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Há um frenesim 
no leite e na carne
Existe na produção de leite um frenesim que nos continua a atormentar. Com a 
expetativa de um preço melhor, fomos surpreendidos pela decisão da Insulac em 
retirar um cêntimo no bónus de quantidade atribuído por aquela indústria para 
os últimos três meses do ano, e que foi prolongado até Fevereiro, sendo retirado 
agora a partir de Março, quando se esperava que o preço aumentasse. É de referir 
que esta indústria já pagava menos por litro de leite.
 A Bel por sua vez anunciou novamente sansões a quem exceder a produção 
entre Março e Julho, com penalizações de cinco cêntimos por cada litro de leite 
excedido, e a Unileite já informou os seus associados, que não vai alterar o preço 
do leite, pelo menos por enquanto e não vai colocar limites de produção. Esta 

nunca foi uma política utilizada por esta indústria e atualmente é ela que está a praticar o melhor preço em 
S. Miguel, no entanto a produção espera melhor preço para fazer face aos custos, uma vez que os fatores de 
produção mantêm-se inalterados.
Na carne a procura é interessante para a produção, surgiram novos operadores com interesse em comerciali-
zar carne de vaca para exportação, o que levou ao aumento do preço por carcaça, assim como na procura do 
vitelão para exportar, levando quase à extinção dos novilhos de raça Holstein, que como todos sabemos era 
uma carne pouco desejada pelos operadores devido à grande dificuldade de escoamento.
Há uma maior procura por vitelos, aumentando o seu valor, onde já se verifica o frenesim dos talhantes lo-
cais, que tal como nós, presentes no mercado do abate, reclamam na comunicação social a falta de carne e 
esquecem que num passado recente impuseram aos produtores de carne micaelenses condições abusivas, 
aproveitando-se de serem a única solução para este sector, algo que uma lavoura unida nas suas associações 
soube intervir, repondo justiça e liberdade neste sector.
Contudo, não podemos esquecer que existe um aumento do consumo local, fator positivo e sinal que a nossa 
economia está a melhorar, garantindo sempre carne aos Açorianos!

César Pacheco
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BVD

O BVDv pode transmitir-se das seguintes formas:

  Via Horizontal 
• Contacto direto focinho com focinho 
•  Contacto com secreções nasais e oculares, saliva, fezes e urina, 

leite, fetos abortados/placentas. 
•  Através de vetores mecânicos contaminados, como é o exem-

plo de luvas de palpação transrectal usadas em outros ani-
mais, agulhas e material cirúrgico contaminado. 

•  Por contacto com sémen de touros infetados, através da inse-
minação artificial ou por cobrição natural.

•  O modo de infeção mais comum ocorre por meio da ingestão 
ou da inalação do vírus.

qual a sua imPortância
nas eXPlorações leiteiras?
 BVD

  o que é e como se transmite?
A Diarreia Viral Bovina ou BVD é uma doença causada por um vírus que 
afeta, entre outras espécies animais, os bovinos de aptidão leiteira e de 
carne. Possui uma distribuição mundial, sendo uma das doenças mais 
importantes dos bovinos que origina importantes perdas económicas, 
produtivas e reprodutivas. 

  Via Vertical
•  Esta é a via de transmissão que ocorre através da mãe, durante 

a gestação. É através desta via que se originam os principais 
responsáveis pela disseminação do vírus: os animais persis-
tentemente infetados ou animais PI.

A transmissão do vírus BVD pode ocorrer dentro da própria 
exploração na qual a velocidade de transmissão da doença irá 
depender, entre outros, do número de animais PI e da taxa de 
contacto entre os animais, ou ainda, entre explorações que 
ocorre, em grande parte das vezes, devido à aquisição e intro-
dução na exploração de novos animais PI ou vacas gestantes de 
vitelos PI. O contacto através de cercas e em feiras ou exposições 
podem ser também importantes vias de transmissão entre efe-
tivos.

Diarreia 
Viral BoVina

rinotraqueíte
infecciosa
BoVina

iBr
e

aJam o JoVem aGricultor

2



  o que é um animal Pi?
É um animal que foi infetado com o vírus BVD no útero ma-
terno, até aos quatro meses de gestação. Os animais PI, em 
muitos casos, são animais aparentemente saudáveis e que não 
se distinguem dos restantes animais na exploração, no entanto, 
o vírus permanece alojado dentro destes para toda a vida, sen-
do eliminado constantemente e infetando os outros animais da 
exploração (Fig. 1). 
De salientar que os animais PI que atingem a idade adulta po-
dem tornar-se futuros reprodutores na exploração e, desta for-
ma, os touros disseminam o vírus através do sémen e as novi-
lhas PI darão sempre origem a vitelos PI. 
Por estes motivos, os PI´s são a principal fonte de infeção para 
os restantes animais da exploração sendo, por este motivo, um 
ponto-chave do controlo desta doença. 

Fig. 1 – Os animais PI eliminam constantemente o vírus BVD sendo a principal 
fonte de infeção para os restantes animais da exploração (adaptado de Rodning 
e Daniel, 2010).

Fig. 2 – Abortos em diferentes fases da gestação.

  sinais clínicos 
O BVDv é um vírus imunossupressor (diminui as defesas dos 
animais), ficando os animais mais suscetíveis a outras doenças 
como diarreias, pneumonias, mamites, retenções placentárias, 
metrites, entre outras, verificando-se um aumento do número 
de casos destas doenças na exploração. Relativamente às ma-
mites, Houe (2003) refere que quando há exposição do efetivo 
ao BVDv há um aumento de 7% na incidência de mamites na 
exploração.
Segundo Stilwell (2013), a forma subclínica é a mais comum em 
animais adultos (cerca de 90% dos casos) e caracteriza-se por 
quebra da produção, ligeira hipertermia e fezes mais líquidas 
durante alguns dias.
Nos animais PI existe uma manifestação grave da doença deno-
minada por “Doença das Mucosas” cujos principais sintomas 
são diarreia severa, febre e úlceras orais. Na maioria dos casos os 
animais afetados pela Doença das Mucosas acabam por morrer. 

Os vitelos jovens com pneumonias e diarreias recorrentes, fraca 
condição corporal, reduzido ganho de médio diário e mau pêlo 
podem ser animais suspeitos de serem PI´s.
Entre as principais consequências da BVD estão as consequên-
cias a nível reprodutivo: falhas na conceção, mortalidade em-
brionária/fetal, vitelos PI, aborto em qualquer fase da gestação 
(Fig. 2), nascimento de animais com malformações, nascimento 
de vitelos fracos. 

   imPacto económico Da BVD 
 nas eXPlorações
Os prejuízos económicos do BVDv são diversos, entre eles en-
contram-se a diminuição da produção e da qualidade do leite. 
Segundo Fourichon et al. (2005), a diminuição da produção lei-
teira pode causar perdas na ordem dos 10,7€ por 1000 litros de 
leite em infeções médias e de 19€ por 1000 litros de leite em 
infeções graves.  
Atualmente, as perdas reprodutivas são as consequências de 
maior importância para a exploração, entre elas: abortos, defei-
tos congénitos, infertilidade, custos extra com inseminação arti-
ficial, aumento da mortalidade neonatal, aumento do intervalo 
entre partos, atrasos no crescimento e eliminação precoce dos 
animais PI.
Como referido anteriormente, o BVDv é um vírus que leva a um 
aumento da ocorrência de outras doenças e, consequentemente, 
a custos acrescidos em tratamentos veterinários.
Em casos de surtos em vacarias leiteiras os custos podem ascen-
der aos 96€/vaca/ano (Gunn et al., 2004) e em Portugal estima-
se que as perdas devidas à infeção pelo vírus da BVD possam 
atingir os 3000€/exploração/ano (Gunn et al. 2005).
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  sinais clínicos

Os principais sinais clínicos de IBR são sinais respiratórios e 
incluem: febre (>40oC), depressão, anorexia, dispneia, tosse, 
corrimento nasal, conjuntivite, lacrimejamento e fotofobia, sali-
vação, “nariz vermelho” com hiperemia e úlceras nasais (Fig. 3) 
e acentuada quebra na produção leiteira. 

Fig. 3 – Animal com “nariz 
vermelho” com hiperemia e 
úlceras. Fonte: https://cat-
tlediseasehelp.weebly.com/
ibr.html

(na maioria das vezes entre o 6º e o 8º meses de gestação), re-
tenções placentárias. Relativamente à infertilidade nas fêmeas, a 
sua exposição ao vírus da IBR 3 a 4 dias antes da inseminação/
cobrição ou 14 dias após, poderá diminuir as taxas de conceção 
em cerca de 30% (Risco & Melendez, 2011).
A entrada do vírus IBR num efetivo que nunca tenha contac-
tado com este vírus pode causar problemas graves de abortos 
entre o 6º e o 8º mês de gestação (podendo atingir 25 a 60% 
das vacas gestantes), sintomatologia respiratória grave, quebras 
acentuadas na produção e mesmo morte.

   imPacto económico Da iBr
 nas eXPlorações
A IBR é a causa de perda de milhões de euros em explorações 
de todo o mundo devido a infertilidade, mortes embrionárias, 
abortos, atrasos no crescimento (diminuição da eficiência ali-
mentar e do ganho médio diário) e diminuição acentuada da 
produção leiteira. Relativamente às perdas acentuadas com o 
decréscimo da produção de leite, Statham et al. (2015) referiu 
uma quebra na produção de leite de 2,6 Kg/dia em vacas posi-
tivas a IBR e, num estudo muito recente, foi reportada uma re-
dução da produção de leite de 250,9 L/vaca/ano em explorações 
positivas a IBR (Sayers, 2017). 
Para além destes, existem ainda custos extra associados a trata-
mentos veterinários, inseminações artificiais, refugos e mortes.

 iBr
  o que é e como se transmite?

A Rinotraqueíte Infecciosa Bovina (IBR) é uma doença altamente conta-
giosa causada por um vírus (Herpes vírus tipo I). É uma doença de ele-
vada prevalência (percentagem de animais ou de explorações positivas) 
a nível mundial.
A sua transmissão ocorre sobretudo por contacto direto com animais in-
fetados, através de aerossóis, corrimentos nasais e oculares, secreções 
uterinas, leite e sémen. A transmissão por via sexual, através do sémen 
infetado, é de extrema importância em explorações que recorrem à co-
brição natural.

Nos vitelos, para além da sintomatologia acima descrita, a IBR 
pode provocar diarreias e, por vezes, sintomatologia neurológi-
ca em vitelos recém-nascidos.
A nível reprodutivo, o vírus da IBR pode provocar doenças do 
aparelho genital (vulvovaginite pustular infecciosa nas fêmeas 
e balanopostite pustular infecciosa nos machos), infertilidade, 
mortes embrionárias, aborto em casos isolados ou em surtos 
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conteXto

Nos nossos pastos e estábulos repousam vacas leiteiras que dependem da acção humana para se encontrarem minimamente lim-
pas. O stress bacteriano, devido ao local onde os animais se encontram em descanso, repercute-se num maior número de mamites 
clínicas e subclínicas. Lembremo-nos que a vaca leiteira passa aproximadamente 25% do seu tempo diário deitada (5 a 6 horas).

como aValiar a situa-
ção Da eXPloração

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

a HiGiene 
Dos animais 
e o seu imPacto 
na mamite

Se é um facto que a principal razão de abate das nossas manadas ainda é 
a mamite (+50%), também é um facto que nos compete a todos continuar 
a trabalhar arduamente para poder alcançar resultados cada vez melho-
res. Para tal, vamos ao longo deste artigo avaliar dois pontos chave:

nota: 
É fundamental verificar os 
vários ângulos do animal, 
de modo a classificar com 
alguma exactidão o nivel 
de sugidade em que o 
animal se encontra, pois é 
este que vai determinar o 
sucesso da avaliação.

Então, neste campo o que poderemos melhorar para obter um menor número de mamites?

   1. recorrer a uma análise cuiDaDa Do estaDo De HiGiene Dos animais

 • APLICAÇÃO DE ESCALA
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Na escala acima podemos verificar o impacto que, quer a máquina de ordenha quer a hidratação da pele do têto, podem 
ter no sucesso do controlo de mamites na exploração leiteira.

factores De maior influÊncia

	 •	Pressão	da	máquina	de	ordenha	sobre	o	têto
	 •	Sub	ordenhas	(animal	ordenhado	sem	desligamento	da	tetina)
	 •	Soluções	de	higiene	inadequadas

imPortante

	 •	Devemos	ter	um	valor	menor	que	20	%	da	manada	no	nivel	3	e	4
	 •	Devemos	ter	um	valor	menor	que	10%	da	manada	no	nivel	4

conclusão
Todas estas ferramentas podem ser aplicadas pelo produtor/emprega-
do ou pelo técnico de apoio à qualidade do leite da exploração. Os mé-
todos propostos são aplicados um pouco por todo o mundo, obtendo 
grandes e significativas melhorias nas explorações.

Caso os níveis 3 e 4 sejam superiores a 25% do efectivo, deveremos ponderar a rotina de higiene das
camas ou, em caso de pastoreio, o local onde os animais se encontram.

   2. recorrer a análise cuiDaDa Do anel e Pele Do tÊto

 • APLICAÇÃO DE ESCALA
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entreVista

No concelho de Ponta Delgada, situada no nascente da freguesia de Candelária, en-
contramos um agente da autoridade, que para além de fazer com que a lei se cumpra, 
dedica-se de corpo e alma à produção de morangos. O espaço dedicado a esta cultura 
tem por nome “Quinta Por do Sol”, nome este que deriva por uma das características 
desta freguesia rural de Ponta Delgada, um entardecer mais longo, o que traz benefí-
cios a esta planta.
Para além da dedicação que se nota sobre a cultura, deparamo-nos com um produtor 
com variedades diferentes às que normalmente consumimos, sem saber que estas 
existiam, tais como a Primavera, Frontera, Rociera, San Andréas e Albion.

cláuDio
meDeiros

aJamo JoVem aGricultor

9



como se iniciou esta atividade?
Começou numa brincadeira à cerca de 7 anos. Minha esposa é 
de Candelária, e quando construímos a nossa residência, reco-
nheci que era um terreno propício à cultura do morango. Foi por 
minha iniciativa, pois sendo eu filho de um agricultor de Vila 
Franca do Campo, produtor de banana e ananás, assim como de 
outras culturas, o gosto e a experiencia que tenho fez com que eu 
reconhece-se neste lugar características para esta cultura.
Nos primeiros anos a compra de plantas era no mercado regio-
nal, mas como a cultura e o mercado rapidamente cresceram, 
tive a necessidade de recorrer a viveiristas nacionais.

sendo a candelária uma freguesia distante dos 
grandes centros de compra, que vantagens e 
desvantagens encontra em investir numa peri-
feria rural distante?
A primeira vantagem tem a ver com ser uma cultura de dias 
longos, e sendo esta freguesia virada para oeste, com um por 
do sol mais tardio, faz com haja mais horas de sol aproveitadas 
à cultura. A partir das 10 horas, a exposição do sol é a mais 
rentável, tanto que eu comparando a minha produção com a 
de meu pai na Vila Franca, nota-se esta diferença. Outra van-
tagem é a água de nascente que usamos nas regas que não tem 
poluição.
Como desvantagens a falta de mão-de-obra, apesar de estar-
mos numa freguesia distante, rural e com desemprego, é di-
fícil encontrar quem queira trabalhar na terra, os que consigo 
encontrar são pessoas que já têm o seu trabalho, e nos seus 
tempos livres, ou após o seu emprego, vêm para aqui ajudar. 
Ao fim ao cabo trabalha quem já trabalha, os que não querem, 
nunca querem, mesmo se precisam, não há apetência.

como vende a sua produção?
Não trabalho com a grande distribuição, mas sim com o pe-
queno comércio e a venda direta. As grandes superfícies não 
valorizam o produto.

e no pequeno comércio e venda ambulante há 
caminho para crescer?
Há, porque a procura tem sido superior à oferta. É um fruto 
que em condições consegue ser vendido facilmente. 

qual a duração da apanha?
É uma cultura sazonal, tendo como maiores inimigos a chuva 
e a humidade, logo numa região como a nossa exige cuidados 
extra. Assim faz-se o possível a antecipar a cultura, plantando-
se entre Novembro e Dezembro, com a apanha se iniciando em 
Fevereiro (este ano foi assim), mais cedo que o habitual, onde 
recorrendo a diferentes variedades, esta pode durar até Agosto.

o uso de estufas, para aproveitar os meses 
sem a apanha é compensatório?
No morango não se utiliza estufas completas, mas sim os mul-
titúneis, são cobertos por cima, cerca de 90 cm, e abertos nas 
extremidades, mas temos um grande problema com este tipo 
de estrutura, o vento aqui não é compensatório.
No continente têm concorrência de Espanha entre Dezembro 
e Maio, o que depois pára, mas obriga os Portugueses a usar os 
multitúneis, tendo os Espanhóis cerca de 7000 ha em estufa, 
o que faz com que o preço desça a valores que não compen-
sa. No Continente têm a geada e a grande amplitude térmica 
de inverno que os obriga a recorrer a estruturas de cultivo, ao 
que nas nossas ilhas sendo explorado ao ar livre, numa altura 
em que não tem grande concorrência e a um preço favorável, 
não se justifica assim o esforço para haver uma apanha entre 
setembro a janeiro.

como disse, sendo esta uma cultura exigente, a 
prestação de serviços e matérias para esta cul-
tura nos distribuidores agrícolas locais para o 
apoio da cultura, sente que teêm acompanhado 
o evoluir desta cultura?
Ainda se assiste a uma grande falta de interesse, tenho que re-

Aspeto da parcela onde se início a atividade Camalhões
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correr a empresas nacionais. A nível da aplicação de fertilizan-
tes com micronutrientes, o mercado regional não responde às 
minhas necessidades. Tento usar o mínimo de fitofármacos e 
nutrientes, não é de todo uma produção biológica, mas sim 
uma produção sensata, sem deixar resíduos nas plantas, nem 
no solo. Apesar de vender o que produzo, tanto eu como a mi-
nha família somos os primeiros clientes, logo quero o melhor 
para eles, sem recorrer a ideologias.

é uma cultura também muito sujeita a pragas?
A maior praga é o canário da terra. No ano passado a produção 
começou no fim de março, e como não havia muito alimento 
ainda disponível na natureza, o pássaro comeu muito, e o que 
não comeu estragou. Recorremos a redes, mas também tem 
havido falta na divulgação e apoio no controle desta praga pe-
los serviços oficiais.

como considera o desempenho dos serviços 
oficiais?
Pouco, quase nada. Trabalho com a associação de produtores 
Terra Verde e com a Grinagri (Continente). A Terra Verde faz 
o caderno de campo, sendo esta uma plataforma eletrónica, 
o que facilita na organização e orientação dos trabalhos pela 
emissão dos alertas, contrapondo com a solução dos serviços 
oficiais que é no suporte de papel.

nesta mesma freguesia reside uma das mais 
reconhecidas indústrias de compotas e de ou-
tros produtos transformados, sendo notório o 
uso da produção local, há alguma relação de 
cooperação?
Há uma parceria saudável, onde toda a produção de segunda 
categoria é aproveitada. Entenda-se que não falamos de mo-
rango sem qualidade, mas sim de frutos sem calibre para a 
venda direta.

o crescimento do turismo tem trazido frutos a 
esta cultura?
Está a ter um grande efeito, tanto que montamos uma tenda de 
venda à beira da estrada, onde vendemos muito assim, como 
aumentou as visitas à exploração. Isto é bom, porque ao mos-
trar a forma como se trabalha, se garante a qualidade do que 
se produz. Na América há um conceito que gostaria de desen-
volver cá, o “Pick Your Own”, onde as pessoas apanham o que 
querem comprar. Assim ao trazer as pessoas à terra, reforça-
se o conceito de família a realizar uma atividade, resultando 
também do aumento do crescimento da população urbana, 
perto dos supermercados e longe da terra, e os trazendo ao 
campo, no meio rural, não só consigo rentabilizar a apanha do 
morango, como a presença e permanência destas pessoas na 
freguesia onde vivo, irá contribuir para o seu desenvolvimento 
e sustentabilidade.

no meio agrícola, temos a sensação que por 
vezes quando uma cultura tem resultados po-
sitivos, há uma maioria que também se vira a 
produzi-la, terminando por vezes com o seu 
prejuízo e dos que já estavam. no morango se 
assiste a esta “moda”?
Não noto, talvez por ser uma cultura muito exigente e com 
maquinaria própria e cara, faz com que alguns desistam antes 
de começar. O produtor Açoreano está habituado a cultivar 
um pouco de tudo, mas pouco organizado e eficiente. Aqui eu 
só me dedico ao morango, logo a especialização é maior.

como vai o associativismo agrícola?
Ainda é difícil a sua existência. São todos produtores e ven-
dedores, logo não se consegue concentrar o produto e assim 
ter um peso reivindicativo deste sector, como acontece com os 
produtores de leite. 

Floração dos morangueiros Segunda parcela de produção

aJamo JoVem aGricultor
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e ajudas comunitárias?
Recebo apenas o Posei, que tem vindo a diminuir, sendo eu 
ainda mais prejudicado por não ser produtor a tempo intei-
ro. Todo o apoio é bom, mas a nível monetário assisto a uma 
redução. Mas outros apoios, se calhar mais importantes, eram 
conseguidos com a presença dos engenheiros dos Serviços de 
Desenvolvimento Agrário no terreno. Fora as formações, onde 
reconheço a qualidade do seu trabalho, não os vejo no campo. 
Uma ajuda financeira é importante para o produtor, mas uma 
ajuda técnica constante pode ter resultados muito mais inte-
ressantes e rentáveis.

tem novos projetos para a exploração?
Não estou interessado, mais do que um grande investimento, 
seria mais importante rentabilizar este ao máximo, sempre 
com qualidade reconhecida, e se tiver que ser, pois poderá 
crescer recorrendo-se a si próprio.

tem feito ações de divulgação?
Já fiz na rádio, na rádio Atlântida. Em fevereiro de 2017 tive cá 
os 3 maiores produtores nacionais, para além de outros 14, o 
que foi muito bom com a troca de conhecimentos e experien-

cias, melhor do que a consulta de muitos manuais. Descobri 
que sou o único produtor regional em contacto com a produ-
ção nacional. Em setembro é realizado o encontro nacional de 
produtores no continente, e em fevereiro é feito outro, este ano 
foi em Espanha, Huelva.
Em Espanha nota-se um grande avanço tecnológico desta cul-
tura, isto resultante de uma grande colaboração dos serviços 
oficias locais com os produtores.
Destes intercâmbios, fez com que eu tenha variedades diferen-
tes das que são utilizadas pelos nossos produtores, o “Camaro-
sa”, sendo esta pouco resistente ao nosso clima, mas continua 
a ser aquela que os nossos operadores do mercado agrícola 
insistem em disponibilizar, sendo a única que eu me recuso 
a ter aqui.
Utilizo tudo variedades que fui selecionando conforme as suas 
resistências aos problemas identificados, e com características 
que sejam reconhecidas pelos consumidores. Isto só é possí-
vel com este intercâmbio, pois se peço algo diferente no nosso 
mercado, não há qualquer interesse. Assim vou todos os anos 
ao continente, fazendo o possível a estar sempre atualizado das 
novidades que aparecem, e só assim é que hoje em dia um pro-
dutor consegue ter sucesso, informação e atualização.

Colocação da rede para evitar os danos dos pássaros

Fruto amadurecido Qualidade do fruto

aJam o JoVem aGricultor
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Quando grandes quantidades de nitrato são ingeridas e o nitri-
to produzido que se acumulou no rúmen excede a capacidade 
das bactérias para o converterem em amónia, este é absorvi-
do e na corrente sanguínea reage com o ferro dos glóbulos 
vermelhos, fazendo com que estes não consigam ligar-se ao 
oxigénio (Yaremcio et al., 1991). Deste modo, o ião nitrito na 
corrente sanguínea converte a hemoglobina em meta hemo-
globina, sendo também, um vasodilatador. Desta forma, os 
tecidos ficam em hipoxia e a pressão sanguínea baixa devido 
ao seu efeito vasodilatador (Smith, s.d.). A meta hemoglobi-
na é hemoglobina que foi oxidada no grupo heme passando 
de Fe ++ (ferroso) para Fe +++ (férrico) o que a impede de 
se ligar ao oxigénio. NADH-meta hemoglobina redutase re-
duz a meta hemoglobina a hemoglobina. A meta hemoglobi-
na resulta duma atividade inadequada desta enzima e duma 
grande quantidade produzida de meta hemoglobina (Gontijo 
et al.,2017). 
A ureia é utilizada na formulação de dietas para bovinos de 
leite com dois objetivos. O primeiro é a redução de custos pela 
substituição parcial de fontes proteicas vegetais, o segundo, é 
o fornecimento de quantidades adequadas de proteína degra-
dável no rúmen para melhor eficiência de digestão da fibra 
e síntese de proteína microbiana. A degradação da proteína 
no rúmen fornece peptídeos, aminoácidos, e amónia para o 
crescimento dos microrganismos e consequente síntese de 
proteína microbiana, sendo esta a principal fonte de proteína 
metabolizável (PM) para o ruminante. Ou seja, uma grande 
percentagem de proteína total e de NNP (nitrogénio não pro-
teico) ingerida, através da enzima urease vão ser degradadas 
em amónia e dióxido de carbono.
O conceito de que a taxa de libertação de nitrogénio amoniacal 
deve coincidir com a taxa de digestão dos carboidratos é cada 
vez mais claro. Este fato tem levado a indústria a buscar o de-
senvolvimento de compostos de liberação mais lenta do NNP, 
como é o caso do biureto e da amiréia, os quais evitariam ou 
diminuiriam o risco de intoxicação (Currier et al., 2004).
 A uréia apresenta elevada solubilização/hidrólise, ou seja, ela 
é rapidamente degradada e transformada em amónia no am-
biente ruminal, esta solubilização é de 100%, e ocorre entre 1 
e 4 horas após ingerida. A alta solubilização da uréia faz com 
que haja uma rápida libertação de amónia no rúmen, havendo 

renato sarDinHa 
Mestre em controlo biológico

toXiciDaDe

perdas de N, pois não há um sincronismo entre a fermentação 
dos carboidratos. Assim o nitrogénio em excesso no rúmen vai 
ser absorvido e levado ao fígado, para metabolização, e par-
cialmente reciclado via saliva para o rúmen do animal, poden-
do ser então utilizado pelos microorganismos. Entretanto, este 
processo tem gasto de energia, diminuindo a disponibilidade 
de energia para o animal. Por ser um processo lento, a amónia 
pode se acumular no sangue, causando a intoxicação e muitas 
vezes a morte do animal (Manella, 2005).
Contudo, em doses controladas o nitrato na dieta pode tra-
zer benefícios. Este ião pode ser utilizado, assim como a ureia, 
como fonte de nitrogénio não proteico na síntese de proteína. 

O gado bovino pode ser envenenado por excesso de nitratos que advêm do consumo de brássicas, 
cereais verdes (cevada, trigo, centeio e arroz), sorgo, erva do sudão, beterraba, colza, erva-
moura e trevo doce. Embora, o pior seja mesmo o nitrato dos fertilizantes. O nitrato é degradado 

no rúmen a nitrito. Em condições normais, este é degradado em amónia que é usada pelos micróbios 
do rúmen para produzirem proteína (NADIS, 2014).

Do nitrato
e Da ureia
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Fig.1-Ciclo do nitrato nos ruminantes 
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I SÉRIE
NÚMERO 30
Secretaria Regional da Agricultura e 
Florestas

Portaria n.º 20/2018 de 12 de março de 2018

Altera a Portaria n.º 11/2018, de 16 de fevereiro 
e prorroga os prazos de candidatura e a 
tramitação dos processos referentes aos apoios 
a conceder pela Secretaria Regional da 
Agricultura e Florestas, nos termos da 
Resolução n.º 8/2018, de 24 de janeiro.
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I SÉRIE Nº 30 SEGUNDA-FEIRA, 12 DE MARÇO DE 2018

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES   GABINETE DE EDIÇÃO DO JORNAL OFICIAL   HTTP://JO.AZORES.GOV.PT   GEJO@AZORES.GOV.PT

Secretaria Regional da Agricultura e Florestas

Portaria n.º 20/2018 de 12 de março de 2018

Considerando a Resolução n.º 8/2018, de 24 de janeiro, que autoriza a Secretaria Regional da 
Agricultura e Florestas a conceder apoios financeiros nos domínios da agricultura, pecuária, promoção 
da saúde e bem-estar animal e proteção dos animais de companhia e define os termos gerais da 
respetiva atribuição;

Considerando que a determinação dos prazos de candidatura e a definição da tramitação dos 
processos, da responsabilidade do membro do Governo competente na área de agricultura e florestas, 
foram definidos nos termos da Portaria n.º 11/2018, de 16 de fevereiro;

Considerando que foram reportadas algumas dificuldades no acesso e preenchimento dos formulários 
de candidatura, e que, em consequência, se revela necessário proceder à prorrogação do prazo previsto 
na mencionada portaria; 

Assim, ao abrigo do disposto no ponto 9 da Resolução n.º 8/2018, de 24 de janeiro, manda o Governo 
Regional dos Açores, através do Secretário Regional da Agricultura e Florestas, o seguinte:

Artigo 1.º

É alterado o artigo 2º da Portaria n.º 11/2018, de 16 de fevereiro, o qual passa a ter a seguinte 
redação:

«Artigo 2.º

Prazo de entrega

O prazo de entrega de candidaturas é de 30 dias seguidos contados a partir da data de entrada em 
vigor da presente portaria.»

Artigo 2.º

Entrada em vigor

A presente portaria entra em vigor no dia imediato ao da sua publicação e produz efeitos à data de 
entrada em vigor da Portaria n.º 11/2018, de 16 de fevereiro.

Secretaria Regional da Agricultura e Florestas.
Assinada em 8 de março de 2018.
O Secretário Regional da Agricultura e Florestas, João António Ferreira Ponte.
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Inseminador da AJAM
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PassaDos Já mais De

Passados mais de 20 Anos com a cedência do Centro Bovini-
cultura-Arribanas á Associação dos Jovens Agricultores Mica-
elenses (AJAM) e Cooperativa Juventude Agrícola CRL (CJA), 
desde Outubro de 1997 estas duas instituições têm ao longo 
deste tempo trabalhado em prol da lavoura Micaelense e até 
Açoriana. Trabalho este continuado pela função do Centro de 
Bovinicultura, no qual disponibilizou e sempre que possível 
em São Miguel Novilhas gestantes, Vitelos e Novilhos como 
reprodutores sendo em algumas ilhas Açorianas essencial-
mente Novilhos reprodutores.
Falando em resumo um pouco do Centro Bovinicultura no 
qual transcrevo segundo arquivo/leitura publicada pode dizer-
se que este tem origem em 1927, quando os Serviços Pecuários 
da ex-Junta Geral do Distrito de Ponta Delgada, através do seu 
Posto Zootécnico, importaram dos E.U.A., da Carnation Milk 
Farms, duas novilhas e um toiro da raça Holstein Friesian - 
Carnation Piebe Segis, Burton Avon Queen Pontiac e Carna-
tion Prospector Echo.
Em 1928 foram também importadas da Holanda duas novi-
lhas da raça Frisia – Yunkje II e Biermas Jantje V. Tornando-
se assim o núcleo inicial da exploração leiteira/ manada dos 
Serviços Oficiais. Devendo referir que o principal objectivo da 

constituição desta exploração/manada foi de se produzirem 
reprodutores de qualidade que, em regime de empréstimo a 
produtores individuais, ou distribuídos em postos de cobrição 
por vários pontos da ilha, contribuíssem de modo decisivo 
para o melhoramento do efectivo bovino leiteiro da ilha de São 
Miguel, tendo em atenção as características muito próprias das 
Explorações Leiteiras.
Nos meados da década de 1950, em virtude da pequenez das 
instalações existentes limitava a acção dos Serviços e do facto 
de se encontrarem numa zona cada vez mais urbana, a Junta 
Geral do Distrito arrendou a propriedade “ Arribanas ”, para 
onde transferiu todo o sector bovino do “Posto Zootécnico”. 
Esta propriedade acabou por ser adquirida e nela se constitu-
íram as atuais instalações do Centro Bovinicultura, inaugura-
das em 1966.
Apresentado este resumo, é de salientar que graças a esta ini-
ciativa corajosa e ao empenho de todos sobre tudo em existir 
a importância dos registos “documentar” podemos dizer hoje 
que das 25 famílias Maternas presentes no Centro Bovini-
cultura, a (Yunkee II) do núcleo inicial da exploração ainda 
prevalece com 8 vacas em produção, 4 novilhas e 6 vitelas no 
efectivo da atual exploração da AJAM.

1º -  A melhor PrimíPArA em Produção Kg leite Aos 305 diAs “novilhA ” em cAdA Ano

20 anos

aNo NoME PEDigrEE Kg LEITE Kg gORD. Kg PROT.

1997 1436 Bert
Bert x Frosty x B.Zeplin x Demand x Tc. Quépi x Tc. Pabst Win x Tc. Insecto x Tc. Adema (Pietje - Importada Holanda) 
“1954”

*285
dias 6967

3,84 3,14

1998 1581 Southwind Southwind - Importada França “1997” 8632 2,25 2,65

1999 1479 Intrigue
Intrigue x Jason x Speculator x Elvis x Tc. Demo x Tc. Atlântico x Keimpe x Tc. Pabst Win x Tc. Garibaldi x Tc. Black 
Magic x Tc. Bruto x Tc. Optimist x Tc. Principe I x C. Prospector Echo x (Yunkje II - Importada Holanda) “1928”

11064 2,76 2,79

2000 1505 Southwind
Southwind x Jason x Jason x Tc. Lavrador x Cory x Tc. Progreso x Emperor x Tc. Dinas Adema x Pabst Win x Tc. Insecto 
x Tc. Adema (Pietje - Importada Holanda) “1954”

10357 4,12 3,17

2001 1651 Sambo
Sambo x Intrigue x Jason x Speculator x Elvis x Tc. Demo x Tc. Atlântico x Keimpe x Tc. Pabst Win x Tc. Garibaldi x Tc. 
Black Magic x Tc. Bruto x Tc. Optimist x Tc. Principe I x C. Prospector Echo x (Yunkje II - Importada Holanda) “1928”

11640 2,67 3,18

2002 1650 Sambo
Sambo x Jason x Thor x Martian x Villeneuve x Tc. Atlântico x Nuboxer x Tc. Insecto x Tc. Indio x Tc. R.Carnation x 
C.Black Magic (Daisy Madcap - Importada USA) “1948”

10073 3,15 2,98

2003 1802 Rudolph Rudolph x Jogger - Importada França “1997” 9227 3,95 3,08

2004 1817 Rudolph Rudolph x Prelude - Importada França  “1997” 8747 3,59 3,18

2005 1971 Inquirer
Inquirer x Storm x Pollaca x Southwind x Jason x Tc. Vencedor x Tc. Senador x Tc. Atlântico x Tc. Progreso x Belle Boy 
x Tc. Jardim x Tc. Gaiteiro x Tc.Atleta  x Tc. Eixo x Tc. Optimist x Tc. Imperardor II x Tc. Principe I x C. Prospector Echo x 
(Yunkje II - Importada Holanda) “1928” 

9653 3,53 3,21

2006 1911 Outside Outside x Elan - Importada França “1997” 9086 5,33 3,5
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2º - A melhor multíPArA em Produção Kg leite 305 diAs “vAcA ” em cAdA Ano

aNo NoME PEDigrEE Kg LEITE Kg gORD. Kg PROT.

1997 1350 Benefit
Benefit x Improver x Tc. Vencedor x Tc. Senador x Tc. Atlântico x Tc. Progreso x Belle Boy x Tc. Jardim x Tc. Gaiteiro 
x Tc.Atleta  x Tc. Eixo x Tc. Optimist x Tc. Imperardor II x Tc. Principe I x C. Prospector Echo x (Yunkje II - Importada 
Holanda) “1928”

10104 3,57 3,23

1998 1371 Jason
Jason x Speculator x Elvis x Tc. Demo x Tc. Atlântico x Keimpe x Tc. Pabst Win x Tc. Garibaldi x Tc. Black Magic x Tc. 
Bruto x Tc. Optimist x Tc. Principe I x C. Prospector Echo x (Yunkje II - Importada Holanda) “1928”

9714 2,21 3,01

1999 1371 Jason
Jason x Speculator x Elvis x Tc. Demo x Tc. Atlântico x Keimpe x Tc. Pabst Win x Tc. Garibaldi x Tc. Black Magic x Tc. 
Bruto x Tc. Optimist x Tc. Principe I x C. Prospector Echo x (Yunkje II – Importada Holanda) “1928”

11983 2,48 2,93

2000 1479 Intrigue
Intrigue x Jason x Speculator x Elvis x Tc. Demo x Tc. Atlântico x Keimpe x Tc. Pabst Win x Tc. Garibaldi x Tc. Black 
Magic x Tc. Bruto x Tc. Optimist x Tc. Principe I x C. Prospector Echo x (Yunkje II - Importada Holanda) “1928”

13472 2,84 2,98

2001 1479 Intrigue
Intrigue x Jason x Speculator x Elvis x Tc. Demo x Tc. Atlântico x Keimpe x Tc. Pabst Win x Tc. Garibaldi x Tc. Black 
Magic x Tc. Bruto x Tc. Optimist x Tc. Principe I x C. Prospector Echo x (Yunkje II - Importada Holanda) “1928”

13666 2,87 2,83

2002 1588 Charles Charles - Importada França “1997” 13139 3,97 3,24

2003 1580 Prelude Prelude - Importada França “1997” 10667 4,01 3,25

2004 1665 J. Park J.Park x Dopper - Importada França “1997” 10775 3,82 2,95

2005 1817 Rudolph Rudolph x Prelude - Importada França “1997” 12061 3,51 3,12

2006 1670 Rudolph
Rudolph x Pollaca x Sensation x Gold x Pan 230 x Demand x Tc. Atlântico x Nuboxer x  Tc. Insecto x Tc. Indio x Tc. 
R.Carnation x C.Black Magic (Daisy Madcap - Importada USA) “1948”

12680 3,82 2,95

2007 1966 Convincer
Convincer x Rudolph x Southwind x Tc. Gabarola x Tc. Atlântico x Tc. Progreso x Belle Boy x Tc. Jardim x Tc. Gaiteiro 
x Tc.Atleta  x Tc. Eixo x Tc. Optimist x Tc. Imperardor II x Tc. Principe I x C. Prospector Echo x (Yunkje II - Importada 
Holanda) “1928”

10963 2,53 2,92

2008 1858 Aeroline Aeroline x Astre – Importada França “1997” 11783 3,16 2,82

2009 1966 Convincer
Convincer x Rudolph x Southwind x Tc. Gabarola x Tc. Atlântico x Tc. Progreso x Belle Boy x Tc. Jardim x Tc. Gaiteiro 
x Tc.Atleta  x Tc. Eixo x Tc. Optimist x Tc. Imperardor II x Tc. Principe I x C. Prospector Echo x (Yunkje II - Importada 
Holanda) “1928”

12054 3,21 3,13

2010 1670 Rudolph
Rudolph x Pollaca x Sensation x Gold x Pan 230 x Demand x Tc. Atlântico x Nuboxer x  Tc. Insecto x Tc. Indio x Tc. 
R.Carnation x C.Black Magic (Daisy Madcap - Importada USA) “1948”

13255 3,87 3,30

2011 2116 Convincer
Convincer x Rudolph x Pollaca x Sensation x Gold x Pan 230 x Demand x Tc. Atlântico x Nuboxer x  Tc. Insecto x Tc. 
Indio x Tc. R.Carnation x C.Black Magic (Daisy Madcap - Importada USA) “1948”

12206 4,52 3,41

2007 2113 Finley Finley xInquirer x Broker - Importada França “1997” 8275 3,41 2,90

2008 2104 Finley Finley x Rudolph x Belt DB - Importada França “1997” 10013 3,37 2,90

2009 2439 Murphy
Murphy x Lanky x James x Rudolph x Pollaca x Sensation x Gold x Pan 230 x Demand x Tc. Atlântico x Nuboxer x  Tc. 
Insecto x Tc. Indio x Tc. R.Carnation x C.Black Magic (Daisy Madcap - Importada USA) “1948”

10051 3,61 3,22

2010 2452 Champion Champion x  Progress x Berlin - Importada França “1997” 10343 3,77 3,37

2011 2529 Finley
Finley x Convincer x Rudolph x Southwind x Tc. Gabarola x Tc. Atlântico x Tc. Progreso x Belle Boy x Tc.Jardim x Tc. 
Gaiteiro x Tc. Atleta  x Tc. Eixo x Tc. Optimist x Tc. Imperardor II x Tc. Principe I x C.Prospector Echo x (Yunkje II - Im-
portada Holanda)  “1928”

10584 3,49 3,12

2012 2669 Toystory
Toystory x Roscoe x Astre x Benefit x Jason x Tc. Lavrador x Cory x Tc. Progreso x Emperor x Adema (Pietje - Impor-
tada Holanda) “1954” 

9797 3,65 3,21

2013 2749 Shottle
Shottle x TC. Inquirer x Convincer x Thor x Martian x Villeneuve x Tc. Atlântico x Nuboxer x Tc. Insecto x Tc. Indio x Tc. 
R.Carnation x C.Black Magic (Daisy Madcap – Import.USA) “1948”

10264 3,36 3,01

2014 2796 Lin Lin x Leduc x Progress x Batman - Importada França “1997” 10565 3,83 3,00

2015 2928 Zelgadis Zelgadis x Shottle x Smarty x Progress x Storm x P.Astronaut x Batman - Importada França “1997”
*294 dias

11226
3,73 3,15

2016 2953 Gerard Gerard x Jazz x Storm x Belt DB - Importada França “1997” 11615 3,44 3,22

2017 3013 Gillespy Gillespy x Locust x Darest - Importada França “1997” 12277 3,17 2,98

Valores médio por Primipara aos 305 dias :  10.022 Kgs 3,54 % Gord. 3,10 % Prot.
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2012 2529 Finley
Finley x Convincer x Rudolph x Southwind x Tc. Gabarola x Tc. Atlântico x Tc. Progreso x Belle Boy x Tc.Jardim x Tc. 
Gaiteiro x Tc. Atleta  x Tc. Eixo x Tc. Optimist x Tc. Imperardor II x Tc. Principe I x C.Prospector Echo x (Yunkje II - Im-
portada Holanda) “1928”

12875 3,32 3,07

2013 2708 Shottle
Shottle x Convincer x Thor x Martian x Villeneuve x Tc. Atlântico x Nuboxer x Tc. Insecto x Tc. Indio x Tc. R.Carnation x 
C.Black Magic (Daisy Madcap – Import.USA) “1948”

11505 3,56 3,25

2014 2587 Toystory Toystory x Miklin x Farlene - Importada França “1997” 12559 3,54 3,39

2015 2607 Sosa Sosa x Boss x Storm x Lee x P.Astronaut -  Importada França “1997” 15149 2,42 2,74

2016 2928 Zelgadis Zelgadis x Shottle x Smarty x Progress x Storm x P.Astronaut x Batman - Importada França “1997” 13391 3.49 3,27

2017 2607 Sosa Sosa x Boss x Storm x Lee x P.Astronaut -  Importada França “1997” 14164 2,26 2,90

Valores médios por Multipara aos 305 dias: 12.294 Kgs 3,34 %  Gord. 3,09 % Prot.

3º - evolução médiA Por lActAção em Kgs leite, teor Butiroso, Proteico Aos 305 
diAs de 1997 A 2017
gráfico n.1 Fonte contraste leiteiro

gráfico n.2 Fonte contraste leiteiro
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gráfico n.3 Fonte contraste leiteiro

4º - evolução morFológicA no eFectivo dA exPlorAção desde 2012 A 2017 

Desde 2012 aquando o reingresso na APCRF (Associação Portuguesa de Criadores de Raça Frísia), o efectivo da AJAM já foi 
visitado pelo classificador por cinco vezes, dividindo assim o efectivo em três categorias: 32% MB (Muito Bom), 64% BM (Bom 
Mais) e 4% B (Bom). Expressando assim a mais bem classificada em cada ano distinguindo a 1ª Lactação e seguintes:

Nota: A ausência de classificações em 2013 deveu-se á impossibilidade da APCRF 

aNo NoME PEDigrEE CLASSIF. FINAL

2012
2708 Shottle Shottle x 1976 Convincer  x 1372 Thor x 1241 Martian x 1076 Vileneuve 85 - 1ª Lact.

1976 Convincer Convincer  x 1372 Thor x 1241 Martian x 1076 Vileneuve x tc. Atlántico 89 - 7ª Lact.

2014

2836 Matson Matson x 2674 Roy x 1765 Aeroline x 1583 Indolore - Importada França “1997” 85 - 1ª Lact.

2796 Lin Lin x 2284 Leduc x 1844 Progress x 1577 Batman - Importada França “1997” 89 - 2ª Lact.

2487 Throne Throne x 1970 Inquirer x 1666 Lee x 1551 Astronaut - Importada França “1997” 89 - 4ª Lact.

2015

2927 Zelgadis
Zelgadis x 2593 Sosa x 2200 tc.Inquirer x 1935 Imprint x 1501 Jason  Jason  x  1405 tc.Soba Russ x 1138 Frosty x 1021 B.Zelplin 
x 893 Demand  x 511 tc.Quépi

87 - 1ª Lact.

2928 Zelgadis Zelgadis x 2706 Shottle x 2491 Smarty x 1977 Progress x 1600 Storm - Importada França “1997” 87 - 1ª Lact.

2637 Lazar Lazar x 2231 Locust x 1576 Dareste - Importada França “1997” 88 - 5ª Lact.

2016

2963 Zelgadis Zelgadis x 2708 Shottle x 1976 Convincer  x 1372 Thor x 1241 Martian 85 - 1ª Lact.

2971 Dempsey Dempsey x 2692 Shottle x 2501 Finley x 2036 Merry x 1553 Cavalier - Importada França “1997” 85 - 2ª Lact.

2945 Dempsey Dempsey x 2490 Boss x 1907 Rudolph x 1548 Belt D.B. - Importada França “1997” 85 – 2ª Lact.

2899 TC2777 Bolton
Tc.2777 Bolton x 2746 Shottle x 2188 Ally x 1743 Astre x 1440 Sensation x 1136      Speculator x 890 Ivy  x 778 tc.Progreso x 602 
Model x 370 tc.Pabst Win  

85 – 2ª Lact.

2017

3009 Zelgadis Zelgadis x 2674 Roy x 1765 Aeroline x 1583 Indolore - Importada França “1997” 86 – 1ª Lact.

3091 Casual
Casual x 2593 Sosa x 2200 tc. Inquirer x 1935 Imprint x 1501 Jason  x  1405 tc.Soba Russ x 1138 Frosty x 1021 B.Zelplin x 893 
Demand  x 511 tc.Quépi

86 – 1ª Lact

3092 Duplex
Duplex x 2862 iota x 2529 Finley x 1966 Convincer x 1720 Rudolph x 1399 Southwind x 1127 tc.Gabarola x 748 tc Atlantico x 662 
tc.Progreso x 480 Belle Boy x 343 tc.Jardim x 280 tc.Gaiteiro x 177 tc.Atleta x 144 tc.Eixo x ……. . x Yunkje II importada Holanda 1928

86 – 1ª Lact

2942 Atwood 
Atwood x 2480 Boss x 2009 Roscoe x 1792 Astre x 1475 Benefit x 1361 Jason x 1205 tc.Lavrador x 921 Cory x 801 tc.Progreso x 
677 Emperor x 443 tc.Dinas´s Adema x 373 tc. Pabst Win 

87 – 2ª Lact

2980 Grandview Grandview  x 2819 Garrett x 2698 Shottle x 2284 Leduc x 1844 Progress x 1577 Batman - Importada França “1997” 87 – 2ª Lact
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YUNKJE II
Importada da Holanda 

27-07-1928
14 POMBINHA II
Carn. prosp. Echo

778 AMERICANA MODEL 
ProgrESo

Progresso 92-575

845 AMERICAN COggER
Cogger (IA)

61 BONITA VII
Imperador II-31

158 Bizarra
Black Magic-155

1743 ASTRE
Astre-CA392405

2573 ROY····84
Roy-USM17064727

2969 ZELgADIS····85
Zelgadis- IT4990278559

370 AMERICANA
Pabst Win-364

771 BELA FLOR ATLÂNTICO
Atlântico-680

75 PRENDADA
Optimist-124

1136 AMERICANA 
SPECULATOR

Grove Speculator (IA)

1210 AMERICANA JUPITER
Jupiter

174 CANASTA
Black Magic II-155

390 Bizarra II
Pabst Win-364

2746 Shottle·····81
Shottle-GB100598172

3123 CASUAL
Casual-US56265391

3240 MONTEREY
Monterey-US69087180

3175 TC2926 DEMPSEY
TC2926 Dempsey·PT317284821

1073 FLORINDA II
Chris (IA)

1479 FLORINDA INTRIgUE
Intrigue-CA389462

“ET1479 x Storm” Stock

1352 AMERICANA 
SOUTHWIND

Southwind-US1964484

1433 AMERICANA BENEFIT
Benefit-US1874277

3021 PARADISE····80
Destry-US138122625

622 AMERICANA
 PROgRESO

Progresso 92-575

44 POMBINHA
Optimist-124

890 AMERICANA IVY
Ivy (IA)

1038 COggER MILKMASTER
Milk Master (IA)

99 BOAVISTA
Imperador II-31

285 JUNqUEIRA
garibaldi-219

2188 ALLY
Ally-US124690866

2932 DEMPSEY
Dempsey-US61083609

3130 gRANDVIEW
Grandview-US132505846

2899 TC2777
BOLTON····82/85

TC2777 Bolton · PT 216181853

859 BELA FLOR DEMO
Demo-770

1371 FLORINDA JASON
Jason-US1684205

1112 AMERICANA 
PErSUaDEr
Persuader (IA)

1141 AMERICANA 
SUPESTAR

Superstar (IA)

466 AMERICANA III
Piloto-385

602 AMERICANA MODEL
Model (IA)

93 BELA FLOR
Bruto-68

1440 AMERICANA 
SENSATION

Sensation-US

1448 AMERICANA JUNERO
Nero R.O-1063

283 gEADA
Pabst Regal-187

676 BELA FLOR III
Blitsaerd Keimp (IA)

1209 FLORINDA SPECULATOR
Speculator (IA)

1651 SAMBO
Sambo-US2129064

1533 SUNNY BOY
Sunny Boy-NL311651443
“ET1533 x Outside” Stock

1931 MARKEM
Markem-CA6130765

3183 MONTEREY
Monterey-US69087180

2792 MATSON
Matson-US13376626

2489 THRONE····80
Throne-US17365519

3278 MONTEREY
Monterey-US69087180

2956 IOTA····82
Altaiota-US61898306

957 AMERICANA CHRIS
Chris (IA)

NO ACTIVO A 16 MARÇO 2018
azUl: NOVILHAS E VITELAS
VERMELHO: VACAS EM PRODUÇÃO

Elaborado por PEDRO MENDONÇA
Fonte Livro Registo Centro de Bovinicultura
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49 VENTUROSA
Imperador II

15 BONITA III
Carnation Prospector Echo

280 JULIANA
Gaiteiro-220

748 PROgRESSA
ATLÂNTICO

Atlântico-680

930 VENCEDORA
Vencedor-573

1350 VENCEDORA BENEFIT
Benefit-US1874277

1366 VENCEDORA
SOUTHWIND

Southwind-US1964484

1399 PROgRESSA
SOUTHWIND

Southwind-US1964484

1714 STORM
Storm-CA5457798

1966 CONVINCER
Convincer-US2249055

31116 DEMPSEY
Dempsey-US61083609

3262 ZELgADIS
Zelgadis-IT4990278559

3023 EPIC······83
Epic-CA11104016

1971 INqUIRER
Inquirer-CA6483076

2529 FINLEY
Finley-US120780521

3216 SILVER
Silver-US72156794

3340 BEEMER
Beemer-CA7525863

3172 MONTEREY
Monterey-US69087180

3344 CHARLEY
Charley-DE38920253

144 AIROSA
Eixo-96

480 MADRUgADA BOY
Belle Boy (IA)

98 WALKIRIA
Optimist-124

33 BONITA IV
Prince I-3

343 MADRUgADA
Jardim-288

177 CEREJA
Atleta-150

662 PROgRESSA
Progreso 92-575

815 PROgRESSA SENATOR
Senator-750

1219 VENCEDORA 
IMPROVER

Improver-US1852063

1159 VECEDORA JASON
Jason-US1684205

1127 PROgRESSA
ATLÂNTICO

Gabarola-880

1496 VENCEDORA POLLACA
Polaca (IA)

1720 RUDOLPH
Rudolph-CA5470579

2734 SHOTTLE····85
Shottle-GB199598172

3092 DUPLEX····86
Duplex-ES9201683779

2862 IOTA····85
Altaiota-US61898306

3261 MONTEREY
Monterey-US69087180

YunkJe ii
a família
Da Vaca mais antiGa
no centro De BoVinicultura 
1928-2018  

23

aJamo JoVem aGricultor

23

aJamo JoVem aGricultor





recuPeração 
Da cultura 
Da BeterraBa 
Para alimentação 
animal nos açores

será rentável a beterraba nos açores?
O alto conteúdo em açúcar da beterraba faz com que sobre 
Matéria-Seca (MS) tenha a mesma energia que os cereais. Po-
demos afirmar que 4 kg de beterraba de alta MS equivalem em 
termos energéticos a cerca de 1 kg de milho, trigo ou cevada. 
A energia destinada à produção de leite contida na produção 
de 100 t/ha de beterraba equivalem a cerca de 22,5 toneladas 
de milho em grão. 1000 hectares de campos de beterraba nas 
ilhas, permitiriam reduzir as importações de 22500 t de milho. 
Esta energia, seria produzida localmente, aumentando a pro-
ductividade e sustentabilidade da produção pecuária açoreana.
Os Açores têm uma vantagem interessante sobre o continen-
te: é que dispõe de um período de sementeira muito amplo, 
desde o outono até à primavera. Isto é devido a que não há 
paragem invernal sendo possível haver disponibilidade de be-
terraba fresca desde Junho até Março. Durante o resto do ano 
a beterraba pode ser fornecida ensilada em mistura com ou-
tros produtos. Veremos adiante com mais detalhe a mistura 
ensilada de beterraba e milho, uma solução que parece muito 
adequada para as ilhas.

nutricionalmente, a beterraba é boa para as 
vacas?
A energia da beterraba é proveniente do açúcar, e nutricional-
mente o açúcar tem o mesmo valor energético que o amido dos 
cereais. Ao contrário do amido, a rapidez de digestão do açúcar 
é muito mais rápida. Por causa disto, é necessário um período 
de transição de cerca de  2 semanas até se introduzir a quantida-
de máxima de beterraba que pode atingir os 15 kg vaca/dia em 
lactação, e até 20 kg em vacas secas ou em engorda de novilhos. 
Na dieta diária, a beterraba não deve substituir as forragens, mas 
sim a energia equivalente do concentrado fornecido.
Adicionalmente a beterraba contém Fibra fermentiscível, 
Pectinas, Betaína e Fructo-Oligo-Sacáridos (FOS) que contri-
buem para o bom funcionamento do rumen pelos seus efeitos 
probióticos.

A beterraba açucareira foi reduzindo a sua superficie cultivada nos Açores, até de-
saparecer totalmente com o fim da actividade da SINAGA em 2017. Recuperar esta  
cultura para a alimentação animal pode relançar a beterraba e contribuir para me-
lhorar a rentabilidade e sustentabilidade da economia açoriana, especialmente de 
agricultores e lavradores.

A beterraba é também muito rica em potássio que favorece 
não apenas a produção leiteira em condições de stress térmico, 
mas também a síntese de gordura para o leite.
A beterraba é um alimento estimulador do apetite e por essa 
via de uma maior ingestão de MS. Tem um efeito genérico po-
sitivo sobre o aumento dos chamados “sólidos do leite”, sobre-
tudo da gordura. Este impacto positivo sobre a produção de 
gordura do leite é particularmente  interessante para ajudar a 
prevenir as suas oscilações sasonais da gordura láctea,tão fre-
quentemente observadas nos Açores.

tipos de variedades de beterraba para alimen-
tação animal
As modernas variedades forrageiras, são de tipo híbrido, mo-
nogérmen genéticas, cujas sementes são revestidas com dupla 
proteção fungicida e insecticida. Ao contrário das variedades 
açucareiras, as variedades para alimentação animal não ne-
cessitam de ser de alta qualidade industrial. Possuem outros 
factores distintivos importantes como serem variedades de 
superfície lisa, para que retenham pouca terra e, no caso das 
variedades de baixa MS, que sejam adequadas para o seu pas-
toreio directo e a recolha com a pá do tractor. Para isso estas 
variedades de pastoreio têm cerca de 50% da raíz fora da ter-
ra. Quanto às variedades para ensilagem, recomenda-se que 
sejam de alta MS, já que é fundamental misturar com outros 
produtos alimentares para que se atinja pelo menos 30% de 
MS na mistura a ensilar. A beterraba não pode ser ensilada 
sózinha pois a MS seria inferior a 25% e ao fim de poucos dias 
começaria a perder efluentes e com isso, grande parte da sua 
energia.

aproveitamento da beterraba em fresco
A beterraba pode aproveitar-se em fresco a partir de Agosto, 
arrancando a planta completa, folhas e raíz, para uso em 2 ou 
3 dias; mais tempo no verão não é possível pois as folhas não 
se conservam. No outono e inverno a conservação é mais fácil 
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podendo armazenar-se durante 1 ou 2 semanas. A beterraba 
forrageira de baixa MS, tem cerca de 50% da raíz fora da terra, 
arrancando-se com facilidade. Uma única pessoa poderá car-
regar 2000 kg em menos de uma hora. Na Nova Zelãndia os 
lavradores arrancam este tipo de beterraba directamente com 
a pá do tractor a rasar o solo, conseguindo um rendimento 
muito superior ao de uma colhedora de 2 linhas de beterraba 
açucareira. Também lá se pratica o pastoreio directo da beter-
raba pelas vacas, usando um “pastor” eléctrico para controlar a 
sua ingestão. As vacas empurram e arrancam a beterraba com 
toda a facilidade comendo folhas e raíz, conseguindo-se desta 
forma um aproveitamento da cultura superior a 95%.
Com este sistema dispõe-se de beterraba fresca desde Agosto 
até Fevereiro. Em março é provável que a beterraba comece 
a espigar. A planta espigada pode ser aproveitada na mesma, 
ainda que com o tempo se torne mais fibrosa e por isso se tor-
ne menos apetecível para o gado.
Usando este sistema a beterraba poderá estar um ano na terra, 
a beterraba continua a ganhar peso à medida que o ciclo se 
alonga no tempo, mas perde-se a sementeira da erva de ou-
tono.

aproveitamento da beterraba ensilada
Outra alternativa consiste em colher em Outubro a beterraba 
de uma só vez e preparar um silo com ela. Isto acarreta alguns 
problemas de maneio, mas permite semear a tradicional forra-
gem de outono. Para fazer com éxito um silo de beterraba há 
várias aspectos importantes a ter em conta: a beterraba deve 
ser picada e lavada caso se apresente com mais de 5% de terra.
Não pode ensilar-se isoladamente, pois caso se fizesse isto, ao 
fim de poucos dias começaria a emitir efluentes, perdendo-se 
uma grande parte dos seus açúcares.
Para evitar os efluentes, a beterraba tem de ser misturada com 
um outro alimento absorbente de alta MS, como palha, feno, 
bagaços de soja, colza, etc… até se conseguir uma MS na mis-
tura entre 30 a 33%.
As variedades forrageiras tipo GERONIMO, não são as mais 
adequadas para ensilar por causa da sua  baixa MS. Devem 
utilizar-se variedades de alta MS como é o caso da GERTY.
Isto obriga a dispor de maquinaria especial para picar e mistu-
rar a beterraba com o tipo de alimentos antes descritos.

Colheita de beterraba fresca com as folhas e raíz usando uma simples pá adaptada 
especialmente para o efeito. Esta técnica desenvolvida na Nova Zelãndia, facilita 
consideravelmente o maneio da beterraba para o gado e permite  um arranque 
escalonado ao longo de todo o outono e inverno. Este sistema apenas se pode 
utilizar com variedades de tipo forrageiro de baixa MS, como a GERONIMO ou LAC-
TIMO, que tenham pelo menos 40% da raíz fora do solo. 

o caso da silagem de beterraba e milho
É um tipo especial de silagem que se faz na Bélgica e na Ho-
landa com grande êxito. Obriga ao  uso de pás picadoras de 
beterraba. Poderia adaptar-se perfeitamente aos Açores, fazen-
do coincidir a colheita do milho com a colheita da beterra-
ba. O milho é cortado com uma MS mínima del 33% a 35%, 
preparando-se um silo horizontal por camadas intercaladas 
de milho e beterraba picada com uma pá picadora, sendo que 
quando se coloca a camada de beterraba o próprio tractor vai 
compactando a camada. A proporção de milho e beterraba de-
berá ser de 2 ou 3 partes de milho forragem para 1 parte de 
beterraba de alta MS. A ideia é obter uma silagem final com 
28 a 30% de MS. Neste caso a beterraba é usada sem as folhas 
sendo  arrancada com uma colhedora de beterraba açucareira. 
A proporção em superfície estará em  4 hectares de milho for-
rageiro para um hectare de beterraba de alta MS.
O silo resultante final melhora em energia em digestibilidade 
total.

alimentação e transição
 •  Há que proceder correctamente a uma transição alimen-

tar  de pelo menos 2 semanas para evitar o aparecimento 
de acidoses.

 •  As vacas podem começar por comer 1 kg de MS de beter-
raba (cerca de  4 kg de beterraba fresca)

 •  Vai-se aumentando 0,5 kg de MS (2 kg de beterraba fres-
ca) a cada 2 dias até se atingir a quantidade final definida 
para a dieta.

 •  Não fornecer a animais recém-chegados que tenham 
muita fome. Há que assegurar que a transição se faz cor-
rectamente com os  novos animais que entraram na ex-
ploração.

 •  A beterraba deve ser fornecida em todas as refeições di-
árias, não apenas pela manhã ou pela tarde, procurando 
assim manter tão estável quanto possível ao longo das 24 
horas do dia a condição do rúmen.

 •  A beterraba, sobretudo a de alta MS, debe ser picada e 
misturada com outras forragens, para homogeneizar a 
concentração de açúcar no rúmen.

 •  Devem assegurar-se as condições de maneio alimentar 
que permitam que todos os animais tenham acesso à be-

Pá picadora de beterraba accionada por uma tomada de forças, preparando um 
silo de milho-beterraba por camadas. Fabricado pela empresa belga VDW Cons-
tructie, HYPERLINK “http://www.vdw.be”www.vdw.be. Para este sistema é re-
comendado usar variedades de beterraba de alta MS, tipo GERTY, colhidas com 
máquina destinada a beterraba açucareira. Com este sistema as folhas não são 
aproveitadas, mas permite a colheita total de uma só vez.
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terraba picada ao mesmo tempo, evitando que os primei-
ros animais a chegar à mangedoura comam mais beterra-
ba que os últimos.

 •  As folhas da beterraba jovem, ou com poucos meses 
de cultivo, podem conter níveis elevados de Nitratos e 
provocar o risco de intoxicações. Para evitar isto, devem 
controlar-se o pastoreio directo com o pastor eléctrico e 
as quantidades máximas se se utiliza um carro mistura-
dor para fazer a dieta.

 •  A beterraba não deberá substituir as forragens da dieta, 
mas sim a parte do concentrado resultante da substitui-
ção energética pelos açúcares provenientes da beterraba.

 •  A beterraba é muito rica em potássio mas pobre em cál-
cio e fósforo, o que obriga a suplementar nestes minerais, 
sobretudo nas dietas de vacas de alta produção.

A beterraba é a cultura de maior produção de matéria-seca/
hectare nos Açores. Isso não significa que não possam surgir 
problemas de implantação, já que em muitos casos, o excesso 
de água, o vento forte ou os pássaros podem arruinar uma boa 
sementeira.
A preponderãncia de solos ácidos não favorece a sua cultura. 
O pH inferior a 5,5 não é conveniente ainda que o alto conte-
údo em MO possa mitigar este problema. O ideal é semear a 
beterraba em parcelas com pH mais altos. Caso isto não seja 
possível é recomendável fazer a calagem das parcelas mais áci-
das antes de fazer a sementeira.
Nas sementeiras de primavera é conveniente que a beterraba 
tenha o solo coberto no final de maio para aproveitar melhor 
a humidade do solo e assim passar o déficit de água do verão 
sem consequências de maior.
A beterraba necessita de um período de 8 a 9 meses para al-
cançar o seu máximo rendimento produtivo. Uma vez que o 
solo esteja coberto pela cultura, com as infestantes controla-
das, e   sempre que não haja perda de folhas por doenças, in-
sectos ou falta de água, a beterraba poderá produzir cerca de 
20 t/ha por mês.

sementeira
A beterraba necessita de uma boa preparação do solo, em geral 
um pouco mais fina que a do milho. O normal é fazer-se uma 
lavoura profunda seguida de uma gradagem (grade de discos 
ou vibrocultor). Não é bom que o terreno fique demasiado 
fino, porque isso pode favorecer a formação de crosta no ter-
reno. A beterraba é menos vigorosa que o milho, podendo por 
isso   perder-se  muitas plantas, pelo que a sementeira tem de 
ser muito superficial, a 1 o 2 cm. Apenas em terrenos muito 
secos podemos justificar sementeiras a maior profundidade 
para encontrar a humidade. Mas em nenhum caso a mais de 
2,5 ou 3 cm.
Há que semear-se para obter na colheita entre 80 000 a 100 000 

Guia Para a cultura 
Da BeterraBa
Para alimentação 
animal nos açores

plantas/ha, com isto conseguindo-se beterrabas com um peso 
mínimo de 1,2-1,5 kg, que se mecanizam melhor, e que  terão 
menos terra que beterrabas de 1 kg ou menos. Se optarmos por 
uma colheita manual, será melhor ficar pelas 80000 plantas/
ha, para que as beterrabas sejam maiores e assim facilitar a sua 
colheita manual. A distancia entre linhas mais habitual é de 
50 cm, com 18 a 22 cm entre sementes, procurando sempre 
atingir as 80000 plantas/ha finais.

HerBiciDas
É recomendado fazer-se um mínimo de 3 ou 4 tratamentos

Em pre-emergência: 2,5 l/ha Goltix (Metamitrona) + 0,5 
kg de Venzar (Lenacilo)/ha. Se se prevé muita erva pode-se 
acrescentar 0,5 l/ha de Tramat. Este tratamento é importante 
porque debilita as infestantes e os tratamentos na pós-emer-
gência sáo muito mais efectivos. O Venzar não deve ser aplica-
do com a beterraba recém-nascida. Deverá ser aplicado ime-
diatamente depois de fazer a sementeira.
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Em pós-emergência: 1 l/ha de Betanal Expert (Bayer)/ha, 
mal se veja as infestantes a nascer, o que coincide com a beter-
raba em cotilédones. Pode repetir-se com a beterraba em 2 ou 
4 folhas e finalmente uma aplicação no fecho das linhas com 
0,7 kg de Venzar + 0,5 de Dual Gold, este último para controlar 
o aparecimento da folha estreita. Todos os tratamentos actua-
rão muito melhor com o solo húmido. O controlo de infestan-
tes é o aspecto mais difícil na cultura da beterraba, pelo que se 
deve seguir este plano com o maior rigor possível.

aDuBação
Para obter uma produção de 100 de tons/ha é suficiente uma 
aplicação de 180 kg de Azoto, de 150 kg de Fósforo e de 150 kg 
de Potássio. Por exemplo 1000 kg/ha do 8-15-15 como aduba-
ção de fundo e depois 400 kg de amonitro a 26% ou então 220 
kg de ureia, em cobertura no final de maio, é o mais habitual 
nas zonas temperadas do hemisfério Norte. Em terrenos com 
uma matéria orgánica (MO) superior a 5% pode reduzir-se a 
dose a metade ou até menos. Em terrenos com uma MO infe-
rior a 1% pode aumentar-se 20%.
É conveniente vigiar o pH do solo, sendo recomendado corri-
gir os terrenos em que se cultive a beterraba, sempre que estes 

Plano de tratamento com herbicidas 
recomendado. São doses e produtos 
indicativos. Consulte o distribuidor 
KWS Agromaçanita, para ajustar as 
doses adequadas às suas condições 
de cultivo.

tenham um pH inferior a 5,5. Os pH excessivamente ácidos 
dificultam a absorção de macronutrientes, especialmente Fós-
foro, Cálcio e Magnésio.

funGiciDas
É muito importante controlar as doenças das folhas que po-
dem aparecer a partir de mediados do verão. Ainda que seja 
difícil manter a folha sã após 5 ou 6 meses desde a data da 
sementeira, já que doenças fúngicas como o Oídio e sobretudo 
a Cercospora e a Ramularia podem acabar com as folhas em 
poucas semanas. A planta regenera novas folhas, mas isso à 
custa dos açúcares armazenados na raíz. Se queremos obter o 
maior rendimento possível das variedades cultivadas devemos 
aplicar tratamentos fungicidas logo que vejamos as primei-
ras manchas. É muito importante, sobretudo se pretendemos 
aproveitar as folhas para a alimenta ção do gado no outono, 
aplicar fungicidas logo que apareçam os primeiros síntomas. 
Pode aplicar-se um tratamento preventivo após os 5 meses da 
sementeira com enxofre, ou então se já há sintomas de doen-
ça, produtos curativos como Escolta (Bayer) misturados com 
Mancozeb para melhorar o efeito. É recomendado repetir o 
tratamento ao fim de 3 semanas. O intervalo de segurança 
para o gado é de 21 dias.

JOSé CAIADO
Consultor Nutricionista KWS S.Ibérica

JAVIER FUERTES
Agroservicio KWS S. Ibérica
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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 (%)

JAN 0,318 € 3,86 3,30

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

JAN 0,279 € 4,15 3,21

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

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

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 € 210 € 230 € 220 €

VALOR DO PONTO 2,30 € 2,10 € 2,30 € 2,20 €

DéCIMA DE gORDURA 2,75 € 3,75 € 2,7434 € 2,74 €

DéCIMA DE PROTEíNA 3,75 € 3 € 3 € 2,245 €

SUBSíDIO 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

aJamo JoVem aGricultor

31



eXemPlo com entreGa no cais

PREÇO BASE 230 € 210 € 230 € 220 €

9 PONTOS 20,70 € 18,90 € 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 € 265,65 € 290,94 € 285,79 €
 CAIS (COV.)(BURg., S. BRáS) (POSTOS) 15 € 12,5 € 2,5 €

TOTAL 289,70 € 268,15 € 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 € 280,65 € 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 € 210 € 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 € 283,71 € 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 Bel - Ribeirinha – 284,70€

7 unileite - Postos – 280,94€
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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Posei2018
Prémio montante

Vaca aleitante
Retenção de 4 meses

300
1 de Fev a 31 de maio
Vaca leiteira
Retenção de 4 meses (Fev a maio) (S. mig. Terc.) 145
Suplemento (a todas as ilhas) 38
Produtores de leite Por ton.
Ano civil, exploração e ton. de leite 35
ovinos e caprinos
Retenção de 4 meses (Fev a maio) 40
culturas arvenses
àrea minima 0,3 ha, semeado ate 31 de julho Por Ha
milho 500
Luzerna 300
Sorgo 300
manutenção da vinha Por Ha
Denominação de Origem 1400
Indicação Geográfica 1050
Horticulas, flores de corte e Plantas orn. Por Ha
Horticulas 1150
Floriculas 1300
Fruticolas e Proteas 1400
abate de Bovinos
1.º Semestre - Jan. a Junho (pag. Out.)
2.º Semestre - Julho a Dez. (pag. Abr.)
> de 7 meses 105
< de 7 meses 50
Suplemento machos > de 7 < 12 meses 170
Suplemento machos > de 12 meses 200
escoamento de Jovens Bovinos
Fêmeas < a 8 meses e machos < a 18 meses 40
Retenção de 3 meses
Suplemento macho > 7 < 18 meses 130
Produtores de tabaco Por Ha
àrea minima 0,2 ha, semeado ate 31 de julho 2560
culturas tradicionais Por Ha
àrea minima 0,3 ha, semeado ate 31 de julho
Beterraba e Chá 1500
ananás Por m2
Por área coberta, modo tradicional 6
Banana Por Kg
Produtores associados ou cooperantes 0,6
armazenagem Privada de queijo
Tonelada/dia 4,5
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REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

Secretaria Regional da Agricultura e Florestas 
Direção Regional do Desenvolvimento Rural 

 
 

 
VINHA BRAVA, 9700-240 ANGRA DO HEROÍSMO TEL.: 295 404 280 FAX: 295 216 378 

Portal Internet: www.azores.gov.pt E-mail: info.drdr@azores.gov.pt 

 
AVISO 

 

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS 
 

POSEI/Açores e PRORURAL+ 
 
 

Torna-se público que o período de apresentação de pedidos de ajuda, pedidos de 
pagamento e declaração de superfícies para o ano de 2018, decorre de 19 de fevereiro a 
15 de maio, para as seguintes ajudas: 

 
 

 POSEI/Açores   
  
 Prémio à Vaca Aleitante 
 Prémio ao Abate de Bovinos 
 Prémio aos Produtores de Ovinos e Caprinos 
 Prémio à Vaca Leiteira 
 Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos dos Açores 
 Prémio aos Produtores de Leite 
 Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses 
 Ajuda aos Produtores de Culturas Tradicionais 
 Ajuda à Manutenção da Vinha Orientada para a Produção de Vinhos com 

Denominação de Origem e Vinhos com Indicação Geográfica 
 Ajuda aos Produtores de Ananás 
 Ajuda aos Produtores de Hortofrutícolas, Flores de Corte e Plantas Ornamentais 
 Ajuda aos Produtores de Tabaco 
 Ajuda à Banana 
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PRORURAL+ 

 
I – Pedidos de apoio/pagamento: 
a) Medida 8 – Investimentos no Desenvolvimento das Zonas Florestais e na Melhoria da 
Viabilidade das Florestas 
Submedida 8.1 – Florestação e Criação de Zonas Arborizadas. 
b) Medida 11 – Agricultura biológica 
Submedida 11.1 – Pagamentos por conversão a práticas e métodos de agricultura 
biológica; 
Submedida 11.2 – pagamentos por manutenção de práticas e métodos de agricultura 
biológica. 
c) Medida 13 – Pagamentos a favor de zonas sujeitas a condicionantes naturais ou a 
outras condicionantes específicas 
Submedida 13.3 – Pagamentos compensatórios a título de outras zonas afetadas por 
condicionantes específicas. 
d) Medida 15 – Serviços silvoambientais e climáticos, e conservação das florestas 
Submedida 15.1 – Pagamentos por compromissos silvoambientais e climáticos 
- Intervenção 15.1.1 - Pagamento de compromissos silvoambientais; 
- Intervenção 15.1.2 - Pagamentos de Compensação por áreas Florestais Natura 2000. 
 
II – Pedidos de pagamento, apenas para compromissos ativos 
Medida 10 – Agroambiente e clima: 
Submedida 10.1 – Pagamento por compromissos respeitantes ao Agroambiente e ao clima: 
- Intervenção 10.1.1 – Conservação de curraletas e lagidos da cultura da vinha; 
- Intervenção 10.1.2 – Conservação de pomares tradicionais dos Açores; 
- Intervenção 10.1.3 – Conservação de sebes vivas para a proteção de culturas 
hortofrutícolas, plantas aromáticas e medicinais; 
- Intervenção 10.1.4 – Manutenção da extensificação da produção pecuária; 
- Intervenção 10.1.5 – Produção integrada; 
- Intervenção 10.1.6 – Proteção da raça bovina autóctone Ramo Grande; 
- Intervenção 10.1.8 – Pagamento de compensações a zonas agrícolas incluídas nos planos 
de gestão das bacias hidrográficas. 
 
 
 
 
 



notícias
ProDutor Dos açores 
Vai eXPortar leite De Burra

A Asinus Atlanticus, produtor açoriano que pro-
duz leite de burra liofilizado, vai apostar na ex-
portação deste produto.

A empresa é participada pelo fundo de investi-
mento público Portugal Venture e tem sede em 
Angra do Heroísmo, para onde levou burros au-
tóctones da ilha Graciosa. De acordo com  a em-
presa, o seu objetivo é agora exportar o leite de 
burra aí produzido.
Segundo os responsáveis da Asinus Atlanticus, 
que produz, transforma e comercializa este pro-
duto, o leite de burra foi reconhecido pela comu-
nidade científica “como o mais idêntico ao leite 
materno humano”, sendo considerado “como um 
superalimento natural com propriedades nutri-
cionais e com benefícios diretos para a saúde”.

“O leite de burra está aconselhado para crianças 
com alergias às proteínas de leites tradicionais (de 
vaca, cabra, ovelha ou soja, por exemplo); crianças 
em geral, para fortalecer o seu crescimento; idosos 
com problemas de osteoporose; convalescentes; e 
pessoas em geral que pretendam uma alimenta-
ção saudável e natural”, refere a empresa.
Numa nota enviada às redações, a empresa diz 
ainda que prevê produzir meia tonelada de leite 
de burra liofilizado totalmente para mercados 
externos.

por Ana Rita Costa

Brasil susPenDe eXPortação De animais ViVos
O juiz Djalma Moreira Gomes, da 25ª Vara Federal 
de São Paulo, no Brasil, decidiu suspender a ex-
portação de animais vivos embarcados pela Mi-
nerva Foods num navio no Porto de Santos com 
destino à Turquia por considerar que os animais 
são indivíduos de direito e devem ter os seus di-
reitos básicos protegidos. O Brasil exporta cerca 
de 600 mil animais por ano.
De acordo com o juiz, esta decisão estará em vi-
gor até que cada país de destino se comprometa 
a adotar práticas de transporte e abate compa-

tíveis com o que está previsto no ordenamento 
jurídico brasileiro.
Esta decisão surge depois de ter sido exposta a 
situação de milhares de bovinos brasileiros que 
aguardavam exportação para a Turquia sem acesso 
a água potável. Segundo o Fórum Nacional de Pro-
teção e Defesa do Animal, organização brasileira, 
“este tipo de transporte é feito de forma cruel, sem 
que sejam cumpridas diversas regras sanitárias”. 
“Seja por terra ou por mar, o sofrimento causado 
por traumas, temperaturas adversas, falta de ali-

mentação e água, exaustão e falta de condições 
higiénicos-sanitárias é evidente”, refere.
O juiz que agora decretou a suspensão de expor-
tação de animais vivos no Brasil acredita que ficou 
provado que os animais são submetidos a maneio 
inadequado e a condições que mostram um qua-
dro de total ausência de bem-estar animal.
O Governo brasileiro já recorreu entretanto da de-
cisão do juiz e defende que caso este pedido seja 
negado irá avançar com um novo recurso para o 
Supremo Tribunal de Justiça.

por Ana Rita Costa

maior crescimento na ue será no 1º semestre De 2018

O maior crescimento da produção de leite da União Europeia (UE) em 2018 
acontecerá no primeiro semestre do ano, uma vez que 2017 terminou com 
altas taxas de produção que podem durar algum tempo. Até meados de 
maio, o padrão sazonal acompanhará o crescimento cíclico. O crescimento 
cíclico provavelmente continuará após o pico, mas a taxas reduzidas em re-
lação ao primeiro trimestre. Em média em toda a área da UE, o pico sazonal 
habitual será alcançado em maio, com França e Itália tendo o pico mais cedo 
e Estados Membros do Nordeste, mais tarde.
Conforme ocorre nas flutuações cíclicas dos preços e das ofertas de leite, a 
resposta dos produtores de leite às perspectivas piores em relação aos preços 
de pagamento do leite virá mais tarde, se houver alguma resposta significa-
tiva. Isso pode acontecer no segundo semestre de 2018, dependendo se o 
mercado vai entrar em  mais longa dos preços do leite.
Reconhecer isso agora, no início de 2018, parece ser prematuro. A diferen-
ça de 2017 para situações de mercado observadas anteriormente com altos 
níveis de preços é que essa é unilateralmente baseada no componente de 
gordura do leite. 

Contrastando com a situação da gordura do leite estão os mercados dos com-
ponentes. Grandes stocks públicos de leite em pó desnatado são o principal 
obstáculo para que os preços possam estabilizar em níveis mais altos e, por-
tanto, a volatilidade neste setor será limitada.

Fonte: NOVIDADES DO SETOR / 25-01-2018
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GoVerno 
Dos açores 
e feDeração 
aGrícola 
insistem 
em reforço 
De aJuDas Da ue
O Governo dos Açores e a Federação Agrícola da 
região insistiram hoje na necessidade de serem 
reforçadas as ajudas comunitárias ao setor agrí-
cola do arquipélago, por via de um aumento dos 
apoios do programa POSEI.
A reivindicação voltou a estar em cima da mesa 
numa reunião do Conselho Regional da Agricul-
tura (órgão consultivo do Governo que integra 
diversas associações regionais representativas do 
setor agrícola), que se reuniu hoje na Horta, ilha 
do Faial.
“Há aqui uma aposta do Governo para que o pró-
ximo quadro comunitário dê resposta àqueles 
que são os desafios do setor”, disse aos jornalis-
tas, no final da reunião, o secretário regional da 
Agricultura e Florestas, João Ponte, recordando 
que o executivo “sempre defendeu o reforço do 
POSEI”, programa que considerou ser um “impor-
tante para o setor agrícola regional”.
Nesse sentido, o governante comprometeu-se 
a “trabalhar com o Governo da República” para, 
juntos, exigirem da União Europeia um reforço de 

ajudas comunitárias para o sector agrícola.
A reivindicação é também partilhada por Jorge 
Rita, presidente da Direção da Federação Agrícola 
dos Açores, que à saída da reunião do Conselho 
Regional da Agricultura, insistiu na necessidade 
do reforço das verbas do POSEI.
“É preciso aumentar a dotação no próximo qua-
dro comunitário de apoio e temos mais do que 
argumentos, porque as ajudas para a região têm 
sido bem aplicadas e existe um desenvolvimento 
no setor”, recordou o representante das associa-
ções agrícolas da região, lembrando que o pro-
blema é que os Açores partiram de “patamares 
muito mais baixos do que a nível nacional e a ní-
vel europeu”, que agora é necessário “recuperar”.
Jorge Rita disse, por outro lado, ter a expectativa 
de que o preço do leite pago à produção nos Aço-
res possa registar um aumento em 2018, apesar 
de se ter verificado um “aumento substancial da 
produção” no ano passado.
“A expectativa que temos é de que o preço de 
leite, que está muito baixo na região em com-

paração com o resto do país e a Europa, possa 
registar reajustamentos nas subidas”, sublinhou 
o presidente da Federação Agrícola, lamentando, 
porém, que os representantes das indústrias de 
laticínios da região continuem a recusar fazer es-
ses aumentos.
O secretário regional da Agricultura e Florestas, 
entende que, sobre esta matéria, “os mercados é 
que vão ditar os preços”, mas recordou que, atual-
mente, “existe a tendência de haver um aumento 
da produção na Europa” e que isso poderá levar a 
um “ajustamento do preço do leite” também nos 
Açores.
A procura pela carne açoriana, a necessidade 
de uma campanha de desratização em todas as 
ilhas, as dificuldades nos transportes dos produ-
tos açorianos e a preocupação com a valorização 
do leite e da carne açorianas foram outros temas 
discutidos pelo Conselho Regional da Agricultura.

Fonte: Açoriano Oriental 
Data de publicação: 2018-02-09

açores: mataDouros aBateram 15 mil 
tonelaDas De carne De BoVino Durante 2017

A Secretaria Regional da Agricultura e Florestas 
adiantou hoje que, em 2017, foram abatidas 15 
mil toneladas de carne de bovino nos matadou-
ros dos Açores, menos 6,3% face a igual período 
de 2016.

um aumento de 19,2% face a 2015, ano em que 
foram abatidas 13 mil toneladas.
Os matadouros de São Jorge, Faial, Flores e Cor-
vo registaram, no ano passado, um crescimento 
global no número de abate de bovinos de 17,2%, 
em comparação com 2016, contribuindo para um 
maior dinamismo económico destas ilhas.

Fonte: Agricultura e Mar
Data de publicação: 2018-01-12Apesar deste resultado, a tendência verificada 

nos últimos anos neste sector no arquipélago 
tem sido de crescimento, tendo-se atingido em 
2016 o ponto mais alto, com o abate de 16 mil 
toneladas de carne de bovino, o que representou 39
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notícias
ProDução De leite 
nos açores cresceu
quase oito milHões 
De litros De leite 
Durante 2017
Os Açores produziram no ano passado 611 mi-
lhões de litros de leite, o que representa um 
crescimento de 1,32% face a 2016, anunciou esta 
terça-feira a secretaria regional da Agricultura e 
Florestas.
Segundo o executivo açoriano, a produção em 
2017 cresceu quase oito milhões de litros de leite 
relativamente a 2016, ano em que atingiu 602 
milhões de litros.

que hoje se produz só na ilha de São Miguel, que, 
em 2017, foi responsável pela produção de 402 
milhões de litros de leite.

imagem: Noticias ao Minuto
Fonte: Açoriano Orienta

Data de publicação: 2018-01-25 

Em 2015, os Açores produziram 609 milhões de 
litros de leite, valor considerado até agora histó-
rico, acrescenta a mesma nota, indicando que as 
ilhas onde se registou maior aumento de produ-
ção em 2016 foram São Miguel, com 2,26%, Pico, 
com 0,48%, e Terceira, com 0,33%.
A secretaria regional da Agricultura e Florestas 
adianta ainda que, há 20 anos, a produção de 
leite nos Açores era de 397 milhões, menos do 

“sucesso”
com queiJo De 
áGua mineral 
Das furnas 
leVa à criação 
De noVos 
ProDutos
Depois do “sucesso alcançado” com a produção de 
queijo tendo como ingredientes o leite dos Aço-
res e a água mineral azeda do vale das Furnas, 
a jovem Paula Rego vai lançar no mercado um 
bombom de queijo.
Apostando na diversificação e inovação, a estu-
dante de 18 anos vai usar, de novo, a água mi-
neral das Furnas para produzir um bombom de 
queijo com base em chocolate branco, que “fica 
ótimo com queijo”, criando-se um outro em que 
serão adicionados ingredientes como ‘Nutella’ e 
abóbora.
Não querendo limitar-se a “produzir mais um 
queijo, mas sim um produto único”, uma vez que 
há milhares de queijos no mundo, a jovem em-
preendedora decidiu “dar um toque de genuini-
dade” ao produto “made in Furnas”.
O Queijo do Vale tem cinco variedades – meia 
cura, amanteigado, com orégão, tomilho e alho 
– nos formatos de 250 gramas, 500 gramas e um 
quilo, tendo Paula Rego decidido que chegou a 
altura de apostar em novos produtos.

Sendo já os seus queijos premiados, Paula Rego 
refere que a procura “tem sido grande”, o que vai 
“obrigar” à ampliação da atual fábrica para con-
seguir aumentar a produção para 300 queijos por 
dia.
Juntamente com a ampliação da fábrica, será 
criada ainda uma confeitaria, onde serão vendi-
dos produtos frescos associados ao leite.
Além do bombom, que vai ser apresentado no 
Festival das Camélias das Furnas, Paula Rego 
pretende avançar, mais tarde, com uma queijada 
que será designada como Delícia da Caldeira, ain-
da numa fase experimental, com recurso à batata 
doce e cenoura, que serão cozidas nas caldeiras.
Existem várias dezenas de águas minerais no vale 
das Furnas, um dos locais turísticos mais procura-
dos dos Açores, onde se realizam os tradicionais 
cozidos no solo, com recurso a fluxos geotérmi-
cos.
Paula Rego reconhece que a imagem de quali-
dade dos seus produtos está também associada 
à beleza da paisagem das Furnas, bem como à 

sua qualidade ambiental, além de ser a “sala de 
visitas” de São Miguel e dos Açores.
Criar uma queijaria foi a forma encontrada pela 
jovem de gerar uma mais-valia para a exploração 
agrícola da família, face às dificuldades que os 
produtores estão a enfrentar na sequência do fim 
das quotas leiteiras por parte da União Europeia.
Após consolidar o mercado regional, a jovem das 
Furnas está a trabalhar na exportação para os Es-
tados Unidos, país do qual já recebeu propostas.
Apesar de ter vários projetos que pretende mate-
rializar, Paula Rego não quer abdicar de continu-
ar a ordenhar as vacas do pai, tarefa que realiza 
desde a infância.

Fonte: Açoriano Oriental
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mercaDo Do leite em 07-02-2018
Os preços internacionais do leilão da Global Dairy Trade (GDT)  seguem em 
subida vertiginosa desde o início do ano. No evento realizado hoje (06/02), o 
resultado surpreendeu o mercado, com uma subida de 5,9% no índice de 
preços, levando o valor médio das negociações a US$ 3.553/tonelada, con-
forme aponta o gráfico 1.
Neste leilão, todos os produtos negociados registaram valorização. Nos lei-
tes em pó, a valorização de 7,2% no desnatado levou a sua média para US$ 
1.932/tonelada, enquanto o inteiro demonstrou subida ainda mais acen-
tuada (7,6%), indo a US$ 3.226/tonelada. Além destes, destaque também 
ao queijo cheddar, o qual chegou a US$ 3.739/tonelada após valorização de 
7,2% no seu índice, e para a manteiga, já historicamente valorizada, que 
chegou a US$ 5.227/tonelada neste leilão.
A oferta mais restrita de leite afetou diretamente o volume negociado. Neste 
leilão, foram negociadas 22.197 toneladas, 4,8% a menos em relação ao leilão 
anterior, o qual já havia apresentado queda de 8,2%, como mostra o gráfico 2.
Há alguns fatores que explicam essa valorização. Em dezembro, o clima des-
favorável afetou a produção na Nova Zelândia, que registou queda de 4,6% 
na produção de sólidos em relação a dezembro de 2016, e a produção de 
janeiro também enfrentou problemas. Os institutos meteorológicos do país 
apontaram que janeiro/2018 foi o mês mais quente de temperatura desde 
1867!. Assim, é de se esperar que a produtividade baixe, afetando a oferta do 
país, que já vinha sofrendo com chuvas abaixo da média ao longo de grande 
parte da campanha.
Além disso, muitos países importadores de leite em pó (especialmente des-
natado) aumentaram suas   as posições de compra, em função dos baixos 
preços praticados no final do ano passado.
Entretanto, quando se analisa em contexto de tempo mais amplo, torna-se 
mais difícil afirmar que há espaço para uma valorização consistente de pre-
ços no longo prazo.
Em 2017 (acumulado janeiro-dezembro), a produção da Nova Zelândia foi 
1,3% maior em equivalente leite em relação a 2016, enquanto no mesmo pe-
ríodo, as exportações caíram 2,4%. Além disso, tanto a União Europeia quanto 
os Estados Unidos aumentaram as suas produções neste período, ganhando 
espaço cada vez maior no mercado asiático (principal “cliente” neozelandês).
Com os especuladores atuando mais ativamente no mercado, os contratos fu-
turos de leite em pó valorizaram em todos os meses negociados, especialmente 
nos contratos que estão mais próximos do vencimento, como mostra a tabela 1.

Fonte: Milkpoint

Gráfico 1. Preços médios e variação no índice de preços em relação ao leilão ante-
rior. Fonte: Global Dairy Trade. 

Gráfico 2. Volume negociado nos leilões GDT. Fonte: Global Dairy Trade.

Tabela 1. Preços futuros - leilão GDT. Fonte: Global Dairy Trade. 

Parlamento euroPeu ProPõem Plano a aPoiar 
o sector aPícola

O Parlamento Europeu aprovou um plano a longo 
prazo para apoio ao sector apícola.
Os eurodeputados planeiam:
•  Plano de acção ao nível comunitário para com-

bater a mortalidade das abelhas;
•  Programas para reforçar a resistência das abe-

lhas as suas espécies invasoras, tal como o 
ácaro Varroa destructor, a vespa asiática (Vespa 

velutina) e a loque americano;
•  Apoiar a investigação para o desenvolvimento 

de medicamentos inovadores e ampliar a sua 
disponibilidade;

•  Proibir todos os pesticidas com efeitos cientifi-
camente comprovados na sanidade apícola

Fonte: Agrodigital  / 2018-03-02 41

aJamo JoVem aGricultor



notícias

O Diretor Regional do Desenvolvimento Rural 
dos Açores considerou que a intenção da Comis-
são Europeia de aumentar o limite máximo dos 
denominados auxílios ‘de minimis’ para os apoios 
estatais é muito positiva para os agricultores nos 
Açores.
“O Governo dos Açores vê com muito bons olhos 
esta proposta da Comissão Europeia de aumentar 
o ‘de minimis’ de 15 para 25 mil euros”, afirmou 
Fernando Sousa, salientando que está em causa 
um aumento de 40% do montante até agora 
permitido.

PreBióticos em fórmulas lácteas 
PoDem aumentar a aPrenDizaGem 
e a memória, suGere estuDo em animais
Uma fórmula láctea suplementada com prebióticos 
pode fornecer um meio de melhorar o desenvolvi-
mento do cérebro em bebés, de acordo com um es-
tudo recente publicado no Nutritional Neuroscience.
Leitões alimentados com uma fórmula infantil 
contendo os prebióticos polidextrose (PDX) e 
galacto-oligossacarídeo (GOS) apresentaram 
um melhor desempenho no novo teste de reco-
nhecimento de objetos (NOR). Os porcos suple-
mentados também demonstraram mais com-
portamento exploratório do que os controles, de 
acordo com pesquisadores da Universidade de 
Illinois, Urbana.
O novo teste de reconhecimento de objeto (NOR) 
é um indicador de memória de reconhecimento, e 
é uma melhoria nos testes de labirinto utilizados 
em estudos com roedores. A preferência por novos 
objetos indica curiosidade, uma característica do 
desenvolvimento saudável do cérebro em termos de 
aprendizagem e memória, explicaram os cientistas.
“O nosso estudo demonstrou que os prebióticos 
PDX/GOS provocaram uma influência notável 
na memória de reconhecimento e no compor-
tamento exploratório. Escolhemos usar a tarefa 
NOR neste estudo, pois é uma tarefa baseada em 
preferências por novidade, que é um paradigma 
amplamente utilizado para avaliação da memó-
ria de reconhecimento em lactentes”, disse o pes-
quisador principal, Ryan Dilger.

Os pesquisadores decidiram usar leitões para este 
estudo, pois mostram altos níveis de similaridade 
com os seres humanos em termos de sistemas 
digestivos, requisitos nutricionais e desenvolvi-
mento do cérebro.
Os resultados podem, portanto, no futuro ser 
úteis na concepção de intervenções para aumen-
tar as habilidades de aprendizagem e memória 
em crianças humanas.

ALTERAÇõES NOS METABóLITOS DAS BAC-
TéRIAS INTESTINAIS
Os cientistas também descobriram que os prebi-
óticos reduziram os níveis de ácidos gordos volá-
teis (VFAs) (metabólitos das bactérias intestinais) 
no cólon, sangue e cérebro.
“Quando fornecemos prebióticos em fórmulas, 
nossos resultados confirmam que não podemos 
apenas beneficiar a saúde intestinal, o que é 
conhecido, mas também podemos influenciar o 
desenvolvimento do cérebro”, disse Dilger. “Nós 
podemos realmente mudar a maneira como os 
leitões aprendem e lembram influenciando as 
bactérias no cólon”.
“Os VFAs são um indicador global para se os prébi-
óticos tiveram um efeito sobre a população total 
de bactérias. Por exemplo, podemos querer ver 
um aumento nos Lactobacillus e outras bactérias 
benéficas que produzem butirato”, explicou.

DIMINUIÇãO DA SEROTONINA
Os pesquisadores ficaram surpreendidos ao desco-
brir que os prebióticos diminuíram o nível de sero-
tonina do hipocampo nos porcos suplementados.
Os investigadores sugeriram que a redução da 
serotonina pode ser devido ao fato de os prebi-
óticos alterarem o nível de triptofano (um pre-
cursor do neurotransmissor), mas enfatizou que 
mais trabalhos são necessários para estabelecer 
o mecanismo.
Eles também encontraram uma falta de associa-
ção entre os níveis de VFAs (que provaram chegar 
ao cérebro) e os resultados do teste comporta-
mental.
“Nós descobrimos que, sim, os VFAs são absorvi-
dos pelo sangue de porcos que foram alimenta-
dos com PDX/GOS. E, sim, eles entram no cére-
bro”, explica Fleming. “Mas quando analisamos a 
relação entre essas VFAs e os resultados de nossos 
testes de comportamento, não parece haver uma 
conexão clara”.
Mais trabalhos são, dessa forma, necessários para 
estabelecer os efeitos desses metabólitos sobre o 
humor e o comportamento, sugeriram os pesqui-
sadores. 

Fonte: SAÚDE, LEGISLAÇÃO & SEGURANÇA ALIMEN-
TAR / 26-02-2018

As informações são do Dairy Reporter.

euroPa quer aumentar auXílios aos aGricul-
tores em 40%. açores aGraDecem

AUMENTO DO AUXíLIO ESTATAL
A Comissão Europeia propõe aumentar o limite 
do montante máximo dos auxílios estatais que os 
Estados-membros podem distribuir sem notifica-
ção prévia de 15 mil euros para 25 mil euros, ao 
longo de três anos, por exploração agrícola.
O tema está aberto a consulta pública até 16 de 
Abril e o executivo comunitário espera que a pro-
posta seja adoptada no verão.
Fernando Sousa frisou que esta proposta da 
Comissão Europeia permite aos agricultores, no 
âmbito dos apoios regionais que lhes são atribu-
ídos directamente, não ficarem prejudicados por 

atingirem o seu limite do ‘de minimis’.
Até agora, a regra dos “de minimis” impedia que 
um produtor tivesse ajudas de Estado em três 
anos consecutivos superiores a 15 mil euros, valor 
que agora sobe para 25 mil euros com esta nova 
proposta da Comissão Europeia.
Fernando Sousa salientou a importância deste 
aumento, considerando que permitirá que me-
nos agricultores fiquem penalizados devido a 
esta regra comunitária.

Fonte: Agricultura e Mar Actual
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O careca, usando uma muleta, chega numa loja 
de fantasias e diz ao vendedor:
 - Estou querendo ir a um baile de carnaval e 
preciso de uma fantasia.
 - Pois não! Tenho uma aqui de pirata que é lin-
díssima, inclusive vai disfarçar a sua muleta e a 
sua careca! 
- Boa! Quanto custa? 
- 380 Euros!
 - Caramba! Não tem uma mais baratinha? 
- O senhor pode ir fantasiado de monge. Esse 
hábito franciscano lhe cairá perfeitamente.
 - Quanto custa?
 - 120 Euros!
 - Caramba! Não tem uma mais baratinha?
 - Que tal essa fantasia de surfista? Um calção, 
uma camiseta, óculos escuros... 
- Quanto custa?
 - 40 Euros! 
- Caramba! Não tem uma mais baratinha? 
Aí o vendedor se chateou, foi lá pra dentro e vol-
tou com um pote na mão.
 - Toma, são três euros!
 - O que é isso?
 - É calda de caramelo. Tu despejas na cabe-
ça, enfia a muleta no c*u e sais fantasiado de 
chupa-chupa!

DOIS AMIgOS ENCONTRAM-SE
- Você sabia que o Arnaldo está hospitalizado? - 
Comenta um deles 
- O homem está mal, parece que nem dá para se 
o reconhecer direito... 
- Não pode ser! - Disse o outro, aflito - Ainda 
ontem eu vi o Arnaldo num baile de carnaval, 
dançando com uma loira deliciosa!
- Pois é, a mulher dele também viu!

A mulher desempregada estava consultando os 
classificados e decide ligar para um anúncio de 
empregada doméstica. No final da conversa, a 
senhora que a atendeu lhe pergunta:
- E quanto a senhora espera ganhar por dia?
- Ah, por menos de sessenta Euros por dia eu nem 
saio de casa! - a mulher responde, categórica.
- Mas isso é um absurdo! Eu sou professora e 
não ganho tudo isso!
- E por que a senhora acha que eu parei de dar 
aulas?

A cartomante está vendo a sorte de um cliente 
na bola de cristal:
- Vejo uma morena que o fez sofrer muito no 
passado. Agora vejo uma loira que o fará sofrer 
muito no futuro.
- É minha mulher! Ela pintou o cabelo!

Para rir! 
Uma senhora apanha um táxi e indica a direção 
do hotel onde está hospedada. O taxista, por 
incrível que pareça, nada disse durante todo o 
percurso, até que a senhora resolveu fazer-lhe 
uma pergunta e tocou levemente em seu om-
bro.
Ele gritou, perdeu o controle do carro e, por 
pouco, não provocou um acidente de terríveis 
proporções !!! 
Com o carro sobre a calçada, a senhora, assusta-
díssima, virou-se para o taxista e disse:
- Francamente, como é que eu ia saber que você 
dirige tão mal ao ponto de quase ter um tréco por 
conta de um simples toque no ombro ??? ...
- Não me leve a mal senhora, mas, é que esse é 
o meu primeiro dia como taxista !!!
- E o que o senhor fazia antes disso ??? ... - per-
guntou ela ... 
- Eu, Por 25 Anos, Fui Motorista De Carro Fune-
rário !!!

Chamado às pressas no meio da noite, o médico 
chega todo esbaforido na casa de um empresá-
rio, cuja esposa estava acamada. 
- Com licença - diz ele, expulsando todo mundo 
do quarto. - Preciso ficar só, com a paciente!
Apreensivo o marido fica do lado de fora do 
quarto! Ouve-se alguns barulhos estranhos e 
depois de alguns minutos o médico enfia a ca-
beça pela porta e pergunta ao marido: 
- O senhor tem um alicate? O marido vai bus-
car um alicate. A porta torna a se fechar. Mais 
barulho estranhos e alguns minutos depois, no-
vamente a cabeça do médico aparece na soleira 
da porta:
- O senhor tem uma chave de fendas? Espan-
tado o marido vai buscar a chave de fendas. 
Passam-se mais alguns minutos: 
- O senhor tem um serrote? E o marido, deses-
perado:
- Serrote? O caso dela é tão grave assim? 
- Ainda não sei, não consigo abrir a minha ma-
leta!

Durante a Revolução Francesa milhares de pes-
soas foram guilhotinadas. Um dia três homens 
estão esperando sua execução. Um advogado, 
um médico e um engenheiro. O advogado vai 
ser executado primeiro. Ele é levado à guilho-
tina, o padre o abençoa, e ele coloca o pescoço 
no cadafalso. O carrasco solta a lâmina, que cai 
e pára na metade do percurso.
 O padre, aproveitando a oportunidade, diz ime-
diatamente:
- Senhores, Deus não quis que este homem 
morresse. Temos que libertá-lo.
O carrasco concorda e o advogado é solto. O 
médico é o segundo. Mesmo ritual, e quando a 
lâmina é solta, ela também pára na metade do 
percurso. O padre, mais do que depressa, pede 
para libertá-lo e o carrasco também o atende.
Enfim, a vez do engenheiro. O padre o abençoa 
mas o engenheiro, ao colocar a cabeça no cada-
falso, dá uma olhada para cima e diz: 
- Ah! Já descobri qual é o problema!

Uma família com uma vida condigna, o Marido, 
a Mulher e o Filho trabalham, e em casa tinham 
uma empregada. O marido pagava mensal-
mente altos valores do telefone fixo. 
Ao jantar com todos presentes o Marido per-
gunta para o filho e à mulher:
- Quem usa o telefone? 
O filho: Eu não Pai, eu uso o do serviço. 
A mulher: Eu não, eu uso o do serviço. 
O marido: Mas eu também uso do o serviço? 
Vira-se e olha para a empregada e pergunta:
- És tu???? 
A empregada como acompanhou toda conversa 
respondeu com firmeza:
- Eu! Eu também uso o do serviço...

MULHER: Se eu morresse você casava outra vez? 
MARIDO: Claro que não! MULHER
Não?! Não por que?! Não gosta de estar casado?
Claro que gosto!!! 
 Então por que é que não casava de novo?
- Esta bem, casava... 
- (com um olhar magoado): Casava? 
- Casava. Só porque foi bom com você.. 
- E dormiria com ela na nossa cama? 
- Onde é que queres que nós dormíssemos? (a 
rir)
- E substituirias as minhas fotografias por foto-
grafias dela? 
- é natural que sim... 
- E ela ia usar o meu carro? 
- Não. Ela não dirige... 
MULHER: !!!! (silêncio) 
MARIDO: Ops! Apanhado!



  Prosseguir com a preparação dos can-
teiros, regas, sachas, mondas e incor-
poração de estrume;
  Defesa contra as seguintes pragas e 
doenças das fruteiras: pedrado das pe-
reiras com caldas, lepra do pesseguei-
ro, lapas, escamas e cochonilhas com 
emulsões oleosas de verão e os pio-
lhos e pulgões com caldas nicotinadas 
apropriadas;
  Durante este mês, critico para as vi-
nhas, cuidado acrescido com o míldio, 
pois se ataca, destrói a produção pela 
invasão dos cachos, que os faz cair e 
abortar. O oídio nesta altura pode che-
gar a “pintar” o bago.
  A calda cúprica ou as caldas de fungi-
cidas orgânicas de síntese continuam 
a aplicar-se preventivamente, sendo o 
enxofre usado curativamente quando 
o oídio se manifesta.

  Sachar, mondar e, se necessário, regar 
a horta de preferência ao amanhecer;

  Defender a horta dos ataques de inse-
tos e das lesmas com os fitofármacos 
corretos;

  Semear: Alface, couves, espinafres, er-
vilha, feijão, melancia, melão, nabiças, 
pepino e rabanete;

  Plantar ou transplantar: alface, cebola, 
couves, pimentos e tomate;

  Plantar fruteiras de espinho (citrinos), 
enxertar e aplicar unguentos que faci-
litam o pegamento. Inspecionar as li-
gaduras dos enxertos mais antigos.

  Terminar a poda dos citrinos, por ve-
zes limitada à supressão dos ramos 
secos e dos ladrões mal implantados. 
Desbotoar os pessegueiros assim que 
os botões medirem 2 a 3 cm. Pulve-
rizar contra o pedrado das macieiras, 
contra lapas e escamas dos citrinos, 
contra afídios, piolhos, pulgões e ou-
tros insetos;

  Proceder à adubação das vinhas can-
sadas;

  Proceder aos respetivos tratamentos 
contra o míldio, oídio e outros perigos 
da vinha.

  Prosseguir com as sementeiras, acon-
selha-se de forma quinzenal o feijão 
(para colher em vagem) e a ervilha, 
perlongando-se a sua colheita por 
mais tempo;

  Continuar as sementeiras do mês ante-
rior, assim como as sachas e regas pela 
manhã;

  As hortas já “fechadas” convém regar 
pelo fim da tarde, para que a terra con-
serve água por mais tempo;

  Prosseguir com os tratamentos pre-
ventivos e curativos contra as doenças 
e pragas das diversas fruteiras: pedra-
do das macieiras e pereiras, lepra dos 
pessegueiros. 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;

  Continuar os tratamentos contra o 
míldio e oídio, devendo prestar-se a 
maior atenção a qualquer elevação de 
temperatura acompanhada de humi-
dade, que podem provocar o rápido 
desenvolvimento de fungos, podendo 
vir a causar estragos na vinha;

aBril maio JunHo




