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EDITORIAL
VISITA COMISSÁRIO AGRICULTURA
No passado mês de junho, mais propriamente no seu final, recebemos a visita do 
mais alto dirigente agrícola da Europa o Comissário Phil Hogan, uma grande hon-
ra para os Açorianos, mais propriamente os Micaelenses, que puderam contar 
com a sua presença na ilha durante dois longínquos dias.
 Foi dado a conhecer ao Comissario Phil Hogan a realidade da agricultura Re-
gional, do quanto foi e é importante o financiamento da Comunidade Europeia, 
através da PAC e do POSEI, para a sua continuidade e desenvolvimento.
A importância de uma política de coesão social nestes pedaços de terra no meio 
do Atlântico Norte, onde começa a Europa, ficaram bem evidenciados naquilo que 
era pretendido mostrar ao Comissário Hogan.
Os dirigentes políticos Nacionais, Regionai, assim como os dirigentes associati-
vos de toda a fileira, tiveram a oportunidade de expressar a uma só voz, e muito 
bem, os nossos anseios e objetivos para a continuidade da agricultura nos Açores.
Obviamente, que as expetativas estavam naquilo que o Comissário poderia vir a 
anunciar, uma vez, que se vivem momentos atribulados na Europa, com o Brexit, 
o terrorismo e o aumento da entrada de migrantes no espaço Europeu. Somando 
a estes constrangimentos, a pressão enorme de cortes para o orçamento agríco-
la Europeu, e com a já anunciada proposta de redução no orçamento, eis que o 
Comissário anunciou que para o POSEI não haverá cortes, manter se á o mesmo 
envelope financeiro para 2021/2027, uma noticia que foi bem aceite por todos 
sendo mesmo o ponto que marcou a agenda da visita.
Na minha opinião foi um anúncio como o estado atual do tempo “seco”, uma vez 
que o que pretendíamos era um aumento do financiamento do POSEI, que como 
se sabe o atual é curto para a produção que tem vindo a crescer nos Açores em 
todas as áreas agrícolas, mas bom, julgo que foi um mal menor para a Agricultura 
Açoriana.

César Pacheco
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DRA. HELENA 
GONÇALVES
MÉDICA VETERINÁRIA
CJA

CIO 
E A IMPORTÂNCIA 
DA SUA DETEÇÃO

No maneio reprodutivo de uma exploração a deteção do estro (Cio) é um dos fatores mais im-
portantes, pois a falha na sua deteção contribui para um declínio da eficiência reprodutiva da 
exploração. A sua deteção é importante para determinar a momento ideal para a inseminação, 

aumentar a taxa de conceção e consequentemente reduzir o intervalo entre partos.

Fig. 1 - Reflexo da imobilidade

O cio é definido como o período fértil no qual a fêmea acei-
ta o macho para a cobrição e para a inseminação artificial. 
Normalmente ocorre a cada 21 dias, podendo em média ter 
um intervalo de 19-23 dias. Apresenta um conjunto de sinais 
comportamentais e físicos (Nebel 2003) que ocorrem antes da 
ovulação e que o produtor deverá estar atento.

  SINAIS COMPORTAMENTAIS:

• Reflexo da imobilidade (sinal principal) (fig 1);
• Montam outros animais;
• Comportamento amistoso;
• Nervosismo;
• Quebra da ingestão de alimento e produção leiteira.

  SINAIS FÍSICOS:
 
•  Corrimento vulvar de um muco cristalino e elástico seme-

lhante a clara de ovo; (Fig 2)
• Lábios vulvares congestionados (vermelhos) e edemaciados;
• Aumento da temperatura corporal;
• Base da cauda com os pelos eriçados e com feridas.

O cio tem uma duração relativamente curta, em média de 6-18 
horas, com uma faixa de 4-24h, podendo mesmo chegar às 
35,8 horas (O. Connor 2007). A ovulação ocorre entre as 28 e 
30 horas após o inicio do cio, de tal forma que o momento ide-
al para a inseminação será do meio para o final do cio. (Fig 3)

Segundo um estudo realizado por Van Eerdenburg et al (2002), 
quando a ovulação ocorre 48h após inseminação apenas 15% 
dos animais concebem e quando ocorre às 24 h após insemi-
nação 52% dos animais concebem.
No entanto as manifestações do cio podem variar a consoante 
a raça do animal, número de partos, estação do ano, nutrição, 
tipo de piso, nível da produção de leite, tipo de estabulação e 
presença de problemas podais. Segundo um estudo realizado 

Fig. 2 -  Corrimento vulvar cristalino e mucoso

Fig. 3 - Momento ótimo para inseminação
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Fig. 4 - Chin-Ball Fig. 5 -Kamar

Fig. 6 -Podómetros tabela 3 - Eficácia da deteção visual do cio 
em relação ao nº de observações

por G. Sveberg et al (2014), a duração do estro da raça Holstein 
Frísia é inferior em relação à Vermelha Norueguesa. Estas últi-
mas expressam primeiros os sinais do estro como por exemplo 
o reflexo da imobilidade e montam mais vezes relativamente à 
Holstein Frísia.
As vacas altas produtoras apresentam uma duração do estro 
inferior em relação às baixas produtoras. (Tabela 1) Segundo 
Van Eliet e Van Eerdenburg (1996) o cio das altas produtoras 
pode mesmo chegar a apenas 4 horas. Se compararmos a dura-
ção do cio entre novilhas (primíparas) altas produtoras e vacas 
com mais de 1 parto (multíparas) altas produtoras, as novilhas 
apresentam um cio mais curto e com menos montas. (Tabela2)

Os fatores ambientais como por exemplo quando os animais 
estão estabulados em pisos de cimento ou quando as tempera-
turas ambientais são muito elevadas também podem interferir 
as manifestações de cio. A duração do cio geralmente é supe-
rior durante o Inverno. (Brite t al 1986) De acordo com Brit 
e os seus colaboradores as vacas que encontram um piso em 
terra evidenciam um maior número de montas, a duração do 
cio é maior e apresentam o reflexo da imobilidade comparati-
vamente às vacas estabuladas em cimento.

  EXISTEM MEIOS AUXILIARES
 DE DETEÇÃO DE CIOS:

•  Marcador “Chin Ball” (Fig 4);
•  Kamar (Fig 5);
•  Podómetros (Fig 6);
•  Câmaras de Filmar;
•  Protocolos de monitorização visual com observações de 30 

minutos realizadas de manhã e ao final da tarde e o registo 
dos mesmos; (Tabela 3)

•  Protocolos de sincronização;
•  Rufiões (touros vasetomizados ou com pénis desviado);
•  Fêmeas androgenadas (Vacas tratadas com testosterona).

Umas das queixas mais frequentes na prática de controlo re-
produtivo é a não manifestação dos cios ou seja um estado de 
inatividade sexual (com os ovários inativos)→ estado este que 
denominamos de anestro.
 No anestro verdadeiro a atividade ovárica é nula e rara em 
vacas leiteiras. No entanto pode ocorrer um anestro fisiológico 
em vacas leiteiras no pós-parto (que normalmente deverá de-
saparecer por volta dos 60 dias pós parto), durante a gestação 
ou mesmo antes da puberdade. Em 90% das vacas leiteiras em 
que o cio não se observa nos 60 dias pós-parto → cio silencioso, 
a vaca apresenta atividade ovárica. 
A menor expressão do cio está ocorre principalmente em va-
cas de alta produção e vacas no pós-parto. Segundo um estudo 
Kyle et al (1992) 50% a 80% das primeiras ovulações pós-parto 
são silenciosas. A partir da terceira ovulação 100% das vacas 
expressam comportamento de cio. (Kyle et al 1992)  
 
A correta deteção do cio é importante para de-
terminar o momento ideal para a inseminação 
artificial ou cobrição com o touro para melho-
rar a eficiência reprodutiva, diminuindo o in-
tervalo entre partos e atingir o objetivo de um 
parto por ano. 

BIBLIOGRAFIA:
•  Afriga, Produción de leite (Dec 2017-Jan 2018) vol 133, pp. 64-73.
•  Brit et al ((1986). Journal of Dairy Science vol 85 issue 5, pp. 1150-1156.
•  G. Sveberg et al (2014). Journal of dairy Science issue 4, pp. 2450-2461.
•  Intervet. Compêndio de Reprodução Animal (2º edição). Editora Intervet Inter-

national bv.
•  Lopez et al (2004). Animal Reproduction Science, vol 81 pp. 209-223.
•  Röttgen et al (2018). Journal of dairy Science vol 42 issue 6, pp. 2383-2394.
•  Kyle et al (1992). Applied Animal Behaviour Scinece vol 2, pp. 55-68.
•  Van Eerdenburg et al (2002). Journal of Dairy Science vol 101 issue 3. 
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ADP NERGETIC DYNAMIC 
Adubação totalmente protegida e eficiente 

 
A crescente preocupação ambiental, associada à pressão económica para utilizar adubos com 
boa eficiência agronómica tem levado a ADP Fertilizantes a criar produtos inovadores que 
limitem as perdas dos nutrientes, proporcionando produções agrícolas maiores e de melhor 
qualidade. 

Em 2012, a ADP Fertilizantes começou a desenvolver uma tecnologia inovadora e exclusiva, 
que protege todos os nutrientes do adubo. Esta tecnologia, designada por C-PRO, é 
seguramente uma solução completa e eficiente, benéfica não só para o rendimento dos 
agricultores como para o meio ambiente. 

Numa adubação pretende-se ter os nutrientes ao nível das raízes das plantas e que todos eles 
estejam protegidos. Este objetivo é conseguido através do uso de adubos da linha ADP 
NERGETIC e que incluem a tecnologia C-PRO. Esta tecnologia é baseada na ação de um 
polímero regulador que reveste os grânulos de adubo e ao absorver a humidade do solo 
transforma-se num gel, que regula a libertação de todos os nutrientes, evitando processos de 
perda, como a lixiviação e a volatilização, e garantindo a sua disponibilidade imediata para 
absorção das plantas. Esta característica é importante e ímpar no mercado. 

No ano passado, a ADP Fertilizantes apresentou um conjunto de produtos, incluídos na linha 
ADP NERGETIC, designados por DYNAMIC. Estes adubos são únicos no mercado, porque 
disponibilizam o azoto nas formas nítrica e amoniacal, ambas totalmente protegidas pelo 
polímero regulador, presente na tecnologia C-PRO. Além da proteção única do azoto, os 
adubos da sub linha DYNAMIC, incluem também outros nutrientes importantes, que atuam 
em sinergia entre si, beneficiando a nutrição vegetal. 

No quadro seguinte apresenta-se a composição dos adubos atualmente comercializados com 
características DYNAMIC, com uma variedade de equilíbrios para melhor se adaptarem a cada 
situação. Existe um adubo azotado de cobertura, o DS+, e três adubos ternários, que podem 
ser usados em fertilizações de fundo e de cobertura. 

  
 

A atuação do azoto é sinergicamente potenciada quando associada ao enxofre e a outros 
elementos nutritivos. Os adubos DYNAMIC são agronomicamente mais eficientes (isto é, 
aplicando a mesma quantidade de nutrientes obtém-se produções maiores e de melhor 
qualidade), não apenas por evitar perdas de nutrientes, como por serem adubos completos, 
nos quais se verificam interações positivas (sinergias) entre os vários nutrientes, beneficiando 
as produções e a qualidade nutricional dos produtos. 
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O enxofre tem presença constante em todos os adubos DYNAMIC. Trata-se de um 
macronutriente muito importante, porque é um componente de compostos essenciais para o 
bom crescimento e qualidade nutritiva dos produtos vegetais, como sejam aminoácidos, 
vitaminas, clorofila, gorduras, etc. 

O enxofre disponibilizado nos fertilizantes ADP NERGETIC DYNAMIC não tem efeito 
acidificante, porque tem origem em sulfato de cálcio, com reação neutra. Este facto é muito 
importante, porque em regiões com solos ácidos é de evitar o uso de adubos formulados com 
matérias primas acidificantes. 

Nas adubações de cobertura, o ADP NERGETIC DS+ apresenta a vantagem de ser o único 
adubo que protege todos os nutrientes, disponibilizando mais azoto às plantas e permitindo 
uma maior eficiência de utilização do azoto e do enxofre, o que confere maiores produções 
às culturas. O ADP NERGETIC DS+ combina a tecnologia C-PRO com a tecnologia de 
granulação, que prolonga no tempo a presença do adubo no solo e permitindo em simultâneo 
a libertação dos nutrientes para absorção das plantas. 

Ao longo do tempo, o uso de adubos ADP NERGETIC tem sido comprovado em vários ensaios 
de campo, os quais têm permitido comprovar a sua eficiência e eficácia comparativamente a 
outros adubos sem a tecnologia C-PRO. No caso do uso do adubo ADP NERGETIC DS+ foram 
realizados ensaios que comprovam aumentos de produção entre 0,5 e 2,5 t m.s./ha na cultura 
de azevém e de 1,8 e 2,1 t/ha na cultura de milho, relativamente a um adubo nítrico amoniacal 
comum. 

Na região autónoma dos Açores recomenda-se claramente a aplicação de adubos 
ADP NERGETIC nas pastagens e forragens, em especial nas adubações de coberturas a 
aplicação de 150 a 350 kg/ha do adubo DS+, pelos motivos já descritos e que se resumem de 
seguida: menores perdas de nutrientes em clima de precipitação frequente, maior eficiência 
agronómica com aumentos de produção e melhoria da qualidade nutricional do alimento 
fornecido ao gado, sem acidificar o solo. 
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Segundo vários estudos realizados, esta bactéria, após entrar 
pelo canal do teto, tem alguma dificuldade em ligar-se ao epi-
télio mamário. Imagens de microscopia electrónica confirmam 
este facto. Desta forma, parece que a não adesão ao epitélio não 
é essencial para a sua patogenecidade. Ainda não foi identifi-
cado um conjunto de genes especificamente relacionados com 
a mamite na E. coli. A expressão do LPS da E. coli faz com que 
se desencadeie uma mamite. O que é o LPS? Este consiste num 
polissacarídeo antigenio O específico e uma parte chamada lí-
pido A que está intimamente relacionado com a toxicidade. O 
LPS é o principal responsável pelo aumento da temperatura, 
pelo aumento do número de leucócitos em circulação, activa-
ção do sistema complemento, activação dos macrófagos, per-
meabilidade dos vasos, alterações dos niveis de metabolitos e 
minerais no plasma, alterações hormonais. Outros factores de 
virulência são representados por diferentes cito ou exotoxinas 
(hemolisinas, fator necrosante citotóxico-CNF, verotoxinas-
VT, enterotoxinas), assim como propriedades que permitem a 
multiplicação em meios com restrição de ferro (sideróforos), a 
multirresistência aos antimicrobianos, ou a colonização celu-
lar (pili, adesinas ou fímbrias). A gravidade dos casos de mas-
tite causada por coliformes é determinada principalmente pela 
resposta imune da vaca e não pela patogenicidade do agente 
causador, por isso, o estado do sitema imunitário desempenha 
um papel cruxial na severidade duma mamite por este agente. 
Na maioria das vezes, a reacção inflamatória cinge-se ao quarto 
infectado com aumento local de temperatura, inchaço, ficando 
o leite com aspecto aquoso (mamite de água). Ocasionalmente, 
a reacção inflamatória pode alastrar aos restantes quartos, pro-
vocando uma toxemia através da libertação para a circulação 
sanguínea de uma endotoxina que poderá, em casos agudos e 
sem tratamento, provocar a morte do animal. Nesses casos, a 
vaca afetada pode apresentar os seguintes sinais: febre, falta de 
apetite, desidratação e perda de peso, redução da produção de 
leite em questão de horas, o que caracteriza o quadro agudo. 
As vacas mais suscetíveis à manifestação severa de mastite por 
coliformes são as recém paridas, até aos dois meses, as mais 
velhas e as com maiores produções. 

RENATO SARDINHA 
Mestre em controlo biológico

MASTITE BOVINA POR

E. COLI

BIBLIOGRAFIA:
•  Burvenich, Christian; Van Merris, Valérie; Mehrzad, Jalil; Diez-Fraile, Araceli; Duchateau Luc. Severity oh E. coli 

mastitis is mainly determined by cow factors  Vet. Res. (2003), 34, 521-564.

•  Duda, Katarzyna A.; Lindner, Buko; Brade Helmut; Leimbach, Andreas; Brzuszkiewicz, Elzbieta; Dobrindt, Ulrich; 
Holst, Otto. The lipopolysaccharide of the mastitis isolate Escherichia coli strain 1303 comprises a novel O-antigen 
and the rare k-12 core type. Microbiology (2011), 157, 1750-1760.

•  Ribeiro, M.G.; Costa, E. O.; Leite, D.S.; Langoni, H.; Junior, F.Garino; Victoria, C.; Listoni, F.J.P. Fatores de virulência 
em linhagens de Escherichia coli isoladas de mastite bovina 2006 Arq. Bras. Med. Vet. Zootec.(2006), v.58, n.5, 
p.724-731.

A Escherichia coli é uma bactéria que pertence à família Enterobacteriaceae tal como a klebsiella, 
a enterobacter a citrobacter, proteus, serratia, entre outros. Faz parte da flora intestinal e desta 
forma é facilmente encontrada nas fezes. Existem vários tipos de E. coli e a sua distribuição 

no meio ambiente é muito heterogénea. O clima nos Açores, sendo húmido e não havendo grandes 
condições de higiene na exploração, aumenta a possibilidade de ocorrência de mamites por E. coli.

Fig.1 - E. coli

AJAM O JOVEM AGRICULTOR

8





A Associação de Jovens Agricultores Micaelenses apresentou-
se no XVII Concurso Micaelense Raça Holstein Frísia, organi-
zado pela Associação Agrícola de S. Miguel, onde aqui damos 
os parabéns pela forma como decorreu todo o evento, assim 
como na simpatia do convite para fazermos parte da mesma.
Para além da divulgação dos serviços e fatores de produção co-
mercializados pela Cooperativa Juventude Agrícola, é sempre 
agradável a presença dos animais da nossa exploração, onde 
dignamente se pode testemunhar o trabalho feito em prol da 
genética do nosso efetivo leiteiro.

Bem hajam.

XVII CONCURSO

RAÇA

FRÍSIA
HOLSTEIN

MICAELENSE
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VITOR CHALAÇA
TÉCNICO COMERCIAL / 
HIGIENE E 
NUTRIÇÃO ANIMAL
vitor.chalaca@hypred.com

 

O QUE DEVEMOS SABER SOBRE A 
ROTAÇÃO DE DESINFECTANTES 

“Costuma dizer-se que deve fazer rotação aos 
desinfetantes periodicamente porque os microrganismos 

criam resistência. O que é verdade nesta afirmação?” 

 

VITOR CHALAÇA 
TÉCNICO COMERCIAL / HIGIENE E NUTRIÇÃO 
ANIMAL 
Email: vitor.chalaca@hypred.com
 

 

Responder à questão de saber se a 
rotação é necessária ou não, 
depende. Depende de muitos fatores.
Ao escolher o desinfetante, tem que 
pensar:

1. Qual o tipo de organismo que 
queremos eliminar e as 
condições em que o vamos 
fazer

2. Tipo de material desinfetar
3. Características dos diferentes 

desinfetantes em relação ao 
seu espectro de ação

4. Temperatura de aplicação
5. Agressividade para materiais 

e operadores, ambiente, etc.

Normalmente, para comparar 
desinfetantes ou outros biócidas, 
são necessários os casos de 
desenvolvimento de resistência e 
mesmo a transmissão dos genes 
de resistência entre os diferentes 
microrganismos.

 

 

 

No caso de desinfetantes, a transmissão 
é menos frequente, embora também 
possa, ocorrer ocasionalmente. Na 
maioria das vezes encontrar 
microrganismos que, naturalmente, já 
são resistentes a um ou outro 
desinfetante (bactérias gram-negativas 
são muitas vezes mais resistentes do 
que Gram-positivos, por exemplo).

 

 

 

DESINFECTANTES

O QUE 
DEVEMOS SABER 
SOBRE A

ROTAÇÃO DE

“Costuma dizer-se que deve fazer rotação aos desinfetantes 
periodicamente porque os microrganismos criam resistência.”

O que é verdade nesta afirmação?
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TODOS OS DESINFECTANTES SÃO IGUAIS? 

Nem tudo é baseado na quantidade 
de material ativo biócida presente.  

Embora eles aparentemente sejam 
formulados sobre a mesma fórmula 
de base (Ácido láctico, amónio 
quaternário, etc.) não são todos 
igualmente eficazes nem se 
comportam da mesma forma em 
diferentes condições de presença de 
água dura, baixas temperaturas, 
quantidades de matéria orgânica, etc. 

Desta forma, certos princípios ativos 
como por exemplo o ácido peracético 
permite reduzir a quantidade 
necessária.  

Isso significa que alcançamos a 
mesma ou maior eficiência com 
menos substância ativa, o que 
resulta em menos agressividade 
para os materiais. Assim a eficácia 
resulta não porque eles tenham uma 
quantidade maior de substância 
ativa, mas sim partindo do principio 
ativo utilizado. 

"Nem todos os desinfetantes 
são iguais, a formulação é 
muito importante" 

 

 

 
 COMO DESTINGUIMOS UNS DESINFECTANTES 

DE OUTROS? 

Para isso existem os chamados testes de 
eficácia que são padronizados e realizados 
por laboratórios acreditados de acordo com 
padrões UNE reconhecidos 
internacionalmente. 

Estes testes verificam a eficácia dos diferentes 
desinfetantes em determinadas concentrações e 
tempo de contato, bem como em diferentes 
condições de sujidade, a baixas temperaturas, 
com água dura, etc. 

 Assim podemos selecionar o tipo de 
desinfetante a ser utilizado, dependendo do 
microrganismo a ser eliminado e as 
condições em que ele é feito. 

CONCLUSÃO: 
Em suma devemos selecionar o desinfetante 
de acordo com o agente que queremos 
destruir baseado na história da exploração 
agropecuária (todas as bactérias, vírus, 
germes esporulados, etc.) em seguida avaliar 
as condições em que será utilizado. 
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CÉSAR PACHECO
FAZ BALANÇO 
POSITIVO A MEIO 
DO MANDATO

HÁ DOIS ANOS À FRENTE 
DA DIREÇÃO A AJAM,

HÁ DOIS ANOS À FRENTE DA 
ASSOCIAÇÃO DE JOVENS AGRICULTORES 
MICAELENSES (AJAM), CÉSAR PACHECO 
FAZ UM BALANÇO POSITIVO DESTA 
SUA NOVA ETAPA COMO DIRIGENTE 
ASSOCIATIVO.

“Olhando para trás, claro que faço um balanço positivo, com 
um percurso que acaba por ser interessante, porque tem a ver 
com a minha atividade profissional”.
Segundo César Pacheco, denota-se um crescimento na ativi-
dade assim como na própria associação.
“Foram dois anos em que houve a necessidade de perceber 
toda a funcionalidade da AJAM e da própria Cooperativa”, 
recorda, adiantando que quando chegou à associação, encon-
trou-a bem, estável, e tentou colocar em prática sua forma de 
trabalhar, como aliás qualquer dirigente o faz.
Com delegações de competências com os colegas de direção, 
que têm sido um dos grandes pilares do trabalho desenvolvi-
do, a AJAM melhorou a sua funcionalidade.
César Pacheco recorda que a associação mantém o seu lado 
reivindicativo, onde acompanham as definições de políticas 
par a agricultura, estando atentos ao que se vai passando.
Quanto ao setor agrícola, o presidente da AJAM adianta que 
tem visto como positivo a entrada de jovens agricultores nos 

setor, embora admita que hoje em dia, um pouco mais 
tarde, uma vez que se prolongam as explorações 

familiares, sendo uma opção de gestão 
do próprio negócio em si, como 

forma de combater as difi-
culdades atuais.
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PREÇO DO LEITE CONTINUA BAIXO

Falando sobre o setor leiteiro, o presidente da AJAM reconhe-
ce os níveis de qualidade da produção micaelense, mas admi-
te que o preço que é pago por litro aos produtores continua 
abaixo do desejado e do valor justo, e este tem sido uma das 
grandes lutas da associação, no sentido de reivindicar um au-
mento justo.
César Pacheco acredita que se não fosse o poder reivindicati-
vo das associações, o preço poderia ser ainda pior, mas a luta, 
essa, continua, pela justiça no setor.
Atualmente o pagamento está cerca de dois cêntimos abaixo 
do que devia. “Considero que o preço médio abaixo dos trinta 
cêntimos é complicado para os produtores. Nos últimos dois 
anos, se fizermos contas aos dois cêntimos em média por litro, 
serão muitos milhões perdidos para os produtores”.
Segundo o presidente da AJAM, em Portugal, existe uma gran-
de desunião em termos da indústria, e isso tem sido um gran-
de entrave, e lamenta o facto de haver indústrias que colocam 
tetos à própria produção.
“Temos indústrias que não se sentam à mesa para dialogar e, 
nos Açores, existe também a diferença do preço do leite pago 
entre a ilha de São Miguel e Terceira, com esta última com um 
preço mais baixo, o que também prejudica a luta pelo aumento 
do preço pago ao produtor”.
César Pacheco admite que a própria distribuição também po-
derá ter uma quota-parte de culpa sendo que, a solução, só 
será possível com uma união entre todos, com uma estratégia 
que beneficiasse a produção, a indústria e a distribuição.
O presidente da AJAM considera que deveria haver um preço 
mínimo de venda ao consumidor e aos produtores, adiantan-
do que o preço que é pago pelo consumidor é baixo face à qua-
lidade do leite produzido na região.
“Pagar cerca de 60 cêntimos por um litro de leite penso que já 
é um preço justo, mas pagar 44 ou 46 cêntimos por litro, já não 
é um preço justo. O consumidor está a comprar barato para a 
qualidade produzida, e tudo isto acaba por prejudicar unica-
mente o próprio produtor”.
Por outro lado, César Pacheco fala igualmente da relação que 
tem havido ente a Associação de Jovens Agricultores Micaelen-
ses (AJAM) e a Associação Agrícola de São Miguel (AASM) que 
considera de cordial, com um poder reivindicativo a uma só 
voz, o que, segundo diz, faz todo o sentido que assim seja. “É o 
que faz falta aos restantes, haver consonância nas revindicações”.

PRESIDIR A AJAM 
É UM GRANDE DESAFIO

César Pacheco admite que ficar à frente da AJAM era um gran-
de desafio, algo que até nunca tinha imaginado. “Sempre pen-
sei em manter a minha exploração, mas nunca numa situação 
de dirigente associativo”.
Começou por segundo secretário da Assembleia, depois pre-
sidente da Assembleia e depois, confrontado com a saída do 
anterior presidente tomou em mãos este desafio.
Acredita que conseguiu manter o poder reivindicativo da as-
sociação, mantendo todos os serviços já prestados pela AJAM, 
apesar das grandes dificuldades vividas nos últimos três anos, 

que não têm sido fáceis.
Recorda mesmo que, na altura, houve quem lhe dizia que este 
tinha assumido a direção da AJAM na pior altura da história 
do setor, com o embargo russo e o fim das quotas leiteiras, 
situações que levaram à descida do preço do leite, criando um 
cenário nada animador, mas mesmo assim diz que não foram 
fatores desencorajadores para assumir o cargo.
César Pacheco acredita no poder, na necessidade e na impor-
tância da AJAM para o desenvolvimento do setor na ilha, lu-
tando em prol de um melhor rendimento para os produtores 
micaelenses.
“Acredito que os produtores deram uma resposta positiva à 
crise nos últimos anos, uma vez que conseguiram melhorar a 
eficiência das suas explorações e ficando melhor preparados 
para situações menos positivas”, destacou.
O presidente da AJAM reconhece que continua a haver di-
ficuldades, a falta de capital no setor é evidente, “fazendo as 
contas e olhando ao valor que o produtor de leite recebe por 
cada litro de leite, o cenário é negativo. Houve investimentos 
avultados que agora são difíceis de aguentar”, admite.
César Pacheco recorda que foi necessário investir para existir a 
boa qualidade que hoje tem o leite açoriano, “foram precisos mais 
terrenos, renovar os equipamentos, mas o investimento tem cus-
tos e com o preço a baixar, não é fácil garantir a sustentabilidade”.
Contudo, o dirigente associativo admite que os últimos dois 
anos têm sido bons anos agrícolas o que tem ajudado a comba-
ter as dificuldades, mas este ano, a falta de água, já tem deixado 
marcas, prejudicando as culturas, nomeadamente o milho e a 
semente de azevém.
Neste campo, o presidente da AJAM considera que é preciso 
repensar o armazenamento da água, que não existe, sendo este 
um bem essencial à agricultura.
César Pacheco recorda que existem ainda muitas zonas sem 
água e sem bons acessos o que torna ainda mais difícil, a mui-
tos produtores, conseguirem uma boa agricultura. “Esta conti-
nua a ser uma das nossas grandes batalhas”. 

COOPERATIVA JUVENTUDE AGRÍCOLA 
CRL, PRESTA APOIO IMPORTANTE AOS 
ASSOCIADOS

O presidente da AJAM/CJA destaca igualmente este outro 
lado direcionado à parte comercial e de apoio aos agricultores.
A Cooperativa Juventude Agrícola CRL dá todo o apoio, as-
sistência veterinária, inseminação artificial, acompanhamento 
técnico às explorações, apoio contabilístico, entre outros.
Há também um trabalho muito importante no setor da carne, 
onde tem vindo a trabalhar com a Quinta dos Açores, neste 
caso como intermediário, há já 16 anos o que, segundo César 
Pacheco, tem sido uma porta aberta à exportação, muito im-
portante na ilha.
Por outro lado, destaca igualmente o Centro de Bovinicultu-
ra, cedido em 1997 à AJAM, com a sua exploração leiteira, e 
posteriormente os campos de Santana, com a renovação do 
protocolo de cedência por mais vinte anos, mostrando bem o 
reconhecimento do trabalho desenvolvido pela AJAM.
Neste momento decorre um ensaio de Beterraba forrageira, 
nas Arribanas e apesar de ser uma cultura que exija algum 
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conhecimento especializado, traz grandes vantagens, entre as 
quais se destacam a grande quantidade de matéria seca pro-
duzida por hectare, a relativa resistência da cultura a más con-
dições climatéricas em relação a outras culturas forrageiras, 
a adaptação a vários climas e, ainda, a possibilidade de total 
mecanização.
Para a AJAM, esta nova cultura está a ser vista como alterna-
tiva de alimentação rentável e sustentável para a produção de 
leite e carne nos Açores. 
César Pacheco diz ter boas expetativas relativamente a este en-
saio, onde deixa o convite aos produtores que queiram acom-
panhar a evolução da cultura, que poderão fazê-lo, bastando, 
para isso, se dirigir ao Centro de Bonivicultura.
Este é mais um passo demonstrativo que a AJAM mantém a 
vontade de estar na linha da frente do que é novo ou o que 
poderá ser melhor para o setor.
Para já a beterraba está a crescer, sendo que a colheita deverá 
acontecer em setembro, depois virão os estudos para ver quais 
são as mais-valias.

ATUALMENTE HÁ UMA 
CONSCIENCIALIZAÇÃO 
DA SITUAÇÃO DO SETOR AGRÍCOLA

O presidente da AJAM tem visto com bons olhos a forma de tra-
balhar do novo Secretário Regional da Agricultura, João Ponte, 
com quem tem sido mantidas relações sempre cordiais. “Já tinha 
trabalhado com o eng. João Ponte, quando este era presidente 
da Câmara e Lagoa e eu Presidente da Junta de Freguesia do Ca-
bouco, sei como são os seus métodos de trabalho, e vê-se diaria-
mente na comunicação social que a secretaria está bastante di-
nâmica. Fala-se de todos os assuntos, de todos os problemas. Há 
uma grande consciencialização da situação do setor agrícola”.
Recorda que, nos setor leiteiro, o apoio que é dado, acredita 
que a estratégia pode dar frutos, sendo a região a que conti-
nua a produzir mais e o melhor leite. A criação do CALL – 
Centro do Leite e Lacticínios dos Açores, que está a trabalhar 
em estudos de diferenciação da qualidade do leite dos Açores, 
comparativamente a outros leites, bem como em projetos de 
promoção dos produtos em mercados estratégicos. 
Na carne, recorda as melhorias dos matadouros, a criação ca 
CERCA - Centro Estratégico para Carne dos Açores, um or-
ganismo do governo que surgiu para melhorar as políticas de 
comercialização da carne.
Outro setor que se tem mostrado importante é o das Hortíco-
las, uma aposta que tem ajudado na redução das importações.
César Pacheco, por outro lado, destaca também a criação, por 
parte do governo, do Plano Estratégico para a Agricultura 
Biológica, um setor que tem vindo a ser muito vincado nos 
últimos tempos, havendo mesmo quem tenha vindo a apostar 
neste tipo de agricultura. 
O dirigente associativo entende que este tipo de agricultura 
destina-se a um nicho do mercado. “Nos Açores, neste mo-
mento, há ilhas que praticamente estão no método biológico, 
com muitos poucos recursos a fertilizantes, já muito próximo 
do que se poderia produzir neste campo”.
Contundo, César Pacheco admite que, em São Miguel, a gran-
de pressão que existe sobre a terra poderá ser um entrave para 

esta área, pelo menos à larga escala.
Ainda em relação á atuação do governo, César Pacheco diz que 
as expetativas estão viradas para o próximo Quadro Plurianual 
2021-2027, ao qual todo a região está expetante para ver o que 
irá acontecer ao POSEI, sendo que todos os Quadros Comuni-
tários são insuficiente para o que tem sido feito na agricultura.
César Pacheco entende que, da parte do governo, há que conti-
nuar a aposta das melhorias dos caminhos agrícolas, da água, a 
eletrificação, e aproveitar as ajudas que existem para isso.
O anúncio do Pano de Instalação de Novos Jovens Agricultores 
no setor é visto igualmente com expetativa por parte da AJAM. 

NÃO HÁ PROMESSAS 
MAS HÁ TRABALHO A FAZER

Quando entrou há dois anos para a direção a AJAM, César 
Pacheco disse ter entrado sem promessas, apenas entrou com 
responsabilidade de fazer o melhor pela associação, pelos as-
sociados e pelo setor, tentando manter os serviços que a esta 
já prestava aos seus associados, um trabalho que julga que tem 
sido feito. “Tenho a consciência tranquila que o serviço tem 
sido feito, com um ou outro melhoramento”.
Em curso estão alguns projetos, nomeadamente a requalifi-
cação do Centro de Bovinicultura, um espaço com edifícios 
antigos e que pretende melhorar, aliás, um trabalho que já está 
a ser feito.
Ao nível da vacaria, irão ser feitos melhoramentos nas infra-
estruturas de forma gradual, onde também vão instalar para 
breve um alimentador de vitelos automático.
Este será um trabalho que espera que esteja concluído nos dois 
anos que resta de mandato, mas caso não aconteça, não faltará 
certamente muito. 
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SEMPRE COM OS
MELHORES



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 3,87 3,31

FEV 0,318 3,84 3,31

MAR 0,305 3,79 3,29

ABR 0,318 3,76 3,27

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

JAN 0,279 4,15 3,21

FEV 0,280 4,09 3,22

MAR 0,260 4,08 3,19

ABR 0,274 3,85 3,20

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

JAN 0,278 3,70 3,22

FEV 0,278 3,65 3,23

MAR 0,273 3,64 3,24

ABR 0,273 3,62 3,25

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

FEV 0,298 3,71 3,22

MAR 0,295 3,70 3,22

ABR 0,294 3,66 3,23

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 PROTEINA 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
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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 subsídIo 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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BRUXELAS
VISITA A

A convite da eurodeputada, Dra. Sofia Ribeiro, foi realizada 
uma visita ao Parlamento Europeu nos dias 14 a 18 de maio, 
onde alguns dos corpos sociais da Ajam se fizeram acompa-
nhar dos seus jovens associados.
Esta viagem foi inserida na exposição “os Açores na Europa”, 
onde mais uma vez se divulgou a nossa realidade arquipelá-
gica e ambiental, factores determinantes para a qualidade e 
singularidade das nossas produções. Oportunidade também 
para que os nossos jovens produtores pudessem conhecer uma 
outra realidade agrícola, Holanda e Bélgica, contactando com 
os produtores locais ficando assim a par das suas inquietações 
e espectativas. O contacto com outra realidade, embora com 
outras condicionantes, faz com que se entenda melhor toda a 
conjuntura dos mercados que influenciam o valor e o preço do 
nosso trabalho
Numa Europa que frequentemente ameaça sofrer alterações, 
foi importante perceber de alguma forma como funciona o 
centro onde são tomadas as grandes decisões para que uma 
comunidade económica europeia seja uma realidade, criando 
legislação justa e adequada, onde a nossa agricultura possa 
buscar apoio e segurança.

Chegada a Bruxelas

Visita ao Parlamento Europeu, exposição sobre os Açores na Europa
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Troca de conhecimentos e ideias com produtor Holandês.

Visita a exploração na Holanda

Com a vice-presidente do Parlamento Europeu

Mercado de flores

Entrega de lembrança em reconhecimento da simpatia e empenho.
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JORNAL OFICIAL
SECRETARIA REGIONAL 

DA AGRICULTURA E FLORESTAS

Portaria n.° 88/2018 de 17 de julho de 2018:
Tendo em conta as condições climáticas anormais, nomeada-
mente a acentuada e persistente diminuição de precipitação 
que se tem verificado na Região Autónoma dos Açores desde 
o início do mês de março de 2018 e que tem provocado uma 
seca significativa dos solos agrícolas e a consequente quebra na 
produção das culturas forrageiras de Primavera/Verão;

Considerando que a seca repercute-se no aumento da procura 
de quantidades suplementares de alimento forrageiro, destinado 
a assegurar as necessidades normais de alimentação dos efetivos 
pecuários, como forma de colmatar as dificuldades sentidas;

Considerando que urge reduzir os efeitos negativos desse acen-
tuado desequilíbrio, que diretamente se reflete numa perturba-
ção significativa na alimentação do efetivo bovino e, consequen-
temente, numa quebra da produção e do rendimento;

Considerando ainda, ser essencial evitar essa quebra que tem con-
sequências importantes no volume da produção da Região Au-
tónoma dos Açores, com impacto socioeconómico, quer no que 
concerne especificamente, à sanidade e bem-estar dos animais, 
quer na estabilidade económica das explorações, é criado um me-
canismo extraordinário de auxílio com a finalidade de contribuir 
para a sustentabilidade alimentar das explorações agropecuárias;

Considerando que a avaliação de tais diminuições, têm sido 
monitorizadas e acompanhadas pelos Serviços de Desenvolvi-
mento Agrário de Ilha.

Assim, ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 90.º do Estatuto 
Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, man-
da o Governo Regional dos Açores, pelo Secretário Regional da 
Agricultura e Florestas, o seguinte:

Artigo 1.°
OBJETO E ÂMBITO

A presente portaria estabelece um regime de ajuda extraordiná-
rio a conceder à aquisição de produto de categoria fibrosa des-
tinado à alimentação do efetivo pecuário da Região Autónoma 
dos Açores.

Artigo 2.°
AJUDA

1 - É concedida uma ajuda de 6 (seis) cêntimos por quilograma 
para as ilhas de São Miguel e Terceira e, de 7,5 (sete vírgula 
cinco) cêntimos por quilograma nas restantes ilhas, desti-
nada à aquisição de produto alimentar de categoria fibrosa, 
até aos montantes máximos regionais de 5.000 (cinco mil) 
toneladas de concentrado fibroso e de 5.000 (cinco mil) to-
neladas de palha e feno na forma prensada.

2 – A quantidade de produto de categoria fibrosa definida no 
número anterior é distribuída por ilha, nos termos do anexo 
I da presente portaria, que dela faz parte integrante.

Artigo 3.°
ENTIDADES

Podem beneficiar da ajuda prevista na presente portaria as en-
tidades que fabricam ou importam os produtos referidos no ar-
tigo anterior e procedam à sua disponibilização aos produtores 
agropecuários da Região Autónoma dos Açores, nos seguintes 
termos:
a) No caso do concentrado fibroso os operadores económicos 

da Região Autónoma dos Açores que procedam ao seu fa-
brico;

b) No caso da palha e feno na forma prensada as organizações 
de produtores.

Artigo 4.°
OBRIGAÇÕES

As entidades obrigam-se, nomeadamente, a:
a) Deduzir a ajuda recebida aquando da fixação do preço final 

do produto ao agricultor, a qual deverá constar da fatura;
b) Permitir o acesso de todos os produtores agropecuários que 

pretendam adquirir os produtos objeto de ajuda, de acordo 
com o estabelecido na presente portaria.

Artigo 5.°
REQUESITOS

A ajuda prevista na presente portaria só é concedida à aquisição 
de produto de categoria fibrosa que obedeça aos seguintes pa-
drões, mínimos, de características técnicas de arraçoamento, de 
acordo com o produto:
a) Concentrado fibroso*:

Fibra => 12%;
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Dimensão mínima da partícula – 12,0 milímetros;
Proteína bruta =>12%;
Gordura bruta => 2%.
Amido=> 30%
* As características definidas devem constar do rótulo do pro-
duto comercializado

b) Palha e feno na forma prensada:
Fibra – 35%;
Dimensão mínima da partícula – 50 milímetros;
Proteína bruta – 4%;
Matéria seca – 90%.

Artigo 6.°
PROCEDIMENTO E CONTROLO

1 – O controlo das quantidades de produto objeto de ajuda faz-
-se, do seguinte modo:

a) No caso do concentrado fibroso:
i) Os operadores económicos referidos na alínea a) do artigo 

3.º devem comunicar à Direção Regional da Agricultura 
– Vinha Brava em Angra do Heroísmo (através do e-mail: 
sraf.fibra@azores.gov.pt) as quantidades de produto fatu-
rado, identificando as entidades/clientes a quem fornece-
ram, até ao primeiro dia útil da semana seguinte em que se 
verificar a aquisição, devendo enviar cópia dos comprova-
tivos dessa venda no prazo de uma semana;

ii) A Direção Regional da Agricultura informará os opera-
dores económicos (comunicação via e-mail), das quanti-
dades remanescentes por ilha, no segundo dia útil de cada 
semana.

b) No caso da palha e feno na forma prensada:
i) As organizações de produtores referidas na alínea b) do 

artigo 3.º devem comunicar à Direção Regional da Agri-
cultura (através do e-mail: sraf.importa@azores.gov.pt) 
as quantidades de produto que importaram na quinze-
na anterior, até ao primeiro dia útil da quinzena seguinte 
àquela em que se verificou a importação;

ii) A Direção Regional da Agricultura informa as organiza-
ções de produtores (comunicação via e-mail), das quanti-
dades disponíveis para cada operador, no prazo máximo 
de 3 dias úteis, a contar da comunicação referida na alí-
nea anterior, ficando as solicitações sujeitas a rateio em 
função dos plafonds atribuídos a cada ilha;

iii) As organizações de produtores devem enviar à Dire-
ção Regional da Agricultura os comprovativos relativos 
à aquisição e transporte dos produtos objeto da presente 
portaria, nomeadamente, cópias da fatura de aquisição e 
conhecimento de embarque, até ao fim da contagem do 
período seguinte, de modo a apurar os plafonds atribuí-
dos mas não utilizados.

2 – O agricultor, como último adquirente, deve apresentar 
aquando da aquisição um comprovativo do seu efetivo pe-
cuário (efetivo SNIRA à data da compra), de modo a que as 
entidades forneçam apenas a quantidade necessária para a 
alimentação desse efetivo durante um mês.

3 – O fornecimento referido no número anterior tem por limi-
te máximo a quantidade diária de 5kg/animal de produto 
de categoria fibrosa.

4 – Supletivamente a Direção Regional da Agricultura pode 
proceder ao controlo das quantidades faturadas aos agri-
cultores, como adquirentes finais, de modo a verificar o 
estabelecido no presente artigo e na alínea a) do artigo 4º.

Artigo 7.°
FISCALIZAÇÃO

A Direção Regional da Agricultura pode proceder à vistoria dos 
contentores contendo alimentos apoiados ao abrigo da presente 
portaria, solicitar informações adicionais, proceder a inspeções 
e análises do produto objeto de ajuda, bem como, proceder à ve-
rificação do cumprimento das regras previstas, através de con-
trolos administrativos ou de outros que se julguem necessários.

Artigo 8.°
INCUMPRIMENTO

O incumprimento do disposto na presente portaria, a verificação 
de qualquer irregularidade ou as falsas declarações, acarretam a 
perda do direito à ajuda ou a sua devolução caso já tenha sido atri-
buída, acrescida de juros à taxa legal, calculados desde a data em 
que tais importâncias foram colocadas à disposição do operador.

Artigo 9.°
FINANCIAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTAL

O pagamento desta ajuda é suportado pela dotação inscrita no 
Capítulo 50, Programa 02, Projeto 02.02., do Plano de Investi-
mentos da Secretaria Regional da Agricultura e Florestas.

Artigo 10.°
NORMA TRANSITÓRIA

Nas aquisições de produto de categoria fibrosa ocorridas entre a 
produção de efeitos da presente portaria e a sua entrada em vi-
gor, as comunicações referidas no artigo 6.º devem ser efetuadas 
no prazo de 7 dias a contar da entrada em vigor.

Artigo 11.°
ENTRADA EM VIGOR E PRODUÇÃO DE EFEITOS

1 – A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação.

2 – Sem prejuízo do disposto no número anterior, no caso da 
palha e feno na forma prensada e do concentrado fibroso, 
produz os seus efeitos a 9 e 16 de julho de 2018, respetiva-
mente. 

Secretaria Regional da Agricultura e Florestas.Assinada a 12 de 
julho de 2018.

O Secretário Regional da Agricultura e Florestas
João António Ferreira Ponte

 

 

 

 

Anexo I 

(A que se refere o n.º 2 do artigo 2.º) 

Ilha 
Concentrado fibroso Palha e feno na 

forma prensada 

Santa Maria 160 Toneladas 160 Toneladas 

São Miguel 2.500 Toneladas 2.500 Toneladas 

Terceira  1.300 Toneladas 1.300 Toneladas 

Graciosa 180 Toneladas 180 Toneladas 

São Jorge 250 Toneladas 250 Toneladas 

Pico 320 Toneladas 320 Toneladas 

Faial 200 Toneladas 200 Toneladas 

Flores 75 Toneladas 75 Toneladas 

Corvo 15 Toneladas 15 Toneladas 
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GOVERNO REGIONAL DA MADEIRA IRÁ CERTIFICAR 
CARNE PRODUZIDA NA REGIÃO
O Governo Regional da Madeira irá certificar 
a carne produzida na Região. O objetivo passa 
por criar uma marca que se diferencie pela sua 
qualidade. Para o efeito foi criado duas marcas 
de autenticação: “Carne Regional Extra” e “Carne 
Regional”.
As marcas têm por objetivo favorecer uma me-
lhor valorização das produções abrangidas e 
contribuir ao mesmo tempo para dinamizar a 
atividade pecuária.

GOVERNO PORTUGUÊS ANUNCIA 
QUE EXPORTAÇÕES DE ANIMAIS VIVOS ATINGEM 
332 ME NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS
O secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, disse hoje no parlamen-
to que, nos últimos dois anos, as exportações portuguesas de animais vivos 
atingiram 332 milhões de euros, valor que definiu como “assinalável”.
“Nos últimos dois anos exportámos 332 milhões de euros, valor assinalável, 
dos quais, 209 milhões de euros referem-se a bovinos, ovinos e caprinos 
exportados, o que corresponde a 66% do total”, disse Luís Medeiros Vieira 
durante uma audição parlamentar na Comissão de Agricultura e Mar.
Segundo o governante, este valor “foi bom para os agricultores”, permitindo 
“aumentar o rendimento e dar sustentabilidade aos preços”.
“Por outro lado, [no que se refere] ao comportamento do setor agroalimen-
tar em 2017, as exportações atingiram 6,6 milhões de euros”, acrescentou.

Fonte: Diário de Noticias / Fonte da imagem: Público 

“As novas políticas da União não podem ser feitas à custa da PAC e da Co-
esão“, afirma Patrícia Fonseca. A deputada do CDS sublinha que Portugal é 
duplamente afetado pelo corte de 15% proposto pela Comissão para o de-
senvolvimento rural, porque o segundo pilar da PAC pesa 50% no orçamento 
agrícola nacional: “um corte de 15% sobre metade do orçamento é diferente 
de um corte sobre só 20%”, frisa a deputada.
“Portugal tem dos níveis de pagamento por hectare dos mais baixos da Eu-
ropa, por isso se ainda tivermos em cima disso um corte de 15% isso seria 
muito mau”, salienta Bruno Dimas, subdiretor-geral do Gabinete de Plane-
amento e Políticas. O responsável concorda com Luís Mira sobre as capaci-
dades comunicacionais da Comissão: “A Comissão está bem preparada e 
neste quadro financeiro” já tem o seu punch line — “este quadro financeiro 
é maior do que o anterior”, mesmo com o Brexit.
Este  corte transversal sobre o desenvolvimento rural é uma forma de be-

“ORÇAMENTO MAIS MODERNO E EFICIENTE, 
MAS POUCO AMBICIOSO”

neficiar os países ricos, defende Luís Mira, até porque, nas ajudas diretas 
(o primeiro pilar) Portugal recebe valores baixos porque são calculados a 
partir de uma base muito pequena quando a agricultura nacional ainda 
era incipiente.
Hugo Almeida, da Direção Geral da Agricultura da comissão Europeia, fri-
sa, por seu turno, que o corte não poderia ser sugerido de outra forma, 
porque é o primeiro pilar que assegura o rendimento dos trabalhadores. E 
se os Estados membros o desejarem podem transferir 15% das verbas do 
primeiro pilar para o segundo. Uma ideia rejeitada à partida pelos mem-
bros do painel, dada a composição do orçamento português. Outras das 
alternativas sobre a mesa é recorrer ao Horizonte Europa que tem dez mil 
milhões de euros reservados para investimentos agrícolas inovadores. Mas 
aqui todos os Estados membros concorrem em pé de igualdade e tenden-
cialmente os países do norte da Europa beneficiam mais destes programas.

Enquanto a “Carne Regional Extra” aplica-se pro-
dutos nascidos, criados e abatidos na Região, a 
“Carne Regional” aplica-se a produtos somente 
criados e abatidos em território regional.
Para que seja de fácil perceção ao consumidor, a 
Secretaria Regional de Agricultura e Pescas criou 
dois logotipos que vão estar expostos junto dos 
produtos.
 

Fonte da imagem: Meat in Case
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NOTÍCIAS
Embora as exportações para a China pareçam ser 
o grande prémio para muitas empresas de lác-
teos ocidentais, o caminho pode ficar um pouco 
mais difícil pois o país está a procurar reforçar sua 
própria produção.
O governo chinês diz que para revitalizar a in-
dústria nacional de leite e melhorar a qualidade 
dos seus próprios produtos lácteos, o Conselho de 
Estado lançou uma circular para orientar o desen-
volvimento do setor.
O governo espera que a indústria aumente a sua 
capacidade de produção através da  inovação 
tecnológica, reforma do sistema em gestão e re-
dução de custos, enquanto aumenta a eficiência.
O desenvolvimento da indústria também deve 
ser coordenado com o desenvolvimento ecoló-
gico.

INDÚSTRIA MODERNIZADA
O documento diz que até 2020, o progresso deve 
ser feito na construção de uma indústria de leite 
modernizada, com mais de 99% dos produtos 
qualificados e a taxa de reutilização de resíduos 
na pecuária atingindo mais de 75%.
A indústria de leite deve ser revitalizada até 2025, 
disse, com qualidade e indústria atingindo os ní-
veis mais altos do mundo.
Para melhorar a qualidade do  leite, o governo 
está a pedir esforços para consolidar as bases 
atuais no norte, enquanto expande novas áreas 
no sul. O governo visa o desenvolvimento de mé-
todos de exploração padronizados, melhorando a 
qualidade das vacas de leite através de platafor-
mas de dados e de avaliação online, e produzindo 
forragem de alta qualidade para as vacas.
De acordo com a circular, o Conselho de Estado 

incentiva a integração de empresas de lácteos, 
empresas de promoção e retalhistas de e-
-commerce, a fim de reduzir custos e aumentar 
a eficiência para aumentar a competitividade das 
empresas de lácteos.

SUPERVISÃO AUMENTADA
Regulamentos e regras sobre produtos lácteos 
também serão melhorados, com supervisão re-
forçada através de todo o processo de produção 
de produtos lácteos.
Serão tomadas medidas mais rigorosas para ga-
rantir a qualidade do leite em pó para lactentes, e 
ações ilegais como misturar ingredientes não co-
mestíveis e uso excessivo de aditivos alimentares 
serão estritamente proibidas. As informações são 
do Dairy Reporter.

CHINA BUSCA MELHORAR A QUALIDADE 
DOS PRODUTOS LÁCTEOS NACIONAIS

CHINA LIDERA 
IMPORTAÇÕES 
DE LÁCTEOS MUNDIAIS
A China continua a liderar as importações da maioria dos produtos lácteos 
fabricados no mundo. Os volumes importados de leite em pó inteiro au-
mentaram em 10% no primeiro trimestre do ano, para 215.525 toneladas, 
de acordo com as informações elaboradas pelo Instituto Nacional do Leite 
(Inale), com base em dados do Observatório de Leite da Comissão Europeia.
Argélia e Brasil seguiram em importância, mas ambos reduziram o volume 
de suas importações, -11% e -63% respectivamente (para 77.508 e 9.566 
toneladas, respectivamente).
A China também lidera as importações de leite em pó desnatado com um au-
mento de 11% (primeiro trimestre 82.480 toneladas). Segue-se o México e a 
Argélia, com um aumento das importações, + 9% e 32%, respectivamente 
(para 51.457 e 55.125 toneladas, respectivamente).
Importações de leite em pó desnatado de janeiro a março, em toneladas
O Japão lidera as importações de queijo com um aumento de 5% no primeiro 
trimestre (para 67.942 toneladas). Segue-se os EUA e a Rússia (com dados 
até fevereiro), com quedas de -9% e -10% (primeiro trimestre 38.292 e 
30.471 toneladas, respectivamente).
A China substituiu a Rússia no ranking das importações de manteiga neste 
primeiro trimestre do ano com um aumento de 30% (31.180 toneladas), en-
quanto a Rússia (com dados até fevereiro) aparece em segundo lugar, com 
uma queda de -50% trimestre (8.681 toneladas). 

As informações são do El Observador.

Importações de leite em pó inteiro de janeiro a março, em toneladas
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Um grupo de investigadores das faculdades de Farmácia e de Medicina da 
Universidade de Coimbra acaba de pulicar os resultados preliminares de um 
estudo que revela que o extrato de folhas de morangueiro silvestre (Fragaria 
vesca) tem a capacidade de combater infeções provocadas por uma bactéria 
frequentemente associada a patologias gástricas e alguns tipos de cancro do 
estômago (Helicobacter pylori).
De acordo com os autores do estudo, o objetivo era “avaliar a atividade anti-
H. pylori de diversos extratos de plantas”. Os primeiros resultados agora di-
vulgados mostram que para além do extrato de morangueiro silvestre, tam-
bém o extrato da agrimónia (Agrimonia eupatoria L.), uma planta da família 
das Rosaceae, é um bom candidato para tratar esta bactéria que se aloja no 
estômago dos humanos, afetando cerca de 50% da população mundial e 
cerca de 84% da população portuguesa, indicam os cientistas portugueses.

As novas políticas da União Europeia não podem ser feitas à custa da PAC e da 
Coesão, alertam os especialistas.
“São os agricultores que estão a pagar a saída do Reino Unido da União Eu-
ropeia”, sentencia Luís Mira. O secretário-geral da Confederação dos Agricul-

EXTRATO DE MORANGUEIRO SILVESTRE 
PODE AJUDAR A COMBATER BACTÉRIA 
QUE CAUSA CANCRO DO ESTÔMAGO

AGRICULTORES ESTÃO A PAGAR 
A SAÍDA DO REINO UNIDO DA UE

Maria Manuel Donato, uma das autoras da investigação, sublinha que os 
tratamentos atualmente disponíveis são muito agressivos e “exigem a toma 
de três antibióticos em simultâneo, associados a um protetor gástrico (inibi-
dor da bomba de protões), durante duas semanas. É uma terapêutica muito 
agressiva, com diversos efeitos secundários, o que leva a que facilmente as 
pessoas abandonem o tratamento antes do seu fim, com tudo o que isso im-
plica, nomeadamente no aumento da resistência a antibióticos.”
Com as primeiras experiências realizadas, os investigadores nacionais já con-
seguiram determinar a concentração adequada de cada extrato para inibir a 
bactéria. Segundo Maria Manuel Donato, agora seria importante “investigar 
o efeito antibacteriano de extratos de plantas como alternativas terapêuticas 
e/ou complementares do tratamento. Os resultados obtidos no estudo, ape-
sar de preliminares, abrem caminhos para o desenvolvimento de novos fár-
macos. Os extratos de Agrimonia eupatoria L. e de Fragaria vesca mostraram 
efeito anti-H. pylori, independente da virulência e da resistência aos antibi-
óticos apresentada por esta bactéria, com o extrato das folhas de morango a 
ser o mais ativo, e a respetiva fração enriquecida em elagitanina a mais eficaz 
contra a bactéria.”

Fonte: Vida Rural / 18 Junho, 2018

tores de Portugal acusa a Comissão Europeia de ser “perita em comunicação” 
e de esconder a verdadeira dimensão dos cortes propostos. Numa análise à 
proposta da Comissão Europeia para a Política Agrícola Comum (PAC) a con-
vicção geral é de que os textos do regulamento não estarão prontos a tempo 
das eleições europeias.
“Esta proposta que temos pela frente um ano de negociação é uma mara-
tona”, alerta Luís Mira, frisando que é demasiado cedo para alguém se pro-
clamar vencedor. No dia em que 15 Estados membros, incluindo Portugal, 
entregam à Comissão Europeia um documento no qual exigem um maior 
financiamento para a PAC, a Comissão Europeia organizou uma conferência 
sobre o futuro orçamento comunitário, nomeadamente sobre a PAC, e os 
intervenientes mostraram-se críticos com aquilo que é desde já conhecido.

Fonte: ECO / 18 Junho, 2018
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NOTÍCIAS

No fim desta semana a Comissão Europeia (CE) deverá aprovar as propos-
tas para a nova Política Agrícola Comum (PAC) para o próximo quadro pós 
2020. Tendo em conta a importância que os apoios da PAC têm na existência 
e modernização das explorações agrícolas, é normal que estas semanas que 
aí vêm sejam de particular atenção para os agricultores.
Têm estado em circulação projetos de texto ainda confidenciais. Mas, como 
confidencial em Bruxelas, significa amplamente divulgado, já é possível ter 
uma noção do que aí vem e comparar com reformas anteriores.
O primeiro elemento a considerar é o contexto em que se vão tomar decisões. 
Em linha com a reforma de 2013, e diferente das anteriores, é a conjuntura ne-
gocial. Vamos ter outra vez em simultâneo, a discussão da PAC e a discussão do 
Orçamento da União Europeia (UE). Ou seja, enquanto os ministros de Agricultu-
ra vão estar a discutir as medidas da PAC no Conselho de Ministros de Agricultura 
da UE, os primeiros-ministros estarão noutra instância a discutir o Orçamento 
da PAC e das outras políticas da UE. Os últimos decidirão o futuro dos primeiros.
A conjuntura da futura aplicação desta reforma também é semelhante à da 
reforma de 2013. Lá para 2021, ou provavelmente mais tarde, quem estiver 
no Governo terá de aplicar o primeiro pilar da PAC, em particular os paga-
mentos diretos (basicamente apoio ao rendimento), em simultâneo com o 
arranque do futuro Programa de Desenvolvimento Rural.
E também são semelhantes alguns elementos em conteúdo desta reforma, 
que são repetentes de reformas anteriores, como o famoso capping ou o teto 
máximo de ajudas que uma exploração pode receber, o pagamento redistri-
butivo ou as majorações para jovens agricultores.
E a partir daqui começam as particularidades e as diferenças nesta reforma, 
algumas inéditas:
Primeiro, começa com menos dinheiro à partida. Desta vez, e ao contrário 
das vezes anteriores, a proposta da CE para o orçamento do próximo quadro 
2021 a 2027 é de reduzir o orçamento da PAC. Enquanto no quadro anterior, 
o comissário Ciolios, conseguiu manter o orçamento da PAC, tendo em troca 
introduzido o ambiente no coração da Política através do greening, o atual 
comissário, teve de ceder a reduzir o orçamento da PAC, para responder às 
pressões orçamentais criadas pela saída do Reino Unido e pelo crescimento 
de novas políticas como a Juventude e a Investigação. O ponto de partida é 
redutor, e ainda agora a festa começou. A experiência mostra que o Conselho 
Europeu tende a decidir por mais cortes. Garantir agora o que quer que seja, 
e em particular aumentos, é vender uma ilusão aos agricultores.
Segundo, a componente ambiental voluntária (atual greening) passa a ser 
definida pelo Estado membro, e não pela UE. Ao contrário do que aconteceu 
na reforma de 2013, com a introdução do greening, em que se introduziram 
a nível da UE três medidas chave para incentivar a alternância de culturas, 
pousio, e áreas de interesse ecológico na exploração, agora há um “reenvio” 
da definição de medidas ambientais para cada país. A definição das medi-
das (antigo greening), passa agora a ser da responsabilidade de cada Estado 
membro, e a aprovação é feita pelos serviços da CE.
Este reenvio de responsabilidades para cada Estado membro, que alguns 
chamam de descentralização, e outros apelidam de renacionalização, é uma 
oportunidade ou uma ameaça para Portugal? Na verdade, é os dois. É uma 

A PRÓXIMA 
REFORMA DA PAC: 
O TRIUNFO 
DA TECNICIDADE

oportunidade, porque cria o espaço para Portugal desenhar e propor à CE 
medidas mais adaptadas à sua realidade. A título de exemplo, Portugal po-
deria propor um apoio a baldios ou montados com presença manifesta de 
matos como elementos integrantes do ecossistema, algo que não é possível 
agora com a legislação Europeia.
Mas também é uma ameaça, porque a aprovação das medidas será feita pe-
los serviços da Comissão Europeia, e não pelo Conselho de Ministros da UE, 
muitas vezes longe da realidade da nossa agricultura. Basta, como já acon-
teceu no passado, ter um funcionário do norte de Europa que considere uma 
pastagem em regime extensivo com árvores uma floresta, para termos um 
problema. Ainda mais é ameaça se tivermos em conta que as obrigatorieda-
des ambientais para os restantes pagamentos vão aumentar (condicionali-
dade reforçada). Nestas condições, ganharão protagonismo as administra-
ções nacionais e os serviços da Comissão Europeia, em detrimento do papel 
político dos ministros, do comissário e mesmo do Parlamento Europeu, ou 
seja, ganhará a tecnicidade.
Terceiro, inicia-se a fusão dos dois pilares da PAC. Essa fusão seria ótima se 
se transferisse a simplicidade do primeiro para o segundo, eliminando a 
complexidade deste último. Infelizmente o que se vai passar é o oposto. O 
primeiro pilar — que consiste em medidas da CE diretas aos agricultores, 
anuais, com financiamento comunitário a 100% — passará agora a ter um 
sistema de plano e aprovação da CE em conjunto com o processo de apro-
vação do Programa de Desenvolvimento Rural (segundo pilar). A realidade 
das avaliações ex-ante, indicadores, critérios de avaliação e monitorização, 
etc… chega assim às medidas mais simples.
Fazendo outra vez a mesma pergunta, isto é uma oportunidade ou uma 
ameaça? A resposta já se sabe e é clara. É uma ameaça. Por um lado, porque o 
processo de aprovação pela CE de um plano para os pagamentos diretos colo-
ca em risco o início atempado do quadro. Os pagamentos diretos são anuais, 
o que não se gasta perde-se. Imagine-se o que pode custar um atraso. Por 
outro lado, porque os pagamentos diretos eram o refúgio das mudanças de 
política nacional. Agora com um sistema de programação e de gestão como o 
do Desenvolvimento Rural ficarão com certeza mais suscetíveis de mudanças 
e de imprevisibilidade.
Como é que Portugal se deve posicionar neste contexto? Na negociação da 
reforma, Portugal deve defender que a aplicação das regras de aprovação da 
CE se mantenha restringida o mais possíveis às medidas do Desenvolvimento 
Rural. Na futura aplicação da reforma, deve começar já ontem a prepará-la. 
O exemplo a seguir deve ser o do PDR 2020, aprovado em 2014 ainda an-
tes do arranque do quadro em 2015, e em que Portugal foi o quarto Estado 
Membro a aprovar o programa, o que aliado a um programa de transição 
conseguiu uma execução excecional e atraiu muito investimento; o exemplo 
a não seguir é o do Proder, que foi o último programa da UE a ser aprovado.
A história também nos traz lições. Quando se criou a PAC com o Tratado de 
Roma, com a Europa a seis países, criou-se um fundo de apoios para a mo-
dernização da agricultura, muito a pensar em Itália, que tinha uma agricul-
tura necessitada de infraestruturas e com um número elevado de pequenas 
explorações. No entanto, esses fundos necessitavam de uma máquina ad-
ministrativa capaz de os aplicar, que Itália não tinha. A ironia foi que quem 
mais utilizou esses apoios foi a Holanda, que tinha uma administração muito 
mais organizada. Portugal já provou ser capaz das duas prestações, estar na 
primeira liga dos países da UE, ou estar no último. Se voltar a pertencer à pri-
meira, poderá, eventualmente, conseguir uma política agrícola mais à nossa 
medida, se for a segunda, verá com certeza os fundos a passar pela janela.

Fonte: ECO / Artigo de opinião de José Diogo Albuquerque.
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Os Estados Unidos acumularam o seu maior stock de queijo dos últimos 
cem anos desde que os reguladores começaram a controlar, resultado 
da crescente produção doméstica de leite e do baixo interesse dos 
consumidores por leite.

O stock de 630,5 milhões de quilos, registado pelo Departamento de 
Agricultura na semana passada, representa um aumento de 6% em 
relação ao ano passado e um aumento de 16% desde que o excedente 
anterior provocou uma compra federal de queijo em 2016.

Os analistas dizem que os stocks de armazéns comerciais aumentaram 
devido à grande produção de leite. A procura também caiu na medida 
em que os refeitórios das escolas fecham para o verão e os restaurantes 
deixam de oferecer os doces especiais que oferecem no inverno e início 
da primavera.

“A produção de leite continua a aumentar e o leite precisa de encontrar um 
destino”, disse Lucas Fuess, diretor de mercado da HighGround Dairy, uma 
empresa de consultoria. “A questão deste ano é que, com tanta oferta, será 
difícil para muitos produtores serem lucrativos”.

Os excedentes de queijo tendem a crescer a cada ano. As vacas são mais 
produtivas na primavera, quando os dias são mais longos e a alimentação 
é melhor. Ao mesmo tempo, os americanos tipicamente comem menos 
queijo agora do que durante as férias, o ano letivo e a temporada de 
desportos de inverno.

Mas os excedentes de verão estão a aumentar. Melhor genética significa 
que as vacas produzem mais leite e consolidação significa que as 
explorações mantêm mais vacas. Não conseguindo vender o leite líquido, 
a indústria transforma em queijo, manteiga e leite em pó.

“Acredito que continuaremos a alcançar records”, disse John Newton, 
diretor de inteligência de mercado da American Farm Bureau Federation. 

STOCK DE QUEIJO 
DOS EUA ATINGIU 
UM RECORDE 
HISTÓRICO

“Estamos a produzirmais leite. É inevitável. Esse leite precisa de ser 
transformado em algo armazenável.

Mas a enorme quantidade de queijo armazenado pode estar a ser um 
problema. Os preços dos queijos caíram nas últimas semanas, disse Fuess, 
uma resposta tanto ao superávite quanto às crescentes preocupações 
comerciais.

Essa queda é problemática, disse Mark Stephenson, diretor de análise de 
políticas de produtos lácteos da Universidade de Wisconsin, em Madison, 
porque o preço do queijo é um fator importante na equação usada pelo 
USDA para definir o preço que os produtores recebem pelo leite. O preço 
atual - US $ 33,86 por 100 quilos - está cerca de um dólar abaixo da média 
de 2017 e bem abaixo do preço que muitos produtores dizem que precisam 
para cobrir os custos.

“Quando os stocks ficam muito grandes, há queda nos preços =”, disse ele. 
“E sim, isso recai sobre os produtores de leite”.

Grupos de lácteos ainda não estão a pedir ao USDA para comprar o 
excedente - uma prática comum que Newton chama de “cheesing 
quantitativo”. Em 2016, os produtores de leite solicitaram que a agência 
comprasse mais de 40,8 milhões de quilos de queijo para reduzir a 
“montanha” de excedente de lácteos do país.

Michael Dykes, presidente da International Dairy Foods Association, disse 
que, embora os stocks estejam altos, ele está confiante de que os norte-
americanos consumirão os produtos. Isso porque as proporções estoque-
uso, uma medida da quantidade de queijo retirada do armazenamento, 
permaneceram constantes mesmo nesses níveis mais altos.

Há um senão no seu cálculo, admite Dykes: o aumento das tensões 
comerciais. No ano passado, os Estados Unidos exportaram mais de 341 
mil toneladas de queijo para países como o México e a China. Se esses 
países se voltarem para a Europa para comprar queijos, o stock americano 
poderá crescer para níveis de crise. O USDA já começou a documentar essas 
preocupações entre os grandes fabricantes de queijos.

“Um dia de ordenha por semana vai para o mercado de exportação”, disse 
Dykes. “Há muita incerteza agora. Não sabemos o que vai acontecer”.

As informações são do The Washington Post.

Fonte: MilkPoint Portugal / 4 julho, 2018
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ÁGUA DO MAR FAZ BEM
Disseram a um Alentejano que a água do 
mar fazia bem às varizes.  Quando foi à 
praia, numa altura de maré cheia, aprovei-
tou pra encher um garrafão. Ao passar pelo 
nadador-salvador perguntou quanto é que 
lhe devia. Este, na brincadeira, responde: 
- São 50 euros…
O alentejano lá lhe pagou e, o nadador-salvador 
sem ter tempo de falar, o alentejano foi embora.
Passado algum tempo voltou à praia quando 
estava maré baixa. Encontrou o nadador-salva-
dor e logo exclamou:
- Pôrra cumpadri que o senhor deve estar podre 
de rico!

CANSADO DAS FÉRIAS
Diz um ao amigo:
- Já estou cansado das férias! É a balburdia da 
praia, o calor, o andar atrás dos miúdos para 
não fazerem asneiras, são almoços e os jantares 
tarde e a más horas, é o deitar quase na manhã 
do outro dia…Eu assim não aguento!
Diz-lhe o amigo para o consolar:
- Eh pá, as férias também já estão quase a aca-
bar! Olha, quando recomeçares a trabalhar, logo 
terás tempo para descansar…

ENTRE AMIGAS
- Então, as férias, foste à praia ?
- Não, mas é como se tivesse ido. A alcatifa é 
verde-mar, os miúdos são uns autênticos mexi-
lhões, a minha sogra todos os dias arma barraca 
porque não a deixamos fazer ondas...
- E o teu marido ... que faz ?
- Nada.

CALÇAS SUJAS
O marido:
- Afinal, ainda não limpaste as minhas calças 
como te pedi!
A mulher:
- Ora essa! Porque é que dizes isso?!
O marido:
- Porque, num dos bolsos, ainda lá está uma 
nota de dez euros…

DESEJO CUMPRIDO
Um casal de namorados vai ao lago dos desejos. 
O rapaz atira uma moeda, debruça-se e formu-
la o desejo. A rapariga prepara-se para fazer o 
mesmo que ele, mas debruça-se de mais e cai 
para dentro do lago. O rapaz, espantado, diz:
- E não é que isto resulta mesmo?

Para rir! 
O AGRICULTOR E OS PORCOS

Um agricultor tinha muitos porcos. Certo dia, 
alguém apareceu e perguntou ao homem:
- O que é que dá de comer aos seus porcos?
Responde o agricultor:
- Ora, dou-lhes restos. Porquê?
Respondeu o outro indivíduo:
- Porque eu sou da Associação para a Proteção 
dos Animais. O senhor não alimenta os seus 
animais como deve ser, de modo que vou ter 
que o autuar.
Passados uns dias, outra pessoa aparece e per-
gunta ao homem:
- O que é que dá de comer aos seus porcos?
O agricultor, com medo de ser novamente autu-
ado, decidiu por outra resposta:
- Eu?! Eu trato-os muito bem! Dou-lhes salmão, 
caviar… Porquê?
- Porque eu sou das Nações Unidas. Sabe, não 
é justo os seus porcos comerem tão bem quan-
do há tanta gente a morrer de fome por esse 
mundo fora. Vou ter que o autuar.- Respondeu 
o homem.
O agricultor fica mesmo aborrecido. Passados 
mais uns dias, aparece outra pessoa que faz no-
vamente a mesma pergunta:
- O que é que você dá de comer aos seus porcos?
O agricultor hesita um bocado e finalmente diz:
- Olhe… Não lhes dou nada… Entrego cinco 
euros a cada e cada um vai comer o que quiser!

PAGA OU VAIS A PÉ
Um turista pretende alugar um barco 
para dar um passeio pelo lago Tiberíades. 
Pergunta o preço à hora.
- Mil euros - responde o empregado.
- O quê?! Mil euros! Mas isso é incrivelmente 
caro! - insurge-se o turista.
- Não se esqueça de que este não é um lago 
qualquer. O senhor está no Tiberíades, o lago 
que o próprio Jesus Cristo atravessou a pé.
- Não me espanta nada! Com estes preços!

O BÊBADO E A PALESTRA
Um bêbado é abordado às 3 da manhã pela 
polícia: 
O policial pergunta: 
- Para onde vai nesse estado, a esta hora? 
O bêbado responde: 
- Vou a uma palestra sobre o abuso do álcool 
e seus efeitos letais para o organismo, o mau 
exemplo, as consequências nefastas para a 
família, bem como o problema que causa 
na economia familiar e a irresponsabilidade 
absoluta. 
O policial olha sem acreditar e diz? 
- A sério? E quem vai dar uma palestra a esta 
hora da madrugada? 
- E quem pode ser? … A minha mulher… 
logo que chegar a casa.

REPARTIÇÃO DE ESMOLAS
Três padres conversavam a respeito da maneira 
como usavam as esmolas que os fiéis deitam na 
«Caixa das Almas».
Diz o francês:
- Nós fazemos um risco no chão, quando abri-
mos a caixa, no fim do mês. As moedas e as no-
tas que caem à direita são para Deus; as outras 
são para as necessidades da paróquia.
O espanhol:
- Nós fazemos uma fenda, num estrado. Atira-
mos ao ar: as que entram pela fenda são para 
Deus; as outras, as que caem fora, são para a 
paróquia.
O português:
- Nós fazemos isso mais simples. Abrimos a cai-
xa, atiramos tudo ao ar, notas e moedas. As que 
Deus apanhar são para Ele.

A LOIRA DE FÉRIAS
Uma loira chegou ao hotel e como estava muito 
calor, abriu a janela. Só que começaram a entrar 
vários mosquitos. Então, ela ligou para a recep-
ção e reclamou:
- Boa noite, estou com muito calor e com a ja-
nela aberta vários mosquitos entraram no meu 
quarto e estão a incomodar-me.
- Se a Senhora desligar as luzes do seu quarto, 
eles irão embora, disse-lhe o recepcionista
Ela fez o que ele disse e realmente eles foram 
embora. Depois de um tempo, começaram a 
entrar vários pirilampos, e então ela tornou a li-
gar para a recepção a reclamar. E o recepcionista 
perguntou:
- Mas o que foi agora? Ela responde:
- Não resolveu nada! Os mosquitos voltaram 
com lanternas!



SETEMBRO
  Continuar a preparação dos talhões 
para as próximas sementeiras e plan-
tações de Outono-Inverno, efectuando 
cavas fundas e procedendo ao enterra-
mento do estrume e dos adubos.
  Cuidas das hortaliças (brócolo, couve-
-flor, penca e repolho), que deverão 
ser estrumadas ou tapadas a meio do 
mês, se o não tiverem sido antes.
  Semear: agriões, alfaces, azedas, bel-
droegas, cebolas, cenouras, chicórias, 
coentros, couves-flor, repolho, ervi-
lhas, espinafres, favas, nabos, rabane-
tes, salsa, segurelha, etc.
  Dar início, nos pomares onde a colhei-
ta da fruta já estiver terminada, à poda 
e limpeza das árvores.
  Prosseguir a enxertia a “olho dormen-
te” de macieiras e pessegueiros, ope-
ração que convém ficar concluída em 
princípios de Outono. Enxertar, “em 
fenda”, cerejeiras, macieiras e pereiras 
de formas altas.
  Aplicar caldas oleosas aos citrinos ata-
cados por cochonilhas, desde que os 
frutos não tenham mais que 2cm de 
diâmetro.
  Prosseguem as lavouras, iniciando-se 
as gradagens das terras para as semen-
teiras outono-invernais. Fazem-se as 
últimas limpezas nas valas e abrem-se 
regos naqueles locais onde se costu-
mem verificar excessos de água du-
rante o Inverno e a Primavera. Estes 
trabalhos são indispensáveis, pois não 
é possível cultivar terrenos demasiado 
húmidos, visto a humidade em exces-
so ser tão grande ou mesmo maior ini-
miga das plantas do que a seca.
  Enterram-se os estrumes destinados às 
próximas sementeiras sachadas.

  Proceder à preparação do estrume para 
aplicar nos canteiros. Com os crisânte-
mos tem-se cuidados especiais, como 
sejam a monda dos botões e a colocação 
de tutores. Estas operações são indispen-
sáveis para a obtenção de bons exempla-
res de flores. Enterram-se os bolbos das 
tulipas, narcisos e jacintos. Semeiam-se 
amores-perfeitos, assembleias, cravos 
dobrados, ervilha-de-cheiro, gipsófila, 
malmequeres anuais, malvaíscos, mar-
garidas, miosótis, papoilas, etc. Colher 
sementes de quase todas as plantas, quer 
anuais, quer vivazes.
  Desfolhar com cuidado se a matura-
ção das uvas ainda estiver atrasada. 
Marcar, antes da colheita, as melhores 
cepas para o fornecimento dos garfos 
para as enxertias.

JULHO
  As regas são de grande importância 
neste período, e devem ser efectuadas 
à tarde e de acordo com as necessida-
des das plantas.

  Semear: acelgas, agriões, alface de Ou-
tono e Inverno, beldroegas, brócolos 
tardios, cenouras, chicória, couve-de-
-bruxelas, couve-nabo, couve-flor tar-
dia, ervilhas, feijão (de trepar e anão), 
nabo, rabanetes, repolho de Inverno, 
salsa.

  Continuar com a defesa contra o pe-
drado das macieiras, nespereiras e pe-
reiras. Continuar o combate à formiga 
em todas as fruteiras e ao bichado das 
macieiras e pereiras. Vigiar os enxer-
tos feitos anteriormente, procedendo, 
sempre que necessário, a esladroa-
mentos. Regar e manter limpos de er-
vas, por sachas superficiais, os poma-
res de espinhos.

  Ainda se pulverizam com caldas cú-
pricas os batatais mais atrasados, a fim 
de evitar ataques de míldio, tão preju-
diciais ao desenvolvimento e conser-
vação dos tubérculos Imediatamente à 
colheita, os canteiros devem ser lavra-
dos, preparando-os para as plantas de 
Outono. Terminar a colheita da batata 
temporã e começar ou acabar a destina-
da a semente; sachar e regar os meloais, 
milharais, roçar matos para estrume.
  Às roseiras cortam-se as rosas mur-
chas, que desfeiam e enfraquecem as 
plantas. Aparar, sachar e mondar as 
relvas, as quais precisam de ser rega-
das abundantemente (2 ou 3 vezes por 
dia). Semear: amores-perfeitos, calên-
dulas, cinerárias, etc., bem como as 
plantas bienais e vivazes de demorada 
germinação, para serem transplanta-
das e dispostas no Outono.

  Na vinha ainda se fazem enxofras e 
sulfatadas, efectuadas consoante as 
necessidades. Se além do calor próprio 
da época também caírem chuviscos, 
ou houver névoas, as curas repetem-
-se amiudadas vezes. Desfolhar em 
volta dos cachos, não deixar que estes 
fiquem expostos à incidência directa 
dos raios solares. Limpar os bardos nas 
ramadas ou latadas, não cortar as pon-
tas das varas para não comprometer a 
actividade das videiras.

  Iniciar a preparação dos equipamentos 
e produtos indispensáveis às próximas 
vindimas e ao fabrico do vinho.

  Atestar o vinho e arejar a adega, mas 
evitando a entrada da luz solar.

AGOSTO
  Semear agriões, alfaces (romana), ce-
bolas, repolho de inverno, rabanetes, 
chicória, couves, beterrabas, ervilhas, 
feijão-verde, aipos e espinafres. Plan-
tar alfaces, chicórias e cebolas. Colher 
feijão de sequeiro, girassol, abóboras, 
cebolas, tomate, pepino, pimento, ce-
bola, beterraba. 

  Preparar o terreno para as sementeiras 
e plantações do próximo Outono. Re-
gar pela fresca e sachar. Limpar os mo-
rangueiros, cortando-lhes os estolhos 
ou deixando só os necessários para a 
multiplicação. Fazer a sulfatação e en-
xofra dos tomateiros.

  Em Agosto, continuar a desfolha 
progressiva e sempre moderada dos 
pessegueiros. Enxertar ameixieiras, 
cerejeiras, damasqueiros, macieiras, 
pereiras e pessegueiros. Semear frutei-
ras de caroço. Regar os pomares de ci-
trinos e das plantações novas, e sachar 
as caldeiras (covas) no dia seguinte, 
cobrindo-as com palha ou erva seca.

  Continuam os trabalhos indicados para 
Julho, cavando e sachando frequente-
mente as hortaliças e regando, quando 
é possível, abundantemente antes das 
sementeiras e das transplantações. Re-
colha de muitas sementes, que deverão 
ser bem seleccionadas para evitar as hi-
bridações. Em estufa podem semear-se 
ervilhas e feijão, para abrigar as plantas 
após os primeiros gelos. Sachar e regar 
as áreas a milho. 
  Executar a desparra, que não deve ser 
excessiva, para que a maturação das 
uvas se faça nas melhores condições. 
Não deixar de tratar e inspeccionar os 
excertos, amarrando-os, esladroando-
os e, até se necessário, regando-os. 
Manter, ainda, a vigilância contra a 
possível ocorrência de ataques do míl-
dio e do oídio, prosseguindo com os 
tratamentos adequados.

  O material destinado às vindimas deve 
ser esfregado, raspado a seco e lavado, 
primeiramente, com uma solução fer-
vente de carbonato de sódio a 10% e, 
depois, com água fria.
  As vasilhas novas, para se evitar o gos-
to à madeira, devem ser “avinhadas”, 
lavando-as com uma solução de clore-
to de sódio (sal das cozinhas) a 10%. 37
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