de leite em pó são comunicados semanalmente à Comissão Europeia (desde Dezembro de 2011 no caso 
do leite em pó inteiro e do soro de leite em pó) de acordo com o nº 1 b) do Artigo 2 do Reg. (UE) nº 479/2010. O preço do Queijo Flamengo é comunicado mensalmente 
de acordo com o nº 2 a) e b) do Artigo 2 do mesmo regulamento.
n.d. - não disponível
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lEitE cru dE vAcA - prEços Médios À produção nA união EuropEiA   [ Eur / 100 Kg ]
EstAdo-MEMbro JAnEiro 2017 dEzEMbro 2017 JAnEiro 2016 vAr % Mês. Ant. vAr % Mês hoM. Ano A.
bélgica / bE 34,97 35,97 26,84 -2,8 30,3
bulgária / bg 30,94 30,66 28,66 0,9 8,0
república checa / cz 28,00 27,02 26,37 3,6 6,2
dinamarca / dK 35,37 33,63 29,71 5,2 19,1
Alemanha / dE 34,13 33,67 28,92 1,4 18,0
Estónia / EE 32,66 32,34 23,43 1,0 39,4
irlanda / iE 35,54 35,06 28,26 1,4 25,8
grécia / gr 38,71 38,80 41,59 -0,2 -6,9
Espanha / Es 30,68 30,39 29,90 1,0 2,6
França / Fr 34,23 32,72 30,43 4,6 12,5
croácia / hr 31,69 31,30 31,81 1,2 -0,4
itália / it 36,25 34,34 34,38 5,6 5,4
chipre / cy 57,14 57,33 58,49 -0,3 -2,3
letónia / lv 31,01 30,41 22,00 2,0 41,0
lituânia / lt 30,32 29,91 22,57 1,4 34,3
luxemburgo / lu 35,18 33,97 29,00 3,6 21,3
hungria / hu 29,53 28,39 24,76 4,0 19,3
Malta / Mt 47,16 46,46 46,14 1,5 2,2
países baixos / nl 34,50 37,50 29,25 -8,0 17,9
Áustria / At 34,73 34,02 33,22 2,1 4,5
polónia / pl 30,21 30,67 26,14 -1,5 15,6
portugal / pt 28,31 29,26 28,64 -3,2 -1,2
roménia / ro 30,82 30,46 27,27 1,2 13,0
Eslovénia / si 28,58 28,18 27,45 1,4 4,1
Eslováquia / sK 29,15 28,29 27,53 3,0 5,9
Finlândia / Fi 37,45 37,68 38,19 -0,6 -1,9
suécia / sE 36,79 34,79 32,45 5,7 13,4
reino unido / gb 29,89 30,14 30,76 -0,8 -2,8
u.E. 28 33,38 33,05 29,74 1,0 12,2

Fonte: Comissão Europeia (Reg. (UE) nº 479/2010 - Artigo 2)
notA: Os valores de novembro da DK, GB e UE foram retificados
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prEços À sAídA dA FÁbricA nA uE - prEços Médios MEnsAis   [ Eur / 100 Kg ]

produto
FEvErEiro

2017

vAriAção pErcEntuAl

JAnEiro
2017

FEvErEiro
2016

FEvErEiro
quinquénio
2012-2016

Manteiga 416,58 -1,5 53,2 27,9

leite em pó desnatado 199,08 -4,5 20,6 -17,2

leite em pó inteiro 302,22 -2,2 45,7 6,0

Queijo Edam 320,97 -1,5 41,0 5,9

soro de leite em pó 94,63 3,1 69,4 6,2

Fonte: Comissão Europeia
notA:  Comunicações efetuadas à Comissão Europeia pelos Estados-membros no âmbito do Reg. (CE) nº 562/2005 - Artigo 6(1) e do Reg. (UE) nº 479/2010 - Artigo 2
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índicE dE prEços dE produtos AgrícolAs no produtor (bAsE 2010)   [ continEntE ]

produto JAnEiro 2017 dEzEMbro 2016 JAnEiro 2016 vAr. % Mês Ant. vAr. % Mês Ano Ant.

leite em natureza 97,20 109,00 95,60 -10,8 1,7
FONTE: INE

rEcolhA E trAnsForMAção do lEitE dE vAcA - JAnEiro  [ portugAl ]   [ unidAdE: tonElAdA ]

produto 2017 2016 vAr.% 2017/2016

recolha de leite de vaca 153 012 158 859 -3,7

produtos lácteos 81 724 84 315 -3,1

leite para consumo 62 093 64 875 -4,3

nata para consumo 1 797 1 393 29,0

leite em pó gordo e meio gordo 601 920 -34,7

leite em pó magro 1 336 1 450 -7,9

Manteiga 2 709 2 900 -6,6

Queijo 5 213 4 388 18,8

leites acidificados 7 975 8 388 -4,9
FONTE: INE - dados provisórios

coMércio intErnAcionAl - JAnEiro A FEvErEiro    [ unidAdE: tonElAdA ]

produto
E n t r A d A s s A í d A s vAr. % 

2017/2016
EntrAdAs

vAr. % 
2017/2016
s A í d A s2017 2016 2017 2016

leite/natas em natureza 13 306 19 941 17 825 22 243 -33,3 -19,9

leite/natas concentrados 2 487 2 437 4 966 2 286 2,0 117,3

iogurte e Quefir 18 526 20 400 1 982 1 930 -9,2 2,7

Manteiga 1 495 1 407 1 022 2 387 6,2 -57,2

Queijo e requeijão 7 237 8 108 1 388 996 -10,7 39,3

soro de leite 1 543 1 884 3 405 2 603 -18,1 30,8

totAl 44 593 54 177 30 588 32 445 -17,7 -5,7

coMércio intErnAcionAl - JAnEiro A FEvErEiro    [ MilhArEs dE Euros ]

produto
E n t r A d A s s A í d A s vAr. % 

2017/2016
EntrAdAs

vAr. % 
2017/2016
s A í d A s2017 2016 2017 2016

leite/natas em natureza 7 845 11 112 9 206 9 248 -29,4 -0,5

leite/natas concentrados 4 827 4 681 10 894 6 149 3,1 77,2

iogurte e Quefir 21 526 24 082 3 796 3 886 -10,6 -2,3

Manteiga 4 694 4 306 4 198 6 984 9,0 -39,9

Queijo e requeijão 24 974 24 349 5 740 4 266 2,6 34,6

soro de leite 4 218 3 991 2 217 1 667 5,7 33,0

totAl 68 085 72 522 36 051 32 199 -6,1 12,0
FONTE: INE (dados preliminares)

Para consulta de preços 
de produtos agrícolas consultar o site:
www.gpp.pt/index.php/sima/sistema-de-informacao-de-
mercados-agricolas-sima

O conhecimento do mercado é a chave do sucesso!
O SIMA disponibiliza informação essencial 
para os empresários agrícolas
e outros agentes tomarem as melhores decisões

Coordenação Central
Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral
Direção de Serviços de Estatística
Divisão de Estatística
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADOS AGRÍCOLAS
Praça do Comércio
1149-010 LISBOA
Tel: 213 234 600 | Fax: 213 234 603 | Email: sima@gpp.pt
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Uma pulga encontra outra toda friorenta e 
pergunta-lhe:
— Então, o que é que se passa?
— Olha, - responde-lhe a outra - fui ao cinema 
e apanhei boleia do bigode de um gajo. Gelei!
— Ena pá! Da próxima vez, faz como eu! Vem 
nas mamas de uma mulher!
No dia seguinte encontram-se novamente e a 
pulga lá está de novo a tremer. A outra pergun-
ta-lhe:
— Então, não fizeste o que eu te disse
— Eu fiz pá. Mas quando acordei já estava no 
bigode do homem!

Uma galinha diz para a outra: ontem á noite 
tive com febre. Como é que sabes? Porque pus 
um ovo cozido.

Certo dia de manhã um galo desconfiado entra 
numa capoeira e começa a partir os ovos todos, 
até que parte o bico num, por este ser de barro. 
Vira-se muito mau para a galinha e diz-lhe: - 
Com que então, andaste a passar umas noitadas 
com o galo de Barcelos!!

Um homem tinha uma tartaruga, e esta pede-
lhe para a levar ao cinema. O homem assim 
faz mas, como não eram permitidos animais 
naquele cinema, mete a tartaruga dentro das 
calças. Para a tartaruga ver o filme, ele abre a 
braguilha e o animal põe a cabeça de fora. No 
casal ao lado diz ela, escandalizada:
 — Oh Carlos, este gajo aqui ao lado tem a pila 
de fora!!! 
— E daí? Cada um põe a pila como quer... 
— Mas é que a dele está-me a comer as pipo-
cas todas!

Um vitelo anda a pastar no campo. De repente 
encontra uma luva. O vitelo agarra na luva e vai 
a correr para a mãe: - Mãe, Mãe, encontrei um 
soutien!

Para rir! 
A vaca e a sua utilidade: A vaca tem quatro par-
tes: a dianteira, a traseira e depois o rabo que 
acaba nos pelos. Debaixo da vaca está a leiteira. 
Com o rabo enxota as moscas que a picam. O 
marido da vaca chama-se Touro. Não dá leite, 
por isso, não é mamífero. Dos chifres da vaca, 
fazem-se pérolas e pentes. A vaca é muito útil: 
come-se por dentro e bebe-se por fora.

O Manuel se emprega como ajudante numa ofi-
cina mecânica. O dono o chama para a primeira 
tarefa: 
— Tô concertando o pisca-pisca deste carro. Vai 
lá atrás e me diz se tá funcionando. E o Manuel, 
olhando com atenção para a lanterna traseira: 
— Tá funcionando, não tá funcionando, tá fun-
cionando, não tá funcionando...

— Está lá? É da SATA? 
— É sim. Faz favor de dizer. Podia informar-me 
quanto tempo demora um avião de S. Miguel a 
Toronto?
— Um minuto - diz o empregado, preparando-
se para consultar o horário.
— Muito obrigado. Nunca pensei que fosse tão 
rápido.

Um tipo para outro: 
—Ganhei um relógio numa corrida.
—Contra quem? 
— O dono e três policias.

Um homem decide desabafar com um amigo:
— Eu tinha tudo! Dinheiro, uma casa bonita, 
um carro desportivo, o amor de uma linda mu-
lher, e então… tudo acabou.
— O que aconteceu? – perguntou intrigado o 
amigo.
Explica o homem:
— A minha mulher descobriu…

Um cão vai de férias para o Algarve. Quando lá 
chega encontra um gato e, dirigindo-se a ele 
faz:
— “Ão!!!” 
E o gato: 
— “Ão!!!” 
Pergunta o cão: 
— “Ão”?! Mas tu não devias fazer “Miau”?! 
Responde o gato: 
— Sabes?! Aqui no Algarve, quem não sabe 
mais que uma língua está lixado!...

Um menino regressa da escola cansado e fa-
minto e pergunta à mãe:
— Mamã, que há de comer?
— Nada, meu filho. – responde com tristeza a 
mãe.
O menino olha para o papagaio, que têm na 
gaiola, e pergunta:
— Mamã, porque não há papagaio com arroz?
— Porque não há arroz. – responde a mãe.
— E papagaio no forno? – pergunta o menino.
— Não há gás. – responde a mãe.
— E papagaio no grelhador eléctrico? – per-
gunta o menino.
— Não há electricidade. – responde a mãe.
— E papagaio frito? – pergunta o menino.
— Não há azeite. – responde a mãe.
E o papagaio contentíssimo grita:
— VIVA O SOCIALISMO!! VIVA O SOCIALISMO!!!





nOTÍCIAS

“Não ficámos satisfeitos obviamente, o resultado 
foi negativo, não houve aumento e não podemos 
estar satisfeitos quando o resultado é esse, mas 
vamos continuar atentos à situação e vamos conti-
nuar a nossa reivindicação (do aumento) do preço 
do leite”, disse César Pacheco à saída de uma reu-
nião que se realizou hoje na sede da associação, na 
freguesia dos Arrifes, em Ponta Delgada.
O representante dos jovens agricultores da ilha 
de São Miguel sublinhou que “a produção está 
a passar um momento muito difícil” e defende 
um aumento de “um cêntimo com retroativos 
em Abril” para bem dos produtores.
“Nós vemos o preço do leite na Europa, a média 
a aumentar, estamos a falar de quatro cêntimos 
acima do preço médio que se paga em São Mi-
guel. Os produtos, como leite em pó, queijos e 
manteigas também mostraram tendências po-
sitivas nas evoluções dos preços e achamos que 
havia as condições necessárias para atualização 
do preço do leite”, lembrou.
O representante nos Açores da Associação Na-
cional de Industriais de Laticínios (ANIL), Edu-
ardo Vasconcelos, justifica a recusa do aumento 
do preço do leite pago ao produtor lembrando 
que existem realidades diferentes entre o que 
se passa na ilha de são Miguel, nos Açores, em 
relação ao que se passa no resto da Europa.

“O preço do leite tem aumentado na Europa de-
vido à falta de leite e à redução forte da produ-
ção na Europa, aqui em São Miguel a produção 
praticamente não decresceu, aumentou quase 
5% em 2015, o crescimento foi 0,69% em 2016 
e em 2017 já está com um amento em Janeiro 
de 4%, ou seja, as razões que levou a que o pre-
ço aumentasse na Europa não se está a verificar 
em São Miguel”, disse Eduardo Vasconcelos.
Para o representante da ANIL nos Açores, a 
questão está em valorizar “um produto abun-
dante” que “inviabiliza poder valorizar o leite 
ao produtor” e, enquanto não se encontrar essa 
valorização, “será difícil às indústrias conseguir 
fazer esse aumento do preço”.

O secretário regional da agricultura reconheceu 
à saída da reunião que a solução passa “por 
apostar em novos mercados” e “na exportação” 
porque o “mercado nacional tem muitas dificul-
dades em absorver mais produtos” dos Açores, 
garantindo que o executivo açoriano já está “a 
dar passos” nesse sentido.
“Vamos entregar até dia 20 uma candidatura 
que tem a ver com a promoção em merca-
dos não nacionais, nomeadamente na China, 
Macau e também na América do Norte, que 
são mercados que eu acho que têm condições 
no futuro de absorver as produções porque os 
nossos produtos de qualidade, são produtos de 
excelência”, lembrou João Ponte.
O presidente da Associação Agrícola de são Mi-
guel lamentou à saída da reunião a postura “pas-
siva” do Governo Regional dos Açores perante a 
“falência técnica de 70% da produção leiteira”.
“Em relação ao Governo Regional, não pode 
continuamente estar a assobiar para o lado 
também nesta situação, portanto nós precisa-
mos que a industria aumente o preço do leite e 
precisamos que o Governo Regional tenha uma 
ação muito mais direta em todos esses proces-
sos”, alertou Jorge Rita.

Lusa/AO Online / Regional / 13 de Abr de 2017,

InDúSTRIAS DE LEITE
RECuSAM PAgAR AOS PRODuTORES 
MAIS 1 CÊnTIMO POR CADA LITRO nOS AÇORES

Informa-se que o IFAP disponibilizou duas 
ferramentas que pretendem melhorar a uti-
lização da base de dados do Sistema Nacio-
nal de Informação e Registo Animal (SNIRA). 
Neste contexto, foi reestruturada a aplicação de 
Registo de Nascimentos de Bovinos, na qual já é 
possível registar mais que um nascimento por 
formulário, acrescentando um conjunto adicio-
nal de informações.
Pode descarregar o MAnuAl dE Apoio Ao 
rEgisto dE nAsciMEntos
Neste enquadramento, disponibilizaram-se, 
ainda, dois tipos de correções sobre Movimen-
tação de Bovinos com o objectivo de:

SISTEMA nACIOnAL 
DE InFORMAÇÃO E REgISTO AnIMAL (SnIRA) 
DISPÕEM DE nOVAS FERRAMEnTAS DISPOnÍVEIS

1.     Corrigir guias que tenham sido eliminadas 
indevidamente pelo utilizador, tendo ficado 
no estado (-1). Deste modo, depois de cria-
do, validado e submetido o documento de 
correção, a guia voltará ao estado inicial (1);

2.    Corrigir guias, que tenham animais nas 
quais o detentor de destino tenha assina-
lado a ocorrência “Não chegou” e o detentor 
de origem confirme essa mesma ocorrência. 
Deste modo, depois de criado, validado e 
submetido o documento de correção, será 
criada uma nova versão da guia e esses mes-
mos animais voltarão ao detentor de origem 
do movimento;

Para esclarecimentos adicionais poderá con-
tactar o IFAP, através do endereço de correio 
eletrónico ifap@ifap.pt ou ainda pelos restantes 
canais de atendimento que tem ao seu dispor: 
Atendimento Presencial, na Rua Fernando Cura-
do Ribeiro, n.º 4G, em Lisboa, Atendimento Ele-
trónico ou pelo Atendimento Telefónico, através 
do 217 513 999.

 
Fonte: IFAP ->  http://www.ifap.min-agricultura.

pt/portal/page/portal/ifap_publico/GC_util/
GC_noticias/Gc_not2097#.WHOCS1wSy5I 

Data de publicação: 2017-01-09 08:30:0
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“A região vai apresentar uma candidatura que 
fará a promoção dos produtos lácteos e tam-
bém do vinho, porque entendemos que pode 
associar-se bem o vinho ao queijo, e pode ser 
também uma oportunidade, por via disso, de 
encontrarmos novos mercados”, afirmou aos 
jornalistas o secretário regional da Agricultura e 
Florestas, João Ponte, à margem da reunião do 
Centro Açoriano do Leite e Laticínios, em Ponta 
Delgada.
Segundo João Ponte, entre os mercados-alvo 
estão os Estados Unidos, Canadá e Macau, as-
sinalando tratar-se de “uma oportunidade do 
ponto de vista da indústria encontrar novos 
mercados”, desafio que classificou de “extrema-
mente importante” para valorizar os produtos 
lácteos produzidos na região.
“Acho que é uma oportunidade que o setor tem, 
de procurar novos mercados e ter fundos comu-
nitários que financiam esse tipo de campanha”, 

adiantou, justificando a escolha daqueles mer-
cados com a presença de portugueses e o po-
tencial que representam.
Para o governante, “não faz sentido” esta pro-
moção na Europa, dados os excedentes.
“Temos de ir procurar mercados que sejam ca-
pazes de valorizar os nossos produtos”, acres-
centou João Ponte.
Já o presidente da Federação Agrícola dos Aço-
res, Jorge Rita, declarou que aqueles mercados 
“podem ser alvos muito importantes para co-
mercialização dos produtos” regionais, que têm 
“cada vez maior aceitação”.
“Aproveitando e potenciando essas ajudas [da 
União Europeia], podemos ter uma expectati-
va de que as indústrias possam vender mais e 
melhor, e que os agricultores possam beneficiar 
por essa razão da indústria mais capitalizada 
pela venda do produto”, afirmou, considerando 
ser igualmente legítima a expectativa dos pro-

dutores “do aumento dos preços do leite”.
Eduardo Vasconcelos, representante da Asso-
ciação Nacional dos Industriais de Laticínios, 
notou que há “um desfasamento entre oferta e 
procura de leite”, pelo que tem de ser encontra-
da forma de o escoar noutros mercados.
“As indústrias continuam a procurar mercados 
onde possam escoar. Esses mercados de destino 
longínquos envolvem verbas muito elevadas 
de investimento”, notou Eduardo Vasconcelos, 
considerando, contudo, que ter incentivos a 
essa promoção dos produtos é uma “grande 
mais-valia”.
O Centro Açoriano do Leite e Laticínios tem por 
missão acompanhar e intervir no setor do leite 
e laticínios da região, tendo assento neste or-
ganismo o executivo regional, a produção e a 
indústria.

FONTE: Açoriano Oriental

OS AÇORES VÃO APRESEnTAR 
uMA CAnDIDATuRA A FunDOS COMunITÁRIOS
PARA uMA CAMPAnHA DE PROMOÇÃO DOS 
LATICÍnIOS E VInHO REgIOnAIS EM MERCADOS 
COMO OS ESTADOS unIDOS, CAnADÁ E MACAu.

COMISSÃO EuROPEIA APROVA 150 MILHÕES DE Eu-
ROS PARA PROgRAMAS DE SAnIDADE AnIMAL

A Comissão Europeia adaptou medidas para o 
combate a patologias em animais e zoonoses 
num orçamento de 150 milhões de euros a 
serem utilizados pelas autoridades nacionais 
dos estados-membros em cerca de 131 progra-
mas. Neste pacote irão ser aplicadas medidas 

erradicação, controlo e vigilância de doenças, 
incluindo a tuberculose bovina, salmoneloses, 
as encefalopatias espongiformes transmissíveis 
e a brucelose bovina.
No caso da peste suína africana estão destina-
dos 9,5 milhões que corresponde a um incre-

mento de 2 milhões quando comparativamente 
com o ano anterior.

Fonte: Agrodigital ->  http://www.agrodigital.
com/PlArtStd.asp?CodArt=112119 

Data de publicação: 2017-02-02 13:11:58

BuyInPORTugAL.PT uMA PLATAFORMA DE APOIO 
àS EMPRESAS EXPORTADORAS, ESTÁ AgORA 
DISPOnÍVEL A nÍVEL InTERnACIOnAL.
Esta plataforma eletrónica tem como objetivo 
ajudar as empresas nacionais a expandirem os 
seus negócios para todo o mundo “apoiando-as 
no acesso aos mercados internacionais e duran-

te todo o processo de exportação”.
Para além disso, o BuyinPortugal pretende tornar-
se num ‘emarketplace’ de referência para as empre-
sas portuguesas exportadoras, prestando apoio no 

que diz respeito a logística, transportes, consulto-
ria, serviços jurídicos, seguros e tradução.

FONTE: Revista Distribuição Hoje 39
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nOTÍCIAS
gOVERnO DOS AÇORES REAFIRMA COMPROMISSOS 
COM OS AgRICuLTORES nA MAnuTEnÇÃO DA EX-
TEnSIFICAÇÃO PECuÁRIA E MEDIDAS PARA A BVD

A Secretaria Regional da Agricultura e Florestas 
reafirmou que está a preparar uma proposta à 
Comissão Europeia para revisão do PRORURAL+ 
de modo a possibilitar a abertura de novas 
candidaturas à medida de manutenção da ex-
tensificação pecuária para os agricultores que 
terminaram os compromissos em 2016.
A solicitação à Comissão Europeia é no sentido 
de reforçar a dotação daquela medida através da 
transferência de verbas de outras medidas do PRO-
RURAL+ com taxas de aprovação e execução mais 
baixas, assegurando, assim, os apoios aos 231 agri-
cultores açorianos que apresentaram candidaturas 
para o período 2012-2016 e cujos compromissos 
terminaram no final do ano passado.
A pretensão do Governo dos Açores prende-se 
com o elevado número de candidaturas, que 
superaram as expectativas quanto a esta me-
dida do PRORURAL+, sendo por isso necessário 
reforçar as respectivas dotações de modo a que 
esses produtores mantenham o regime extensi-
vo das suas explorações e o seu nível de rentabi-

lidade e sustentabilidade.
Esta decisão, que já tinha sido anunciada pu-
blicamente a 26 de Janeiro, é agora reafirmada 
face aos esclarecimentos suscitados pelo Conse-
lho de Ilha das Flores.
A Secretaria Regional da Agricultura e Florestas 
esclarece ainda o Conselho de Ilha das Flores 
sobre as compensações previstas para os lavra-
dores com bovinos afectados pela BVD (Bovine 
Viral Disease).
A erradicação desta doença é determinante 
para o sucesso das explorações, pelo que o aba-
te dos animais persistentemente infectados, a 
par de outras medidas, como a vacinação e a 
implementação de medidas de biossegurança, 
deverá ser encarado como uma medida preven-
tiva no combate à doença.
O abate dos vitelos infectados deve ser consi-
derado pelos agricultores, já que a sua perma-
nência na exploração trará custos superiores, 
aumentando os encargos com a criação e tra-
tamento de animais não saudáveis e também o 
risco de propagação da doença na exploração. 
 Tendo em vista o rigor na aplicação dos recursos, 
não fará assim sentido canalizar verbas para in-
demnizar um animal sem condições produtivas.
 Para além do mais, este animal poderá bene-
ficiar do prémio de abate no valor de 75 euros, 
se a sua idade for inferior a oito meses, e de 105 
euros, se tiver entre oito a 12 meses.

Considerando que alguns destes animais po-
dem sobreviver até aos dois anos ou mais, 
podendo tornar-se reprodutores e transmitir 
o vírus, e que estes animais representam um 
investimento por parte dos agricultores na 
sua criação, já que neles é depositada alguma 
expectativa de rendimento, assim, através da 
Portaria n.º 56/2016 de 21 de Junho está con-
templada uma comparticipação ao proprietário 
dos bovinos fêmeas de leite abatidas no valor 
de 400 euros, com idade igual ou superior a 12 
meses, e de 700 euros às fêmeas com mais de 
um parto à data do diagnóstico laboratorial ou 
novilha primípara comprovadamente gestante 
na inspecção post mortem.
A estes valores, há ainda que contemplar o valor 
da comercialização da carne, tanto nos machos 
como nas fêmeas, uma vez que estes animais 
estão aptos para consumo humano.

Fonte: Noticias ao Minuto

Fonte: Governo dos Açores ->  http://www.azores.
gov.pt/Portal/pt/entidades/pgra-gacs/noticias/Go

verno+Regional+reafirma+compromissos+com+
os+agricultores+na+manuten%C3%A7%C3%A3
o+da+extensifica%C3%A7%C3%A3o+pecu%C3

%A1ria.htm 
Data de publicação: 2017-02-10 08:29:13

PORTugAL AnTECIPA DOCuMEnTO SOBRE 
O FuTuRO DA PAC nA unIÃO EuROPEIA
O Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvi-
mento Rural, Luís Capoulas Santos, apresentou em 
Bruxelas um documento onde Portugal expõe as 
suas linhas de orientação estratégica para o debate 
sobre o futuro da PAC – Política Agrícola Comum.
Com o Conselho de Ministros da Agricultura 
da União Europeia reunido para uma primeira 
ronda de conversações sobre a PAC no período 
pós-2020, o Governo português antecipou a sua 
posição, apresentando um documento escrito 
no qual defende três grandes linhas:
    •  Manutenção da actividade produtiva em 

todas as regiões da UE, assegurando a resi-

liência agrícola, a ocupação e vitalidade das 
zonas rurais; 

    •  Desenvolvimento de uma agricultura eficiente 
e inovadora, capaz de garantir relações equili-
bradas para os agricultores na cadeia alimen-
tar e de satisfazer as necessidades alimenta-
res e nutricionais dos cidadãos europeus;

    •  Preservação dos recursos naturais: solo, 
água e biodiversidade, das paisagens diver-
sificadas do território europeu, assim como 
uma resposta concertada para a mitigação e 
adaptação às alterações climáticas.

Com uma consulta pública sobre a PAC já em 

curso na União Europeia, numa iniciativa do 
Comissário Europeu da Agricultura, Phil Hogan, 
o Ministro da Agricultura anunciou que vai criar 
nas próximas semanas um órgão de consulta 
do Ministro, que integrará peritos nesta área, 
para acompanhar o debate e a evolução das po-
sições dos Estados-Membros sobre aquela que 
é a mais emblemática das políticas europeias.

Fonte: Governo de Portugal ->  http://www.
portugal.gov.pt/pt/ministerios/mafdr/

documentos/20170306-mafdr-pac-ue.aspx 
Data de publicação: 2017-03-07 08:29:45
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O Governo dos Açores anunciou que a re-
gião exportou pela primeira vez bovinos 
vivos para Marrocos, provenientes de duas 
explorações da ilha do Pico e que che-
garam quarta-feira àquele país africano. 
“A secretaria regional da Agricultura e Flores-
tas e a Direção Geral de Alimentação e Veteri-
nária, em articulação estreita com o operador, 
viabilizaram a primeira exportação de bovinos 
vivos dos Açores para Marrocos. Os 58 bovinos 
machos cruzados de raças de carne, com idades 
entre oito e 12 meses, provenientes de duas 
explorações da ilha do Pico, chegaram quarta-
feira àquele país africano”, informa uma nota do 
executivo açoriano.
O Governo dos Açores sublinha que se tra-
tou de “uma operação muito relevante para a 

AÇORES EXPORTAM PELA PRIMEIRA VEZ 
BOVInOS VIVOS PARA MARROCOS

agropecuária açoriana, numa altura em que as 
barreiras sanitárias são, cada vez mais, um sério 
entrave à movimentação de animais e, deste 
modo, ao comércio de animais vivos e seus pro-
dutos”. Salientou que, devido “ao reconhecido 
estatuto sanitário dos efectivos bovinos” da 
região, têm sido enviados “animais vivos para 
a União Europeia (Espanha)”. “Numa época em 
que não existem fronteiras físicas entre os Es-
tados Membros, este progresso é assim de vital 
importância para o desenvolvimento de novas 
relações comerciais dos empresários açorianos, 
neste caso com países terceiros”, acrescenta o 
Governo Regional, adiantando que está “em 
preparação outro processo de exportação para 
o mesmo destino de um novo lote de animais”.
Para o Governo Regional, “a conquista de novos 

mercados, como o de Marrocos, pode constituir 
um importante estímulo para a produção de 
bovinos nos Açores, quer para produção de car-
ne, para a reprodução, sejam eles de vocação de 
leite ou de carne, podendo representar um im-
portante incentivo à melhoria dos preços pagos 
aos produtores açorianos, aumentando os seus 
rendimentos” e pode indicar “o ponto de parti-
da para novas realidades no comércio e na pro-
dução de carne e de genética” no arquipélago. 

Fonte: olhares67
Fonte: Açoriano Oriental ->  http://www.

acorianooriental.pt/noticia/acores-exportam-pela-
primeira-vez-bovinos-vivos-para-marrocos-1 

Data de publicação: 2017-02-20 08:27:49

PORTugAL EXPORTOu ESTA SEMAnA
4 MIL AnIMAIS VIVOS PARA ISRAEL

Portugal exportou esta semana quatro mil ani-
mais vivos (dois mil bovinos e dois mil ovinos) 
para Israel, anunciou o Governo, realçando o 
contributo para aumentar as exportações do 
sector pecuário, que no ano passado atingiram 
157 milhões de euros.
“O secretário de Estado da Agricultura e Alimen-
tação, Luís Vieira, acompanhou esta segunda-fei-
ra mais uma operação de embarque de animais 
com destino a Israel”, que aconteceu no Porto 
de Sines, refere o seu gabinete em comunicado. 
No ano passado, as exportações do sector pecu-
ário subiram 32% face a 2015, para 157 milhões 
de euros.
“Só as exportações de bovinos cresceram 85%, 
correspondendo a uma fatia de 86 milhões de 
euros do total de exportações de animais vivos”, 
acrescentou o gabinete do secretário de Estado 
da Agricultura e Alimentação.
“O Governo tem feito uma aposta muito forte 
na abertura de mercados na região do Próxi-
mo Oriente e Médio Oriente. Depois da aber-
tura do mercado da Jordânia, o Governo está 
agora empenhado no processo do Egipto, em 
negociações com a Argélia, prevendo-se uma 

evolução positiva a muito curto prazo”, refere. 
Segundo o Executivo, “trata-se de um mercado 
de relevante dimensão, com hábitos culturais 
de consumo deste tipo de carne”, acrescenta.
Estas operações resultam de “uma estratégia 
persistente e bem direccionada, que acompa-
nha a forte aposta do sector no crescimento 
das exportações”, afirma Luís Vieira, citado no 
comunicado.
O gabinete do governante adianta que Marrocos 
“passou a ser destino de exportação da produ-
ção nacional de aves, um sector que agora tem 
o mercado de exportação alargado também ao 
Qatar, para onde passou a ser possível exportar 
pintos do dia e ovos de incubação”.
De acordo com o gabinete, “o Governo prosse-
gue assim a sua política de internacionaliza-
ção da agricultura e da pecuária portuguesa, 
dinamizando a abertura de novos mercados, 
promovendo o início de novos processos de ne-
gociação e correspondendo ao investimento dos 
operadores de exportação”.

 

Fonte: Sapo24 -> http://24.sapo.pt/atualidade/
artigos/4-mil-vacas-e-ovelhas-portuguesas-estao-

a-caminho-de-israel 
Data de publicação: 2017-03-01 09:01:58
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nOTÍCIAS
MInISTRO DA AgRICuLTuRA QuER nOVOS MERCA-
DOS PARA EXPORTAÇÕES AgROALIMEnTARES

O ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos, 
diz que o objectivo para 2017 é aumentar os 
mercados de exportação dos produtos agroali-
mentares.
 Luís Capoulas Santos, afirmou que o objectivo 
para 2017 é aumentar os mercados de expor-
tação dos produtos agroalimentares, que soma-
ram 20 novos destinos no último ano. “Estamos 
em negociação aberta com 55 países a que cor-
respondem 199 diferentes produtos, de origem 
animal e de origem vegetal. E no último ano 

abrimos outros 20 
novos mercados para 
62 produtos”.
Face a estes núme-
ros, Capoulas Santos 
afirmou o “objectivo 
ambicioso” de em 
2017 ultrapassar o 
total de duas de-
zenas de novas in-
ternacionalizações 

alcançadas. “Eu gostaria muito que no final 
do ano, todos [os processos] pudessem estar 
concluídos, provavelmente este é um objectivo 
ambicioso. Mas o objectivo principal é superar o 
número de mercados abertos no ano anterior: 
mais de duas dezenas”, resumiu.
O ministro referiu que a agricultura hoje em dia 
“exporta mais do que o resto da economia”: “No 
último ano, o complexo agroalimentar superou 
mesmo o sector emblema, em termos de cresci-
mento, o turismo. É um sector que cresce acima 

do resto da nossa economia e em que o volume 
das exportações cresce a bom ritmo”. 
Entre processos finalizados mais recentemente 
estão exportações para Costa Rica, carne de 
aves e lacticínios para a Índia e farinhas de car-
ne, maçã e pêra para o Peru.
Em cinco anos, o ministro espera equilibrar a 
balança comercial agrícola, em valor, pelo que 
terá de ser anulado um défice que “anda à volta 
de 2.800 milhões anuais”. O ministro recordou as 
dificuldades sentidas nomeadamente na área do 
vinho, devido “a um dos principais clientes, Ango-
la, fruto das suas condições económicas actuais 
reduziu substancialmente as importações”. 

Fonte: Lusa
 

Fonte: Dinheiro Vivo ->  https://www.dinheirovivo.
pt/economia/ministro-da-agricultura-quer-novos-

mercados-exportacoes-agroalimentares/ 
Data de publicação: 2017-03-10 08:09:00

O trofense Jorge Oliveira assumiu a presidência 
da APROLEP, Associação dos Produtores de Leite 
de Portugal. 
As eleições decorreram em Ovar, a 25 de Janeiro, 
e ditaram que o responsável pela Quinta Santo 
Isidro, localizada em Santiago de Bougado, 
sucede a Carlos Neves, de Vila do Conde, que 
atingiu o limite de mandatos definido para a 
Associação.

JORgE OLIVEIRA ASSuME LIDERAnÇA DA 
ASSOCIAÇÃO DOS PRODuTORES DE LEITE PARA 
“LuTAR PELA DIgnIDADE DO AgRICuLTOR”

Jorge Oliveira, que já fazia parte do conselho 
consultivo da APROLEP, assume o mandato com 
o objectivo de fazer crescer a Associação, com 
a captação de mais sócios, e “continuar a lutar 
pela dignidade do agricultor”. “Queremos asso-
ciados mais pró-ativos, para ganharmos força e 
conseguirmos ser mais reivindicativos na luta 
pelos nossos interesses”.
O presidente da APROLEP afirmou ainda que 
vai assumir o cargo com o intuito de contribuir 
para “inverter a imagem que a sociedade tem 
do agricultor”.
Na direcção, Jorge Oliveira é acompanhado por 
Marisa Costa (Póvoa de Varzim), Jorge Silva 
(Alcobaça), Eusébio Viana (Odemira) e Carlos 
Neves (Vila do Conde).

 

Fonte: Noticias da Trofa  > ttp://www.
onoticiasdatrofa.pt/index.php/edicao-

papel1/254-edicao-608/15198-jorge-oliveira-
lidera-associacao-dos-produtores-de-leite-para-

lutar-pela-dignidade-do-agricultor 
Data de publicação: 2017-02-10 08:53:10
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JunHO
  Prosseguir com a preparação dos 
canteiros – regas, sachas, mondas, 
incorporação de estrumes, etc.
  Defesa contra as seguintes pragas e 
doenças das fruteiras:

   –  Pedrado das pereiras com caldas 
apropriadas;

   –  Lepra do pessegueiro, lapas, esca-
mas e cochonilhas com emulsões 
oleosas de Verão;

   –  Piolhos ou pulgões com caldas 
nicotinadas e outras apropriadas;

  O mês de Junho é um dos meses mais 
críticos para a vinha do ponto de vista 
da sua sanidade. O míldio, se ataca, 
pode destruir a produção pela invasão 
dos cachos, que faz cair e abortar. E o 
oídio se o tempo é favorável, não mais 
os abandona até que pinta o bago.
  A calda cúprica ou as caldas de fun-
gicidas orgânicas de síntese continu-
am a aplicar-se preventivamente; o 
enxofre usa-se curativamente, quando 
o oídio se manifesta.

ABRIL
  Sachar,  mondar e, se necessário, regar 
a horta de preferência nas primeiras 
horas da manhã.

  Defender a horta dos ataques dos 
insetos e das lesmas com pesticidas 
apropriados.

  Semear: abóbora, alface, chicória, 
couve-galega, espinafre, ervilha, fei-
jão, melancia, melão, nabiças, pepino 
e rabanete.

  Plantar ou transplantar: alface, batata, 
cebola, chicória, couves, pimentos e 
tomates.

  Plantar fruteiras de espinho (laranjei-
ras, etc.). Enxertar diversas fruteiras e 
aplicar bons unguentos, que facilitam 
o pegamento; inspecionar as ligaduras 
dos enxertos feitos anteriormente. 
Proceder a esladroamentos, princi-
palmente nas fruteiras novas e nos 
enxertos executados anteriormente. 
Terminar a poda dos citrinos, por 
vezes limitada à supressão dos ramos 
secos e dos ladrões mal implantados. 
Desbotoar os pessegueiros assim que 
os botões medirem 2-3 centímetros. 
Pulverizar: contra o pedrado das 
macieiras, contra lapas e escamas dos 
citrinos, contra os afídios, piolhos, 
pulgões e outros insetos.

  Proceder à adubação das vinhas 
cansadas.

  Proceder aos respectivos tratamentos 
contra o míldio, oídio e outros inimi-
gos das videiras.

MAIO
  Prosseguem as sementeiras periódicas 
(quinzenais) de feijão (para colher em 
vagem) e de ervilhas. Assim se conse-
gue ter feijão-verde e ervilhas durante 
alguns meses.

  Continuar a sementeira de plantas na 
horta e monda-se, sacha-se e rega-se 
os alfobres.

  Regam-se as hortas de preferência à 
tardinha, para que a terra conserve 
por mais tempo a água absorvida e 
ser mais facilmente aproveitada pelas 
plantas. 

  Prosseguir com os tratamentos pre-
ventivos e curativos contra as doenças 
e pragas das diversas fruteiras: pe-
drado das macieiras e pereiras, lepra 
dos pessegueiros, etc. Plantar ainda 
fruteiras de espinho, cujo pegamento 
é agora mais rápido e garantido, desde 
que não falte a água. Sachar sempre 
que as ervas daninhas o justifiquem.

  Continuam os tratamentos contra o 
míldio e o oídio, devendo prestar-se 
a maior atenção a qualquer elevação 
de temperatura acompanhada de 
humidade, que pode provocar rápido 
desenvolvimento de fungos, podendo 
vir a causar estragos na vinha.
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