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Entrega do Prémio Produtor Excelente 2012 

 

A VIII edição da entrega do Prémio Produtor Excelente promovida pela Associação dos Jovens 
Agricultores Micaelenses, decorreu na passada sexta-feira, dia 13 de Dezembro no auditório da 
Cooperativa do Bom Pastor. A cerimónia contou com a presença de várias edilidades, entre elas o Dr. 
Fernando Carvalho da LACTAÇOR, Dr.º Gualter Furtado, presidente do BES Açores e do Eng.º Luís 
Nuno Neto Viveiros, Secretário Regional dos Recursos Naturais, intervenientes na sessão de abertura.  

Esta iniciativa da AJAM serve para premiar o trabalho dos produtores e também elevar o grau de 
exigência entre os mesmos. A qualidade do leite açoriano tem subido consideravelmente, muito 
devido ao excelente trabalho dos produtores e o acompanhamento das associações.  

No evento, o Secretário Regional dos Recursos Naturais declarou que a afirmação dos produtos 
agroindustriais açorianos se faz pela qualidade,   revelando que o Governo está a trabalhar no 
desenvolvimento de uma imagem ecológica. “Só assim teremos a garantia de sucesso junto dos 
mercados externos”, afirmou Luís Neto Viveiros, acrescentando que o Executivo está “a trabalhar na 
criação de uma imagem ecológica, de gourmet e premium, destinada a todos os produtos e serviços 
açorianos, que projete as suas produções e os Açores além-fronteiras”. 

“Face à nossa pequena e fragmentada dimensão, as produções açorianas nem sempre conseguem, 
como outras, afirmar-se nos mercados”, frisou. Considerou ainda ser “ser absolutamente imperioso o 
desenvolvimento de um trabalho tendente à união e articulação de esforços de todos, para que 
possamos credibilizar cada vez mais a nossa Marca Açores”. 

Na cerimónia que distinguiu mais de 300 lavradores pela produção de leite de excelência conseguida 
em 2012, Luís Neto Viveiros saudou a iniciativa e 
os produtores distinguidos, considerando que 
“espelham a enorme capacidade característica 
deste setor para enfrentar dificuldades, abraçar 
novos desafios e perseguir o nosso caminho, para 
benefício do interesse coletivo e da agricultura 
açoriana”. 

Após a entrega dos prémios, seguiu-se a 
assinatura do protocolo AJAM/BES Açores e o 
leilão de novilhas desta associação.  

GaCS/OG 

  



Prémio Produtor Excelente 2012 

 

 

    
  



Prémio Produtor Excelente 2012 

 

 

    
  



Prémio Produtor Excelente 2012 

 

    
 



Prémio Produtor Excelente 2012 
 

A todos os nossos parabéns! 
 

ADÉLIO GIL SILVA MASSA 
AGOSTINHO ARRUDA - CABEÇA CASAL HERANÇA DE 
AGOSTINHO SOUSA PIMENTEL 
AGRO PECUÁRIA SILVA LDA. 
AGROMELO LDA. 
AIRES CORDEIRO LOPES 
ALBERTO EMANUEL ANDRADE BORGES 
ALBERTO MANUEL BRANCO PACHECO 
ALCIDES BARBOSA FRANCO 
ALTIPRADO-SOC. AGRO-PECUÁRIA S.A. 
ANDRÉ FILIPE ALMEIDA CARREIRO 
ANDRÉ MANUEL HINTZE ATAYDE MOTA 
ANICETO ARRUDA RESENDES 
ANICETO MANUEL FERNANDES MACHADO 
ANICETO PIMENTEL MONIZ 
ANTÓNIO AMÉRICO MONIZ OLIVEIRA 
ANTÓNIO CLEMENTE PEREIRA COSTA SANTOS 
ANTÓNIO GONÇALO OLIVEIRA 
ANTÓNIO JOSÉ BRAGA SOUSA 
ANTÓNIO JOSÉ SOUSA COUTO 
ANTÓNIO LOURENÇO OLIVEIRA VIVEIROS 
ANTÓNIO LUIS CORREIA AGUIAR 
ANTÓNIO LUIS FARIAS ARRUDA 
ANTÓNIO LUIS SERÔDEO PACHECO MEDEIROS 
ANTÓNIO MANUEL AMARAL PIMENTEL 
ANTÓNIO MANUEL BOTELHO DIAS 
ANTÓNIO MANUEL COGUMBREIRO ESTRELA REGO 
ANTÓNIO MANUEL COSTA PACHECO 
ANTÓNIO MANUEL RODRIGUES 
ANTÓNIO MARTINS SOUSA BISPO 
ANTÓNIO RESENDES SILVESTRE 
ANTÓNIO SOUSA CRUZ 
ANTÓNIO TAVARES-PEDRO TAVARES SOC. AGRÍCOLA 
ANTÓNIO VICTOR REBELO RAPOSO 
ARISTIDES MANUEL TAVARES SILVA 
ARMANDO BOTELHO MEDEIROS HENRIQUE 
ARMANDO RAUL COSTA BARBOSA 
ARSÉNIO BENEVIDES MARTINS 
AVELINO MEDEIROS AGUIAR 
BASILIO ANTERO MONIZ SILVA 
BERNARDO MIGUEL SOUSA PACHECO 
BRIAN CABRAL RAPOSO 
CARLOS ALBERTO AMARAL FURTADO 
CARLOS ALBERTO CABRAL COUTO 
CARLOS ALBERTO CORREIA AGUIAR 
CARLOS ALBERTO FURTADO PINHEIRO 
CARLOS ALBERTO RAPOSO CABRAL 
CARLOS ALBERTO VICTORIA MONIZ 
CARLOS DUARTE ALMEIDA 
CARLOS FILIPE CABRAL AGUIAR 
CARLOS MANUEL CARDOSO MEDEIROS 
CARLOS MANUEL GUERREIRO FURTADO 
CARLOS MANUEL MELO PIMENTEL 
CARLOS MANUEL PACHECO CABRAL 
CARLOS MIGUEL MEDEIROS COUTO 
CARLOS RAPOSO MASSA 
CESAR SILVA MEDEIROS 

CLÁUDIO ALBERTO SILVA MELO 
COOPERATIVA JUVENTUDE AGRÍCOLA CRL 
CORÁLIA MARIA CORDEIRO MONIZ ALMEIDA 
DANIEL CARLOS BOTELHO PEREIRA 
DANIEL SÁ PONTE 
DANIEL SOUSA CORDEIRO 
DAVID CORDEIRO MIRANDA 
DAVID EDUARDO PACHECO COSTA 
DIMAS CORDEIRO ARRUDA 
DINARTE SOUSA ALMEIDA 
DINIS ALMEIDA FRIZADO 
DINIS PAULO SOUSA MEDEIROS 
DIONISIO PEDRO ROCHA PEREIRA 
DUARTE MANUEL ALVES TORRES 
DUARTE MANUEL DIAS CAMARA 
DUARTE MANUEL MEDEIROS CLÁUDIO 
DUARTE MANUEL PACHECO 
DUARTE MANUEL PIMENTEL COSTA 
DUARTE MANUEL PONTE SILVA 
DUARTE MANUEL SILVA MASSA 
EDUARDO ALBERTO PINHEIRO SOARES 
EDUARDO FERNANDO PEDRO DOMINGOS 
EDUARDO MANUEL COELHO BETTENCOURT MEDEIROS 
EDUARDO MANUEL COELHO BETTENCOURT MEDEIROS - 2ª LAVOURA 
EDUARDO MANUEL OLIVEIRA ALVES 
EDUÍNO COSTA ALMEIDA 
EDUÍNO MANUEL PACHECO 
ELIAS RAPOSO SARDINHA 
EMANUEL ARAUJO MASSA 
EMANUEL BOTELHO CABRAL 
EMANUEL GARCIA 
EMANUEL RICARDO AGUIAR SILVESTRE 
EMANUEL SOUSA COUTO 
ERNESTO MANUEL FRANCISCO SOUSA 
ESTEVÃO CORDEIRO COSTA 
EUGÉNIO MELO MEDEIROS 
EUGÉNIO MIGUEL ARRUDA MASSA 
EUSEBIO ARRUDA MIRANDA 
EVARISTO MANUEL FARIA CARVALHO 
EXPLORAÇÃO AGRO-PECUÁRIA CORDEIRO E SILVA 
FERREIRA & PONTES 
FILIPE JOSÉ MEDEIROS CABRAL 
FILOMENA CONCEIÇÃO BETTENCOURT FURTADO 
FLÁVIO ROBERTO CIPRIANO GARCIA 
FLÁVIO SILVA PEREIRA 
FRANCISCO JOSÉ CORREIA CABRAL 
FRANCISCO MACHADO FARIA E MAIA 
FRANCISCO MANUEL PONTE SOARES 
FRANCISCO MIGUEL PEREIRA PONTE CABRAL 
GABRIEL RAPOSO PONTE PACHECO 
GIL JORGE SILVESTRE OLIVEIRA 
GIL MANUEL FERREIRA OLIVEIRA 
GIL MANUEL FERREIRA RODRIGUES 
GIL MIGUEL RODRIGUES FURTADO 
GRAÇA FÁTIMA COSTA AMARAL MEDEIROS 
GUALBERTO CORREIA  MELO 
GUALBERTO COUTO RODRIGUES 



GUILHERME AMARAL PIMENTEL 
HÉLDER CARVALHO MEDEIROS 
HENRIQUE MANUEL OLIVEIRA PAVÃO 
HERDEIROS ANTÓNIO FERNANDO FURTADO SOARES 
HERDEIROS DE MANUEL ELIAS MELO MONIZ 
HERDEIROS DE MOISÉS ALMEIDA MASSA 
HIGINIO MANUEL VIEIRA LUIS 
HILDEBERTO BARBOSA COSTA 
HUMBERTA MARIA MONIZ SILVA - CABEÇA CASAL DA HERANÇA DE 
HUMBERTO ARRUDA MIRANDA 
HUMBERTO CAMARA VIVEIROS 
ILDA MARIA MEDEIROS SILVA ALMEIDA 
IRMÃOS BARBOSA - SOCIEDADE AGROPECUÁRIA 
JACINTO MANUEL AMARAL REBELO 
JACINTO MANUEL MEDEIROS RAPOSO 
JEREMIAS PEREIRA BULHÕES 
JEREMIAS REBELO BULHÕES 
JOÃO ALBERTO AMARO ALMEIDA 
JOÃO ALBERTO PONTE CORDEIRO 
JOÃO ALVARO SILVA ARRUDA 
JOÃO ANTÓNIO PEREIRA ARRUDA 
JOÃO AURELIO COUTO CORREIA 
JOÃO BERNARDO BRAGA SOUSA 
JOÃO BOTELHO OLIVEIRA 
JOÃO BRITO VELHO ARRUDA MEDEIROS 
JOÃO CARLOS AGUIAR FURTADO ROSA 
JOÃO CARLOS COUTO BORGES 
JOÃO CARLOS SILVA PONTE 
JOÃO CARLOS SILVEIRA PEREIRA 
JOÃO CARVALHO GARCIA 
JOÃO DEODATO CABRAL 
JOÃO E MANUEL SILVA LDA. 
JOÃO EDUARDO GUERREIRO FURTADO 
JOÃO EDUARDO SOUSA COSTA 
JOÃO EVANGELISTA OLIVEIRA MIRANDA 
JOÃO FERNANDO MONTEIRO BRAGA 
JOÃO FRANCISCO FARIAS BERNARDO 
JOÃO FRANCISCO FERREIRA CORDEIRO 
JOÃO LIBERAL MEDEIROS COUTO 
JOÃO MANUEL ALMEIDA CARVALHO 
JOÃO MANUEL LOPES REBELO 
JOÃO MANUEL OLIVEIRA SILVESTRE 
JOÃO MANUEL PEREIRA LIMA 
JOÃO MANUEL PINHEIRO 
JOÃO MANUEL ROQUE TAVRES 
JOÃO MARIA FURTADO 
JOÃO MELO FURTADO 
JOÃO NORBERTO VIVEIROS OLIVEIRA 
JOÃO OCTÁVIO OLIVEIRA CASTELO BRANCO 
JOÃO PAULO FRAZÃO FRIAS AFONSO 
JOÃO PAULO RAPOSO PACHECO 
JOÃO PAULO SILVA PEREIRA 
JOÃO ROQUE OLIVEIRA 
JOÃO VALTER MARTINS AGUIAR 
JORGE ALBERTO MEDEIROS CORREIA 
JORGE ALBERTO SERPA COSTA RITA 
JOSÉ ADRIANO PEREIRA FURTADO 
JOSÉ ALBERTO MEDEIROS MELO 
JOSÉ ALEXANDRE BOTELHO 
JOSÉ ALEXANDRE BRAGA PEREIRA 
JOSÉ ANTÓNIO DUARTE SOUSA 
JOSÉ ANTÓNIO LEITE 
JOSÉ BOTELHO LIMA 
JOSÉ CARLOS MONIZ SOUSA PACHECO 
JOSÉ CARLOS RAPOSO ALVES 
JOSÉ CARLOS RESENDES FAGUNDES 
JOSÉ CARLOS VIEIRA RESENDES 

JOSÉ CARVALHO GARCIA 
JOSÉ CASTRO RODRIGUES 
JOSÉ COSTA OLIVEIRA 
JOSÉ CRISTIANO AGUIAR SILVESTRE 
JOSÉ CRISTIANO ARRUDA MASSA 
JOSÉ DUARTE PONTE PEREIRA 
JOSÉ EDUARDO BOTELHO PEREIRA 
JOSÉ FRANCISCO LOPES PONTE 
JOSÉ GUILHERME MEDEIROS CABRAL 
JOSÉ HERMANO CABRAL LOPES 
JOSÉ JACINTO CORREIA AGUIAR 
JOSÉ JACINTO MELO PACHECO 
JOSÉ JACINTO SILVA MARTINS FILIPE 
JOSÉ LIMA OLIVEIRA 
JOSÉ LOPES BENTO SOUSA 
JOSÉ LOURENÇO FURTADO 
JOSÉ LUIS SILVESTRE ARRUDA 
JOSÉ LUIS SOUSA PACHECO 
JOSÉ LUIS TAVARES AMORIM 
JOSÉ MANUEL CABRAL RAPOSO 
JOSÉ MANUEL CARREIRO GARCIA 
JOSÉ MANUEL CASTRO SOROMENHO MENDONÇA 
JOSÉ MANUEL CORDEIRO CABRAL VIVEIROS 
JOSÉ MANUEL LIMA MEDEIROS 
JOSÉ MANUEL MONIZ OLIVEIRA 
JOSÉ MANUEL MONIZ REGO 
JOSÉ MANUEL PAVÃO CORREIA SILVA 
JOSÉ MANUEL PAVÃO MEDEIROS 
JOSÉ MANUEL PIMENTEL FURTADO 
JOSÉ MANUEL PONTE SILVA 
JOSÉ MANUEL ROQUE TAVARES 
JOSÉ MARIA OLIVEIRA PAVÃO 
JOSÉ MARIA PEREIRA MIRANDA 
JOSÉ MARIA SOUSA PEREIRA 
JOSÉ MARIANO MONIZ MEDEIROS 
JOSÉ MELO SILVA 
JOSÉ MOREIRA BARBOSA CORDEIRO 
JOSÉ OCTÁVIO SILVESTRE OLIVEIRA 
JOSÉ PEREIRA MEDEIROS JERÓNIMO 
JOSÉ RAPOSO CABRAL 
JOSÉ RAPOSO VIDAL 
JOSÉ REBELO BULHÕES 
JOSÉ RESENDES SILVESTRE 
JOSÉ SOUSA CRUZ 
JOVIANO FILIPE ARRUDA MEDEIROS 
JUVENAL MANUEL COUTO CORREIA 
LÁZARO GABRIEL CIPRIANO CORDEIRO 
LÁZARO OLIVEIRA CORDEIRO 
LEONARDO JORGE ALMEIDA RODRIGUES 
LEONARDO VIANA MEDEIROS BRANCO 
LEONOR CONCEIÇÃO SAMPAIO AMARAL SOUSA 
LIDUÍNO EDUARDO MEDEIROS RAPOSO 
LILIA MARIA MONTE BOTELHO MEDEIROS 
LILIANA FATIMA DUARTE OLIVEIRA RAPOSO 
LUCIA MARIA MEDEIROS AMARAL 
LUCIANO MONIZ OLIVEIRA 
LUIS AIRES SILVESTRE MORGADO 
LUIS ALBERTO AMARAL CABRAL 
LUIS ALBERTO ANDRADE SANTOS VIEIRA 
LUIS ALBERTO RAPOSO CORDEIRO 
LUIS BERGANTIN OLIVEIRA 
LUIS CARLOS CORDEIRO SILVA 
LUIS CARLOS CORREIA MONIZ 
LUIS CARLOS PONTE 
LUIS DUARTE ALMEIDA 
LUIS FILIPE FRAZÃO CABRAL 
LUIS JORGE PACHECO MONIZ 



LUIS MANUEL DIAS VIVEIROS 
LUIS MANUEL MEDEIROS BARBOSA 
LUIS MANUEL RAPOSO MEDEIROS 
LUIS MIGUEL SOUSA VIVEIROS 
LUIS PONTE SILVA DUARTE 
MANUEL ANTÓNIO REGO FERREIRA 
MANUEL ANTÓNIO REGO ROCHA 
MANUEL ANTÓNIO SILVA OLIVEIRA 
MANUEL BENTO DE SOUSA E HERDEIROS 
MANUEL CABRAL COSTA 
MANUEL CARLOS CORDEIRO 
MANUEL COSTA MARTINS 
MANUEL HERMÍNIO ALMEIDA CORREIA 
MANUEL JOSÉ FERREIRA ROQUE 
MANUEL JOSÉ MELO MONIZ 
MANUEL LUIS SOUSA SARDINHA 
MANUEL OLIVEIRA GARCIA 
MANUEL PONTE AGUIAR 
MANUEL PONTE GONÇALVES PASCOAL 
MANUEL SILVA DUARTE 
MANUEL SILVESTRE MONIZ 
MANUEL VICTORINO ALEXANDRE COSTA 
MARCO JOÃO MELO BETTENCOURT 
MARCO PAULO MEDEIROS PONTE 
MARGARIDA MALVINA ALMEIDA ARAUJO 
MARGARIDA MOTA 
MARIA ALICE MONIZ AMARAL 
MARIA ASCENÇÃO MELO FONSECA 
MARIA CELESTE MEDEIROS CABRAL FALCÃO 
MARIA CONCEIÇÃO LIMA BOTELHO 
MARIA CONCEIÇÃO MONIZ FURTADO 
MARIA DONATILDE MEDEIROS COUTO CIPRIANO 
MARIA EDUARDA COUTO COSTA 
MARIA GILDA LIMA OLIVEIRA SOUSA 
MARIA JOÃO DA CAMARA MACHADO 
MARIA JOSÉ MEDEIROS MONIZ FURTADO 
MARIA JUVENALIA MACEDO PIMENTEL GONÇALO 
MARIA LOURDES BAPTISTA REBELO 
MARIA LOURDES FERREIRA VIVEIROS PIMENTEL 
MARIA LURDES MIRANDA MELO 
MARIA ODÁLIA PACHECO VIVEIROS OLIVEIRA 
MÁRIO FERNANDO CAMARA SERPA 
MÁRIO JORGE BENEVIDES MARTINHO 
MÁRIO JORGE CASTRO VIVEIROS 
MÁRIO JORGE SOUSA MEDEIROS 
MÁRIO LUIS ALVES CORDEIRO 
MATEUS MEDEIROS REBELO 
MAURÍCIO EUGÉNIO CAMARA VELHO CABRAL 
MESSIAS MEDEIROS ROCHA 
MESSIAS PIMENTEL AGUIAR 
MIGUEL ALVES MEDEIROS DIOGO E FILHOS LDA. 
MIGUEL JORGE MELO COSTA 
MIGUEL RESENDES ALMEIDA MONIZ 
MIGUEL SOUSA PIMENTEL 
MIGUEL TOME CUNHA ANDRADE 
MOISÉS ARRUDA PONTE 
MOTA E FILHOS LDA. 
NELSON RAPOSO MEDEIROS 
NUNO ALEXANDRE PINHEIRO SOARES AGUIAR 
NUNO FILIPE CORREIA ALVES 
NUNO LUIS COUTO COSTA 
NUNO MANUEL VIVEIROS FURTADO MARTINS 
OCTÁVIO MANUEL PACHECO MONIZ 
OLAVO MASSA SILVESTRE 
OLIVÉRIO MELO SÁ BETTENCOURT 
ORLANDO SILVA VIVEIROS 
OSVALDO AMBAR BARBOSA 

PAULA CRISTINA GUIDO GAIDOLA TAVARES 
PAULO ALBERTO FELIX VIEIRA - 1ª LAVOURA 
PAULO ALEXANDRE FURTADO SOUSA 
PAULO ANDRÉ BOTELHO PEREIRA 
PAULO CRISTIANO WALLENSTEIN TEIXEIRA 
PAULO HENRIQUE SERPA COSTA RITA 
PAULO JORGE PEREIRA PACHECO 
PAULO JORGE ROCHA PEREIRA 
PAULO JOSÉ MACHADO CRUZ 
PAULO MIGUEL FERREIRA OLIVEIRA 
PAULO MIGUEL MEDEIROS CORREIA 
PAULO SIMÃO ARRUDA MASSA 
PEDRO JÁCOME CARVALHO E CUNHA HINTZE RIBEIRO 
PEDRO JORGE OLIVEIRA TAVRAES 
PEDRO LUIS PACHECO PONTE 
PEDRO MIGUEL COUTO COSTA 
RAUL CASTRO SOROMENHO MENDONÇA 
RICARDO ANTÓNIO DUARTE FURTADO 
RICARDO CABRAL OLIVEIRA 
RICARDO JORGE FURTADO SOUSA 
RICARDO MANUEL ROCHA PEREIRA 
ROBERTO FILOMENO BRANCO PACHECO 
ROBERTO PIMENTEL PACHECO 
RODOLFO MARTINS MARQUES SILVA 
RUI ALEXANDRE MEDEIROS FERREIRA 
RUI LUIS FERREIRA MELO 
RUI MIGUEL FARIA TORRES 
RUI MIGUEL SILVA PEREIRA 
SALVADOR LABORDE PATRICIO 
SANDRA FATIMA COSTA BRAGA 
SERAFIM JORGE PACHECO VAZ 
SERAFIM LUIS 
SÉRGIO MANUEL CAMARA RAPOSO 
SIDÓNIO PIMENTEL AGUIAR 
SILVÉRIO BOTELHO PEREIRA 
SILVESTRE OLIVEIRA EXPLORAÇÃO AGRO-PECUÁRIA LDA. 
SOC. AGRO PECUÁRIA IRMÃOS ITALIANOS LDA. - 2ª LAVOURA 
SOC. MASSINHAS EXP. AGRO-PEC LDA. 
SOCIEDADE SILVA E DUARTE 
TEÓFILO FEITOR ANDRADE 
TIAGO HINTZE ATAYDE MOTA 
URBANO PACHECO AGUIAR - CABEÇA CASAL HERANÇA DE 
VALTER MANUEL ARRUDA MASSA 
VALTER MANUEL BARBOSA COSTA 
VALTER MANUEL RAPOSO MEDEIROS 
VERÍSSIMO ABEL OLIVEIRA MIRANDA 
VERÍSSIMO COUTO AGRO-PECUÁRIA LDA. 
VICTOR BRUNO MELO GALVÃO 
VICTOR JOÃO ARAUJO RAPOSO 
VICTOR MANUEL LOPES ARRUDA 
VICTOR MANUEL MELO RAPOSO 
VICTOR MANUEL SILVA PONTE 
VICTOR MEDEIROS COUTO 
VICTOR MIGUEL ARAÚJO MASSA 
VICTORIANO MONIZ COUTO 
VITORIANO MEDEIROS FALCÃO 

 
No ano de 2005, aquando a 1.ª 
edição dos Prémios Produtor 

Excelente apenas 75 produtores 
atingiram este patamar, em 2012 

com menos produtores são já 371 os 
produtores no nível de excelência! 



 

LLííddeerr  MMuunnddiiaall  MMááqquuiinnaass  ddee  OOrrddeennhhaa  

AApprreesseennttaa  DDiiffeerreenntteess  SSoolluuççõõeess  LLiibbeerrddaaddee  ddee  EEssccoollhhaa  

SEMPRE COM OS MELHORES… 



CALENDÁRIO INDICATIVO DE PAGAMENTOS 
CAMPANHA 2013/2014 AÇORES 

AJUDA / APOIO 
SEMANA DE  

PAGAMENTO PREVISTA 
  

DEZEMBRO 

POSEI - PRÉMIO AOS PRODUTORES DE BOVINOS E CAPRINOS 30 Dez 13 a 3 Jan 14 

POSEI - PRÉMIO À VACA ALEITANTE 30 Dez 13 a 3 Jan 14 

POSEI - PRÉMIO AOS PRODUTORES DE LEITE 30 Dez 13 a 3 Jan 14 

POSEI - PRÉMIO À VACA LEITEIRA 30 Dez 13 a 3 Jan 14 

POSEI - AJUDA AOS PRODUTORES CULTURAS ARVENSES 30 Dez 13 a 3 Jan 14 

POSEI - AJUDA À TRANSFORMAÇÃO DE BETERRABA EM AÇUCAR 30 Dez 13 a 3 Jan 14 

 ANO 2014 

 JANEIRO 

POSEI - AJUDA AOS PRODUTORES ANANÁS 27 a 31 Jan 14 

 FEVEREIRO 

POSEI - MAJORAÇÃO AO PRÉMIO À VACA LEITEIRA 24 a 28 Fev 14 

POSEI - AJUDA AOS PRODUT. CULTURAS TRADICIONAIS 24 a 28 Fev 14 

POSEI - AJUDA À TRANSFORMAÇÃO DE BETERRABA EM AÇUCAR 24 a 28 Fev 14 

 MARÇO 

POSEI - PRÉMIO AO ABATE DE OVINOS E CAPRINOS 31 Mar a 4 Abr 14 

POSEI - AJUDA AO ESCOAMENTO JOVENS BOVINOS 31 Mar a 4 Abr 14 

POSEI - AJUDA AO ENVELHECIMENTO DE VINHOS LICOROSOS 31 Mar a 4 Abr 14 

POSEI - AJUDA À PRODUÇÃO HORTO-FRUTÍCOLAS E FLORES 31 Mar a 4 Abr 14 

POSEI - ARMAZENAGEM PRIVADA DE QUEIJO 31 Mar a 4 Abr 14 

POSEI - AJUDA AOS PRODUTORES DE CULTURAS ARVENSES 31 Mar a 4 Abr 14 

 ABRIL 

POSEI - PRÉMIO AOS BOVINOS MACHOS 28 Abr a 2 Mai 14 

POSEI - AJUDA AOS PRODUTORES DE TABACO 28 Abr a 2 Mai 14 

POSEI - PRÉMIO AO ABATE DE BOVINOS 28 Abr a 2 Mai 14 

POSEI - AJUDA À MANUNTEÇÃO DA VINHA 28 Abr a 2 Mai 14 

POSEI - AJUDA AOS PRODUTORES DE ANANÁS 28 Abr a 2 Mai 14 

POSEI - PRÉMIO AOS PRODUTORES DE LEITE 28 Abr a 2 Mai 14 

  MAIO 

POSEI - PRÉMIO AOS PRODUTORES DE OVINOS E CAPRINOS 26 a 30 Mai 14 

POSEI - PRÉMIO À VACA ALEITANTE 26 a 30 Mai 14 

POSEI - SUPLEMENTO DE EXTENSIFICAÇÃO BOVINOS E VACAS 26 a 30 Mai 14 

POSEI - AJUDA À COMERCIALIZAÇÃO EXTERNA 26 a 30 Mai 14 

POSEI - AJUDA AOS PRODUT. CULTURAS TRADICIONAIS 26 a 30 Mai 14 

POSEI - ARMAZENAGEM PRIVADA DE QUEIJO 26 a 30 Mai 14 

POSEI - AJUDA À MANUNTEÇÃO DA VINHA 26 a 30 Mai 14 



 

 JUNHO 

POSEI - MELHORIA CAPAC. ACESSO MERCADOS 23 a 27 Jun 14 

POSEI - AJUDA À INOVAÇÃO E QUALIDADE PROD. PECUÁRIAS 23 a 27 Jun 14 

POSEI - AJUDA À IMPORTAÇÃO ANIMAIS REPRODUTIVOS 23 a 27 Jun 14 

POSEI - AJUDA À BANANA 23 a 27 Jun 14 

POSEI - MAJORAÇÃO AO PRÉMIO À VACA LEITEIRA 23 a 27 Jun 14 

POSEI - PRÉMIO AO ABATE DE OVINOS E CAPRINOS  23 a 27 Jun 14 

POSEI - AJUDA AO ESCOAMENTO JOVENS BOVINOS 23 a 27 Jun 14 

POSEI - AJUDA AO ENVELHECIMENTO DE VINHOS LICOROSOS 23 a 27 Jun 14 

POSEI - AJUDA À PRODUÇÃO HORTO-FRUTÍCOLAS E FLORES 23 a 27 Jun 14 

POSEI - PRÉMIO AOS BOVINOS MACHOS  23 a 27 Jun 14 

POSEI - AJUDA AOS PRODUTORES DE TABACO 23 a 27 Jun 14 

POSEI - PRÉMIO AO ABATE DE BOVINOS 23 a 27 Jun 14 

 

POSEI - Taxas de execução consolidadas à data de 15 de outubro de 2013. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Caracterização da 

exploração 

Formação: Ambos tiraram o curso de 
empresários agrícolas, o Nelson tirou 
também o curso de inseminação artifi-
cial e preparador de animais. 
 

Experiencia Profissional: toda a vida 
trabalharam na atividade, começaram 
com o pai e mais tarde fizeram uma 
sociedade, 50% o pai e 50% o Nélson e 
o Hélder com 30 vacas cada um dos 
dois.  
 

Parcelas 
Área explorada: 82.74ha (594 alq.) 

Localização das parcelas: Feteiras  

Parcelas de renda: 21ha (150alq) 

Próprias: 61.3ha (440alq) 

 

 

Recursos Humanos: 4 (os 2 e 2 
funcionários) e um senhor apenas 
alguns dias por semana. 
 
Quota leiteira:1.222.915kg 
 

Efetivo Animal  
Total de animais: 263 
Vacas: 122 (110 em produção)  
Animais até 6 meses: 30 
Animais de 6 meses a 1 ano: 14 
Novilhas: 93 
Machos reprodutores: 4 
 

Maneio reprodutivo  
Beneficiação de novilhas:Utiliza 
o touro e inseminação. 
 

 

 

Beneficiação das vacas: Insemi-
nação e utiliza o touro nas vacas 
que repetem. 

 
Produção de alimentos  
Silagens:  
19,5 ha (140 alq.) de milho. 
Faz rolos de feno-silagem, no últi-
mo ano fez silos trincheira de erva 
como experiência. 
 

Recolha de Leite 
Possui tanque de refrigeração na 
exploração. 
Entrega na Bel Fromageries.  
 
N.º de tratores:2 

Nome: Hélder Pereira e Nelson Pereira  

Idade:39 e 38 anos  

Localização:Feteiras, Ponta delgada 
 

 

Entrevista 

Helder Pereira 
Nelson Pereira 



ão produtores de leite há muito 
tempo?  
Começamos desde cedo com o 
nosso pai, mas em 1997 fizemos 

um projeto de primeira instalação e 
uma sociedade os três.  
 
Como é definem a situação atual do 
setor? 
Está um pouco pior que há 2 anos atrás, 
os fatores de produção têm subido 
muito, principalmente as rações e o 
gasóleo. De um modo geral, tudo o que 
se compra.   
 
Nelson, é o presidente da direção da 
Cooperativa das Feteiras, são muitos os 
produtores da freguesia? 
São cerca de 15 mas temos associados 
de outras freguesias. 
 
Estão a construir uma sede nova, estão 
a fazê-lo numa altura de dificuldades e 
com muita concorrência, conseguem 
ser competitivos? 
Sim, conseguimos. Tivemos de construir 
uma sede nova porque não tínhamos 
outra solução. Estávamos a ficar peque-
nos e precisava-mos de espaço para 
armazenar. O armazém que dispomos 
está a precisar de obras e o que se iria 
gastar nele não compensa.  
 
Com a nova sede pretendem oferecer 
novos serviços aos associados? 
Temos algumas ideias, mas para já, 
nada de concreto.  
 

Quando é que prevê concluir a obra? 
Em princípio em março estará pronta.  
 
No continente algumas explorações 
estão a recorrer ao Crossbreeding, aqui 
também já aparecem explorações a 
fazê-lo, qual a vossa opinião sobre este 
método? 
Já pensamos nisso e não vemos grandes 
vantagens. Achamos que são precisas 
melhores condições, as quais ainda não 
dispomos, é necessário um maior con-
trolo sobre os animais e isso implica 
algumas infraestruturas, por exemplo as 
novilhas não poderão estar tão à solta 
na pastagem porque isso complica a 

deteção de cios. Talvez nas 
explorações maiores com 
outras condições se justifi-
que.  
 
Tem feito investimentos 
na exploração? 
Não, só na compra de ter-
renos.  
 
O preço dos terrenos nesta 
zona é muito alto? Quem 
eram os proprietários, 
produtores que abandona-
ram a atividade? 
Continua alto mas baixou 
um pouco. Quanto aos 
terrenos eram de senho-
rios, nós já os fazíamos há 
vários anos, as rendas já 
não se justificavam.   
 
Quais são os investimentos 
futuros da empresa? 

Cobrir o pavilhão, melhorar as condi-
ções do parque e aumentar o efetivo da 
exploração.  
 
E investimentos em maquinarias? 
Não. Eventualmente um trator, uma ou 
outra alfaia, uma cisterna maior, mas 
não é a prioridade. 
 
Ao cobrir o pavilhão pretendem fechar 
os animais? 
Não, os animais estarão sempre em 
pastoreio. Pretendemos colocar camas, 
mas apenas para dias de muito mau 
tempo no inverno. O sistema de camas 
ainda não está definido se serão lojetes 
com tapetes ou areia.  
 
Quais os critérios na seleção dos tou-
ros? 
Touros com boas patas, leite e muita 
longevidade.  
 
Os machos ficam com eles? 
Não, vendemos tudo. No tempo do meu 
pai criávamos mas agora não.  
 
Mas porquê a carne não é um bom 
negócio? 
Não é rentável.  
 
Qual o critério na seleção das novilhas? 
Ficamos com todas as novilhas, depois 
vendemos sempre algumas, entre 25 a 
30 para reprodução.  
 
Tem usado sémen sexado? 
Não, nunca tomámos essa decisão de 
apostar no sémen sexado. Temo-nos 
dado bem com o sémen normal, tiramos 
sempre cerca de 50% de fêmeas. Se 

S 



tivesse-mos mais fêmeas teríamos de 
ter mais área para as criar ou iria faltar 
alimentos.    
 
Fazem a gestão da exploração em fun-
ção dos dois locais de produção, por-
quê? 
Tem essencialmente a ver com o clima. 
A partir de Março estão nesta zona mais 
alta e agora nesta altura, durante o 
inverno, passam para a zona mais baixa 

onde o clima é 
melhor.  
 
Esse sistema não 
vos dificulta um 
pouco a vida, em 
termos de logística, 
mudanças de 
ordenha, tanque 
de refrigeração? 
Um pouco mas não 
assim tanto, a 
máquina de orde-
nha como é móvel 
vai facilmente para 
baixo, só temos de 
trazer o leite para 

cima e isso acontece apenas durante 4 
meses.  
 
Acabando o pavilhão aqui, vão deixar 
de fazer essas mudanças?  
Sim, havemos de ficar aqui também 
durante o inverno. Neste caso teremos 
de transportar as comidas para cá, 
teremos de fazer mais 2 ou 3 silos trin-
cheira aqui. De certa forma, já estamos 
também cansados de andar para baixo e 

para cima.  
 
A alimentação na manjedoura é igual 
para todas as vacas ou estão separadas 
por lotes? 
Não, é igual para todas.  
A orientação genética que seguiram 
tem ido de encontro com as vossas 
pretensões? 
Sim. Nem sempre é tudo como quere-
mos mas de uma forma global sim. 
 
Vocês têm tido alguns prémios em 
feiras de uma forma resumida o que é 
que ganharam? 
Nestes anos todos, possivelmente 
teremos ganho mais de 60 prémios, já 
ganhámos 3 vezes a melhor vaca, o 
melhor úbere e 2 vezes a vaca vice 
campeã.  
 
O ano passado correu bastante bem… 
Sim, conseguimos vários prémios: 
- 1º Lugar paraVitelas dos 11 aos 14 
meses de idade; Vacas em Lactação dos 
5 aos 6 anos de idade; Vaca Campeã 
Adulta e Grande Campeã.  
- 2º Lugar para Vacas de 1.ª lactação até 

Vaca dos irmãos Helder e Nelson Pereira  filha de  MeslandDUPLEX 
Nascimento 10/03/2008 



32 meses de idade, Vaca Campeã Jovem 

e Grande Campeã.  

- 5.º Lugar para Vitelas dos 11 aos 14 

meses de idade e Vacas em Lactação 

dos 5 aos 6 anos de idade.  

Tem produções relativamente altas, 

certamente que é difícil 
alcançar essas produções à 
base da pastagem, para 
além de uma boa genética, 
o que é que é preciso mais? 
Ter bons animais e o clima 
também tem de ajudar.  
Relativamente aos contra-
tos que agora têm de ser 
firmados com as indústrias, 
que aspetos positivos e 
negativos vê nesta medida? 
Não vejo inconvenientes, 
desde que continuem a 
pagar todos os meses con-
forme tem sido, está tudo 
bem.  
 
Como é que vê o futuro da 
produção de leite daqui a 
10 anos? 
É imprevisível, é muito tem-
po, não é fácil ter uma pers-
petiva. Com o fim das quo-

tas, muitas explorações vão acabar, não 
têm condições para continuar.  
 
Nesse cenário sem quotas, os Açores 
têm condições para serem competiti-
vos? 
Sim, pela produção, pela genética e pelo 

tipo de gente que temos, gente de tra-
balho e explorações que não ficam atrás 
das outras na europa.  
 
E que papéis deverão ter as fábricas 
nesse novo desafio? 
Todas elas têm de investir todos os anos 
em produtos novos. É como nós, tam-
bém temos de investir. 
 
Sempre foram produtores da Bel? 
Sim, sempre, desde toda a evolução da 
empresa! O meu pai já era da Loreto, 
depois passou a Lacto Açoreana, mais 
tarde Lacto Iberia e atualmente Bel.  
 
Quais as principais dificuldades com 
que se depara? 
As rações com preços altos e o leite com 
preços baixos, embora a perspetiva de 
subidas seja boa porque não há leite 
nos mercados.  
 
Que mensagem gostariam de deixar a 
todos os colegas do setor? 
Que continuem a trabalhar e que 
melhorem. Todos juntos iremos apren-
der uns com os outros.  
 
Carlos Oliveira  
Dezembro 2013





 



PROAMA (“Microprojetos”) - Programa de Apoio à Modernização Agrícola 

vigorará até 31 de dezembro de 2014. 

 

 

S.R. DOS RECURSOS NATURAIS 

Portaria n.º 97/2013 de 26 de Dezembro de 2013 

 

Considerando a Portaria n.º 64/2008, de 7 de agosto, com as alterações introduzidas pelas Portarias n.ºs 
39/2008, de 19 de maio, 89/2009, de 23 de outubro e n.º 71/2010, de 29 de julho, que aprovou o Programa 
de Apoio à Modernização Agrícola, designado por “PROAMA”. 

Considerando que estava previsto que o referido programa vigoraria até 31 de dezembro de 2013; 

Considerando que se mantém os pressupostos que estiveram na origem da sua conceção; 

Manda o Governo Regional, pelo do Secretário Regional dos Recursos Naturais, nos termos da alínea d) 
do n.º 1 do artigo 90º do Estatuto Político-administrativo da Região Autónoma dos Açores, aprovado pela 
Lei nº 39/80, de 5 de agosto, e alterado pelas Leis nºs 9/87, de 26 de março, 61/98, de 27 de agosto e 
2/2009, de 12 de janeiro, o seguinte:  

Artigo 1.º 

O artigo 19.º e o anexo I da Portaria n.º 64/2008, de 7 de agosto, com as alterações introduzidas pelas 
Portarias n.ºs 39/2008, de 19 de maio, 89/2009, de 23 de outubro e n.º 71/2010, de 29 de julho, são 
alterados passando a ter a seguinte redação: 

“Artigo 19.º 

Entrada em vigor e vigência 

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e vigorará até 31 de dezembro de 
2014. 

 

Anexo I 

Maquinaria e Equipamentos Elegíveis 

1. Abre-regos 
2. Acessórios para carregador 
3. Agitador de leite 
4. Agitador de chorumes 
5. Alambique 
6. Arrancador de batatas 
7. Aspirador de geleia real (Apicultura) 
8. Atomizador 
9. Balança 
10. Balde para máquina de ordenha 
11. Bateria para cerca elétrica 
12. Bebedouros automáticos 
13. Bidões para mel 
14. Bilhas para transporte de leite 
15. Bilhas para sémen 
16. Bomba de água 
17. Bomba de elevação de massas 
18. Bomba de trasfega 
19. Bomba de vácuo para máquina de ordenha 
20. Boxes para vitelas 
21. Broca para trator 

22. Caixa de carga 
23. Caldeira 
24. Capsuladora 
25. Capta pólen 
26. Carregador de alfaias 
27. Casa de ordenha móvel 
28. Cerca elétrica 
29. Cerca móvel para ovinos 
30. Charrua 
31. Chassi 
32. Cinchos 
33. Colmeia 
34. Comedouros 
35. Computadores 
36. Conjunto de ordenha completo 
37. Cornadis / barreiras livre acesso 
38. Corta mato 
39. Corta sebes 
40. Cubas de fermentação em inox 
41. Depósito de decantação de mel 
42. Depósito para água 



43. Depósito para armazenamento de combustível 
44. Depósito sempre cheio em inox 
45. Derregador 
46. Descarolador para milho 
47. Descristalizador 
48. Desengaçador/esmagador de uvas 
49. Desoperculador 
50. Distribuidor de adubos 
51. Doseador 
52. Electro- serra 
53. Eletropulverizador 
54. Eletrobomba 
55. Enchedoras de vinho 
56. Equipamento para ensaque e fecho de sacas 
57. Equipamentos de limpeza e processamento de 

sementes e grãos  
58. Escarificador 
59. Esmagador de uva 
60. Extrator de mel 
61. Filtros de placas para vinho 
62. Filtros para mel 
63. Fórceps 
64. Francela 
65. Fresa 
66. Fumigador 
67. Gadanheira 
68. Gerador 
69. Grade de dentes 
70. Grade de discos 
71. Grelha para própolis 
72. Incrustador elétrico para cera (Apicultura) 
73. Manga contenção para bovinos 
74. Manjedoura móvel 
75. Máquina de enfrascar mel 
76. Máquina de ordenha de 1 ponto 
77. Máquina de rachar lenha 
78. Máquina de rolos para laminar cera (Apicultura) 
79. Máquina lavadora de pressão 
80. Maternidades para vitelos (iglôs) 
81. Medidor de leite 
82. Mesa giratória para frascos (Apicultura) 
83. Moinho de martelos 
84. Motobomba 
85. Motoceifeira 
86. Motopulverizador 
87. Motor para máquina de ordenha 
88. Motorroçadora 
89. Motosachadeira 
90. Motosserra 
91. Pá carregadora  
92. Pá niveladora 
93. Pia de lavagem 
94. Polvilhador 
95. Porta quadros 
96. Prensa para mel 
97. Prensa para uvas 
98. Prensas para mel 

99. Pulverizador Manual 
100. Pulverizador para tractor 
101. Refratómetro 
102. Reservatório de água 
103. Respigador 
104. Rolhadora 
105. Rolo compressor 
106. Rolo semeador 
107. Rotuladora 
108. Sachador adubador 
109. Secador de pólen 
110. Semeador 
111. Semi-reboque 
112. Silos de ração e acessórios 
113. Sistema de rega 
114. Soprador elétrico (Apicultura) 
115. Subsoladora 
116. Tanque rebocável 
117. Tanques para leite em inox 
118. Tapetes de borracha para camas 
119. Telas para nitreiras e reservatórios de água 
120. Termoacumuladores 
121. Tesoura de poda 
122. Tesoura pneumática com depósito acumulado 
123. Tinas de Fabrico  
124. Tinas para mel 
125. Tosquiadora 
126. Trela para transporte de gado 
127. Triturador 
128. Tubagem e acessórios para sistema de 

abastecimento de água na exploração 
129. Vasilhas de madeira para envelhecimento 
130. Vedações (postes, rede e arame) 
131. Vibrocultor 

 
 • É um Programa de Apoio à Modernização Agrícola 

Investimentos até 2999€, sem IVA. 
• Apoios atribuídos 50% do montante do investimento 

elegível (valor sem Iva). 
• O montante total dos apoios a conceder não pode 

exceder por beneficiário 7.500,00 €, durante qualquer 
período de 3 exercícios fiscais. 

• Não necessita de projetista, baste reunir os documentos e 
deslocar-se a um posto de atendimento agrícola  

• Pode fazer um a cada ano civil (um em Dezembro e um 
em Janeiro do ano seguinte) 

• Pode juntar várias coisas até perfazer os 2999€ 
• Tem um ano desde a faturação para apresentar o pedido 

ou seja, se apresentasses um proama no dia 31 de Outubro, 
poderia entregar tudo o que comprou desde 30 de Outubro 
de 2014 
Documentos necessários; 

 Parcelário (SIP) 

 Licença ou cópia do pedido da licença da 
exploração 

 Cópia BI e NIF e NIB 

 Facturas 

 Recibos 

 Cópias do cheque ou documento transferência 
bancária, multibanco… 

 Extracto bancário comprovativo dos movimentos, 

 Declaração das finanças e seg social em como 
não deve nada ou autorização de consulta. 



Apresentação do Catálogo de Touros 2014 

 
A AJAM acaba de lançar o novo Catálogo de Touros para o ano 2014, um catálogo que apresenta diversas 

novidades. A cerimónia de apresentação a clientes e associados decorreu no passado dia 8 de novembro e 

contou com a presença de Nuno Mateus da empresa Genética 21, Lda. e Marc Michielson da empresa 

ABS.  

A escolha dos nossos touros tem-se mostrado ao longo dos anos como um fator 

determinante no sucesso das explorações pecuárias e na capacidade reprodutiva do efetivo, 

facto reconhecido pelos associados. 

A cerimónia decorreu nas instalações da AJAM num agradável convívio entre os presentes, onde no final foram 

sorteadas algumas doses de sémen pelos presentes, oferecidas pela ABS e Genética 21. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Curiosidades  
Touros da AJAM que já produ-
ziram mais de 1 milhão de doses  
Numa lista restrita de todos os touros do mercado que já produziram 
mais de 1 milhão de doses, publicada a 28/2/2012, 40% destes touros 
foram já foram disponibilizados pela AJAM aos seus associados. Tou-
ros como o TOYSTORY já ultrapassaram a marca das 2 milhões de doses 
vendidas.  

Os touros que se apresentam estão listados por data de nascimento. A 
negrito estão representados alguns touros com mais de 1,5 milhões de 
doses vendidas e a azul os touros comercializados pela AJAM. 

O touro SHOTTLE produziu a sua milionésima dose de sémen a 20 de 

Dezembro de 2011. Ele possui sete filhos na lista Top 100 para TPI Hols-

tein EUA, incluindo o melhor colocado da indústria, 29HO13846 TRIG-

GER. SHOTTLE ainda é, ele próprio, um touro TOP 100, com mais de 

2000 para TPI e 47.000 filhas em lactação. A ABS comercializa atual-

mente sémen convencional e sexado de mais de 20 filhos de SHOTTLE 

globalmente. 

“É um verdadeiro superstar, com 12 anos de idade SHOTTLE 

que exibe a agilidade e a juventude de um touro com a 

metade de sua idade”, observou James Hudson, Gerente de 

Operações do Reino Unido.  

O fenómeno global 29HO12209 Picston SHOTTLE‐ET EX‐96 

tornou-se o 11º touro na ABS Global a alcançar o status de 

milionário. Esta conquista monumental é um atributo a sua 

influência e sucesso como um dos mais respeitados touros 

ABS. Fonte: ABS Global 21/06/2013 

Lista de Touros comercializados pela AJAM que já venderam mais de 1 milhão de doses: 

1. Southwind Bell of Bar-Lee 

2. MadawaskaAerostar 

3. Duregal Astre Starbuck 

4. Comestar Leader 

5. OliveholmeAeroline-Tw 

6. Startmore Rudolph 

7. Comestar Lee 

8. Wa-DelConvincer 

9. ComestarOutside 

10. Regancrest RBK Die-Hard 

11. RoylaneJordan 

12. Calbrett-I HH Champion 

13. End-Road PVF Boliver 

14. PicstonShottle 

15. Penn-EnglandGarrisson 

16. Jenny-LouMrshlToystory 

17. Sandy-Valley Bolton 

 



Touros que já produziram mais de 1 milhão de doses. 
 

TOURO HONRAS PAI AVÔ PROPRIETÁRIO PAÍS 

Fisher-Place Mandingo-Tw GM Valiant Bootmaker Select US 

Hanover-Hill Inspiration Class Extra Valiant Triple Threat Semex CA 

Lutz-Brookview Bell Rex GM, SP Bell Bova Gexex-CRI US 

Southwind Bell of Bar-Lee GM, SP Bell Valiant ABS US 

MadawaskaAerostar GM, Class Extra Starbuck Majesty Semex CA 

528 SkalsumerSunny Boy 
 

Crusader Sheik CRV NL 

Duregal Astre Starbuck Class Extra Starbuck Valiant Alta CA 

Paradise-R CleitusMathie GM Cleitus Bell Select US 

Dawsons Belvedere 
 

Atlas Greg LIC NZ 

Kingsmill PA Walesa 
 

Atlas Prefect LIC NZ 

RobthomIntegrity GM, Class Extra Blackstar Mark Select US 

Comestar Leader GM, Class Extra Blackstar Sheik Semex CA 

OliveholmeAeroline-Tw Class Extra Aerostar Mark Semex CA 

528 Eastland Cash 
 

Sunny Boy Cleitus CRV NL 

528 Etazon Lord Lily GM, Class Extra Blackstar Rotate CRV NL 

Startmore Rudolph GM, Class Extra Aerostar Mattador Semex CA 

Comestar Lee GM, Class Extra Raider Blackstar Semex CA 

Wa-DelConvincer Superior Production Elton  Cleitus ABS US 

ComestarOutside GM, Class Extra Prelude Blackstar Semex CA 

JockoBesne GM BesneBuck Southwind Creavia FR 

Klassic Merrill Lynch GM Merrill Target Gexex-CRI US 

Regancrest RBK Die-Hard GM Roebuck Tesk ABS US 

SRB Collins R Hugo 
 

Bickford Nicholass LIC NZ 

FusteadEmory Blitz GM, Class Extra Emory Tesk Select US 

RoylaneJordan GM, ST Juror Aerostar ABS US 

ComestarLheros Class Extra Mason Blackstar Semex CA 

HimsterGrandprix 
 

Lord Lily Mascot CRV NL 

StouderMorty GM Formation Aerostar Semex US 

ClinitaZackFrederick 
 

Zack Aerostar ABS US 

Kian-Red 
 

Andries Sunny Boy CRV NL 

Calbrett-I HH Champion GM, Class Extra Rudolph Horton GenerVations CA 

End-Road PVF Boliver GM, SP Amel Mathie ABS US 

O-Bee Manfred Justice GM, SP Manfred Elton Select US 

Ladino ParkTalent Superior Type Storm Leader Semex CA 

PicstonShottle GM, Class Extra Mtoto Aerostar ABS US 

KeystonePotter GM Manfred Juror Accelerated US 

Delta Olympic 
 

Addison BesneBuck CRV NL 

Ridge-Star Jammer GM Earl Zebo ABS US 

Penn-EnglandGarrisson GM TCG Duster ABS US 

Lutz-BrookviewBurt GM Aaron Prescott ABS US 

R-E-W Buckeye SP BW Marshall Rudolph Semex CA 

Jenny-LouMrshlToystory GM, SP BW Marshall Patron CRI/ Gen US 

Sandy-Valley Bolton GM, Class Extra Hershel Convincer ABS US 

SP = Produção superior ST = Tipo superior Classe Extra GM = Medalha de Ouro 
 

      Fonte: Hoard’sDairyman 



AVALIAÇÕES GENÉTICAS INTERNACIONAIS, 
PTA , BV, EBV são a mesma coisa ? 

Por Kátya Castro, Técnica Leite ABS Pecplan 

 

No mundo globalizado em que vivemos hoje, as informações circulam de forma bastante 
rápida e num instante vamos de um País a outro, basta uma boa conexão e um clique. Na 
área da genética bovina temos acompanhado grandes avanços e um maior intercâmbio de 
informações.  

As condições de manejo, alimentação e criação em gado leiteiro diferem a nível global, assim 
como o tipo de seleção genética e sua interação com o meio ambiente e os sistemas de 
criação , que em conjunto com os Sistemas de Avaliação Genética de cada País, nos trazem 
diferentes Índices e números.  

• Então, como compará-los? Como analisar corretamente touros provados 
em outros sistemas ? 

Em 1983 foi formado na Suécia o INTERBULL – “International Bull Evaluation Service” – 
“Serviço de Avaliação Internacional de Touro” , onde a cada Sumário 22 países submetem os 
dados nacionais de suas Provas. Estatisticamente através do método  MACE (Multiple Across-
Country Evaluation) – Avaliação Múltipla entre Países , touros de diversas origens são 
avaliados simultaneamente. Ao final deste processo temos uma avaliação genética 
internacional para cada touro e convertida para o “Sistema de Avaliação” de cada País. 

O Interbull calcula apenas avaliações internacionais para índices de Produção, mas a partir de 
1997 a Associação Holstein EUA, utilizando o mesmo método, combinando dados de avaliação 
internacional e doméstico conseguiu fazer a conversão das provas de tipo de Canadá, França, 
Alemanha, Itália, Holanda, expressas na Base Americana, serviço disponível somente para 
assinantes da Holstein USA. 

Da mesma forma outras organizações conseguiram fazer o mesmo para outras Raças 
Leiteiras. Ao final do artigo, informaremos com detalhes alguns sites onde tais dados podem 
ser facilmente consultados. 

 

• A conversão dos dados de Prova 

As características de Tipo diferem um pouco na forma como são definidas de um País para 
outro, como por exemplo temos “Locomoção” no sistema da Holanda e “Escore de Pés e 
Pernas” no dos Estados Unidos, basicamente estamos falando da mesma coisa , mas que na 
realidade diferem no número de itens e na forma como são avaliados. 

Além disso,  há pequenas mudanças nas herdabilidades, na % de ênfase que cada País coloca 
nas características de acordo com a sua necessidade de seleção   e na dimensão das escalas.  
O método MACE consegue estabelecer correlação genética entre as características de tipo no 
país de origem e as correspondentes características nos Estados Unidos. 

Há diferentes valores e índices utilizados como expressão do mérito genético dos touros em 
cada País, o que às vezes torna mais difícil sua interpretação correta, geralmente levando a 
comparações instantâneas por meio de uma simples conta de transformação de Libras em 
Kilos e vice-versa, o que é totalmente incorreto e leva a conclusões erradas na 
comparação entre Touros de Países diferentes.  

 



 

• PTA , BV , EBV .... são a mesma coisa ? 

Apesar de todos serem formas de se expressar o mérito genético, há diferenças conforme as 
definições a seguir. 

EBV(Estimated Breeding Value) e BV (Breeding Value) - Valor Estimado de Criação: 
Também conhecido como “Valor de Criação”, é a medida da performance esperada ou 
Superioridade de um Animal com referência à média da população. Expressos em Kg , são 
utilizados nos sistemas do Canadá, Alemanha, Espanha.  

PTA(Predicted Transmitting Ability) – Habilidade Prevista de Transmissão: Por ser 
valor estimado do mérito genético transmitido por um determinado Touro a sua progênie, o 
PTA é a metade do BV/EBV. O PTA é usado em libras nos Estados Unidos e em kg na 
Irlanda, Israel e Inglaterra. 

 

• Fazendo a conversão correta 

 

 

 

 

 

 

 

Pelos exemplos acima torna-se claro que a simples conversão de unidades , lbs ou kg , não é 
suficiente para fazer comparações válidas das avaliações genéticas entre touro de países 
diferentes. 

Portanto, não se deve comparar um BV kg de um país com o PTA lb de outro país 
somente pela a conversão numérica de unidades ou apenas pela forma de expressão 
do mérito genético (PTA ou BV) 

 

• Sites de consulta  

É de suma importância que qualquer avaliação publicada sempre mostre a fonte, a data da 
Prova, forma de expressão do mérito genético, unidade utilizada e características avaliadas.  

Para comparar dois touros de Países diferentes é essencial que ambos sejam analisados na 
mesma Base e tendo seus índices calculados no mesmo período. Os sites descritos abaixo, são 
altamente confiáveis, de fácil consulta (gratuita), e utilizam dados oficiais. 

 

AIPL - Animal Improvement Programs Laboratory -  www.aipl.arsusda.gov 

(Clicar em: GENERAL QUERIES/ Get Interbull evaluation by bull ID) 

Para consulta da Prova de Produção de Touros no Sistema Interbull convertida para a Base 
Americana utilizando o Número de Registro do touro no País de Origem. Figura abaixo, 
exemplo do resultado final da busca: 

 

 

Libras para Kilograma: 

Touro A com PTA Leite = 2.000 lb 

Lbs para Kg: 2.000 ÷ 2,2 = 909 kg 

PTA para BV: 909 x 2 = 

Touro A tem BV Leite = 1.818 kg 

Kilograma para Libras: 

Touro B com BV Leite = 2.000 kg 

Kg para Lb: 2.000 x 2,2 = 4.400 lb 

BV para PTA : 4.400 lb ÷ 2 =  

Touro B  tem PTA Leite = 2.200 lb 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dairybulls -  www.dairybulls.com 

(Após escolher a linguagem, clicar em: Dairybulls) 

Conversão da Prova de Tipo e Produção, para todas as Raças Leiteiras, Prova doméstica ou 
Interbull, em Base dos EUA, Canadá ou Holanda. A busca pode ser feita por Nome, Código do 
Touro na Central ou Registro no País de Origem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de 
Produção & Saúde 

Relação de 
Número de 
Filhas por 
País com 
dados de 
Produção 
utilizados 
no cálculo 

Selecionar a Raça(Dairy Breeds) 
e a Base Genética (Genetic 
Bases) em que deseja a prova  

Exemplo: Touro Holstein com 
prova de origem na Holanda, 
para ver Prova Interbull na 
Base EUA – selecione “United 
States (USDA, HÁ, Interbull)-
Next, digite o nome completo 
do touro e em Genetic Base 
marque “All”   

Total de Filhas e 
Rebanhos e % 
Filhas nos EUA  



NAAB -  www.naab-css.org 

A NAAB - National Association of Animal Breeders – é o órgão que congrega todas as 
empresas de I.A. em atividade nos EUA.  

Clicando em “ NAAB Database Crossreference” é possível encontrar a identificação de 
todos os touros de leite inscritos no programa de referência cruzada.  

Na Prova convertida Interbull além da Avaliação de Produção, é possível ver PTA Tipo, e os 
Compostos de Úbere e de Pés &  Pernas, disponível para busca em: International Sire 
Evaluation Database  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kátya Castro 

Coordenadora de Processamento & Capacitação do GMS 

GMS@absnet.com.br 

www.abspecplan.com.br   www.absamericalatina.com.br 

 

 

A busca pode ser feita 
pelo código NAAB, Raça 
& Número de registro, 
nome do touro  ou Short 
Name (nome de guerra) 

Líder Mundial em Genética Bovina 



Cultura da banana nos Açores  
 
A bananeira tem o seu centro de origem no Sudeste asiático, onde é 
possível encontrar uma grande variabilidade, contudo o seu cultivo 
está disperso por todas as zonas tropicais e subtropicais do mundo. A 
introdução desta cultura nos Açores, remonta aos tempos em que o 
arquipélago constituía a derradeira escala atlântica, no regresso à 
Europa. No início como parte de colecções botânicas e só mais recen-
temente como cultura intensiva. Com o fim do ciclo da laranja, a cul-
tura da bananeira tomou maior desenvolvimento a par com outras 
culturas. Em 1832, já há referências à produção desta cultura nos 
Açores “… estas ilhas produzem grandes quantidades de (…) frutas de 
caroço e pevide, bananas, laranjas …” 

A cultura da bananeira está um pouco difundida pelas nove ilhas dos 
Açores, sendo nas ilhas de São Miguel e Terceira onde existe com 
maior expressão. A principal espécie de bananeira utilizada nos Aço-
res é a “Pequena Anã” ou Dwarf Cavendish - Musa acuminata, bem 
adaptada ao clima dos Açores. As principais zonas produtoras de 
banana localizam-se nas encostas viradas a Sul – Sudeste, em vales 
abrigados e até aos 150 m de altitude. É realizada ao ar livre, em par-
celas de pequena dimensão (média de 1000m2 /parcela), rodeadas de 
sebes para protecção do vento e sem rega. 

Fonte AgricoMAC 
 
 

 



FILIPE BOTELHO 

PRODUÇÃO DE BANANA BIOLÓGICA  

Localidade - Ribeira das Tainhas  
Idade – 42 
Área – 7 Alqueires (1 hectare)  
 

ilipe, como é que se tornou produ-
tor de banana? 
Eu não tinha qualquer experiência, 

era mecânico, vim do ramo automóvel 
para a agricultura.   

O meu sogro era produtor de banana e 
fez-me um convite para trabalhar com 
ele. Estava a precisar de uma pessoa para 
o escritório, para tratar da papelada e foi 
assim que vim para esta área.  
 
E foi difícil a adaptação? 
Não considero difícil, a mecânica julgo 
que seja mais complexa. A adaptação foi 
fácil, mas tive que aprender muito. Tirei 
formações nos Serviços de Desenvolvi-
mento Agrário e tudo isso foi-me enri-
quecendo e fui também aprendendo 
comigo próprio. 
 
Há quanto tempo é produtor? 
Faz agora 9 anos em Maio.  
 
Há muitos produtores de banana aqui 
em Vila Franca? 
Em algumas freguesias já não há muitos, 
como em Ponta Garça. Vila Franca, Ribei-
ra das Tainhas e Ribeira Seca são zonas 
onde a banana se desenvolve bem e 
onde há mais produtores. Mas julgo que 
a área tem vindo a aumentar. Quando 
comecei, falava-se na altura que as pes-
soas estavam a abandonar a banana, 
agora tenho a sensação que está a voltar 
a aumentar.  
 
Então mas o que é que está fazer com 
que as pessoas estejam a regressar à 
cultura da banana em detrimento de 
outras culturas? 
Os apoios nesta área não são maus, por 
outro lado a bananeira é uma cultura que 
se adapta bem e não dá tanto trabalho 
como outras culturas, como por exemplo 
as hortícolas.  
 
No seu entender a banana tem futuro? 
Acho que sim. Sou produtor mas observo 
o mercado porque comercializo também 
através da PROBANANA na qual temos 

uma sociedade e por 
isso acho que sim. 
Acho que é UMA 
cultura com futuro. 
No meu caso, tentei 
fugir da produção 
convencional porque 
aí já há muita concor-
rência.  
 
A banana chega a 
valores irrisórios ao 
produtor, fala-se por 
vezes em 10 cênti-
mos por quilo, por-
que é que isso acon-
tece? São os subsí-
dios que estão a 
deturpar a situação? 
No verão, chega a 
valores ainda mais 
baixos por vezes. Os subsídios não estão 
funcionar bem por isso mesmo, como são 
dados aos produtores e não às coopera-
tivas, elas aproveitam-se disso, como só 
têm o subsídio se tiverem associados, 
precisam delas mas elas baixam o preço.  
 
A PROBANANA foi criada nesse sentido 
de conseguir aceder aos subsídios e 
assegurar um preço justo, não estavam 
satisfeitos então com as outras coopera-
tivas? 
Nessa altura ainda não estava na PRO-
BANANA, não posso falar sobre isso mas 
sei que o meu sogro não concordava 
muito com o método que usavam, nesse 
sentido, juntou-se com mais 4 pessoas e 
formaram essa sociedade.  
 
Esta é a melhor forma de atribuir o sub-
sídio à produção? 
Isso é uma faca de 2 gumes. Sendo dado 
directamente ao produtor, seria melhor 
para quem não está associado, por outro 
lado se for individualmente vai haver 
mais concorrência. Se calhar, da forma 
que está ainda é o melhor. As pessoas 
devem-se associar. Quando uma associa-
ção funciona bem, tudo é muito melhor 

do que individualmente, até nos custos. 
Organizados, vamos longe… 
 
Quantos sócios tem agora a PROBANA-
NA? 
São 9 no total, 6 efectivos e 3 com con-
trato aderente.   
 
E que quantidade de banana comerciali-
zam? 
No ano passado, produzimos cerca de 
230.000 kg de banana. Este ano pensá-
vamos chegar às 300 toneladas mas o 
tempo não o permitiu.  
 
Esta é uma cultura muito dependente do 
clima? 
Sim, bastante. Os últimos 2 anos têm sido 
muito maus, tivemos chuva de mais, 
depois seca e o vento também fez muitos 
estragos. O vento é de todos o pior, 
quando é muito, parte as bananeiras e só 
2 anos depois é que voltamos a ter bana-
na.  
 
Desde que nasce até se ter banana 
quanto tempo demora esse processo? 
O processo dura cerca de 2 anos. Depois 
de se cortar o cacho de banana, corta-se 

F 

Diversificação 



o pé também, cada pé só dá uma vez na 
vida, os rebentos que nascem da planta 
mãe é que irão dar origem a uma nova 
bananeira. Dos vários rebentos, esco-
lhemos normalmente os melhor e isso 
vê-se pela folha. As melhores têm um 
tipo de folha que chamamos orelha-de-
mula e deixamos os pés que nascem a 
norte porque o cacho normalmente nas-
ce virado para sul e assim não nascem 
bananeiras debaixo de outros cachos.  

 
Em que altura é que a banana é melhor? 
Maior e com melhor aspecto é no verão, 
mas a mais doce é no inverno. Como 
estou no método biológico, agora consi-
go banana mais doce.  
 
Que variedade é que se produz nos aço-
res? 
Eu suponho que seja quase tudo peque-
na anã, mas já existe tanta variedade, 
tanto clone que já não se consegue iden-
tificar uma variedade.  
 
A banana prata vê-se pouco, porque é 
que não se aposta nesta banana? 
Eu até tenho 3 pés dessa banana mas ela 
dá uma bananeira enorme e com o nosso 
clima, se não tiver num sítio muito abri-
gado, ela acaba por partir, não é a mais 
adaptada.  
 
O que é que a banana dos Açores tem 
que as outras não têm? 
A nossa banana tem um sabor especifico, 
costumamos dizer que o que é nosso é 
que é bom, mas em parte é verdade 
porque a nossa banana tem um sabor 
mais intenso que a banana de fora e tem 
uma doçura e um paladar diferente. 
Alguns produtores, à semelhança do que 
acontece no ananás estão mais preocu-

pados com a quantidade e perde-se na 
qualidade. No meu caso, a produção 
baixou um pouco mas eu não estou 
preocupado com isso, sempre me preo-
cupei em ter qualidade para que o meu 
produto seja reconhecido em qualquer 
sítio.  
 
Qual é o seu principal mercado neste 
momento? 
Neste momento estou a exportar tudo, 

mas sinceramente também não experi-
mentei a vender cá.  
 
Como surgiu a ideia de produzir bana-
na pelo método biológico, visto que 
certificado não há ainda ninguém a 
faze-lo em S. Miguel? 
Num dos cursos que tirei nos serviços 
agrícolas, tive como colega o Ricardo 
Pinto que é produtor de ervas aromáti-
cas sob o método biológico, a ideia já 
estava na minha cabeça mas falando 
com ele tive mais entusiasmo e decidi 
avançar. Actualmente estou a exportar 
a minha banana através dele. Também 
numa visita que tive do Eng. António 
Tainha da DGADR ele alertou-me para a 
quantidade de produtos nocivos que se 
colocam nos solos e nas plantas de uma 
forma geral, como não vinha desta área 

fiquei a pensar nisso e como também não 
quero colocar nada que não queira 
comer, decidi enveredar pelo método 
biológico. Por outro lado é também 
estratégico, como já trabalho no merca-
do convencional, apercebi-me que o 
mercado está um pouco saturado. Juntei 
o útil ao agradável.  
 
E foi uma boa aposta? 

Não estou arrependido ainda, até pelo 
contrário acho que devia ter começado 
mais cedo.  
 
Como é que se deu a reconversão, é um 
processo moroso?  
Sim demora um pouco, já estou no pro-
cesso de certificação há 2 anos.  
 
Este terreno já tinha banana? 
Não, foi plantado de novo.  
 
A exportação, está a correr bem? 
Sim, mas está a ser feita com calma. 
Ainda estou a aprender também. Os 
transportes são a pior parte, o transporte 
refrigerado é caro e de avião não é viável, 
assim tenho de apanhar a banana mais 
cedo para se aguentar mais tempo. Com 
isso, perde algum peso e algum sabor. 
Ainda assim, nem sempre corre bem, 
ainda há pouco tempo houve um pro-
blema com o barco que se atrasou e em 
355kg, só se aproveitaram 40 kg. Parece-
me que irão fazer agrupagem em frio 
mas ainda não é uma certeza.  
 
Para ajudar a agricultura dos açores, o 
que é que era preciso para a fomentar 
ainda mais? Apostar nos transportes? 
Sim os transportes principalmente. O 
mercado não me parece que seja o pro-
blema porque neste momento se eu 
tivesse mais, mais vendia. Fazer com que 
chegue rápido é o mais difícil, como dis-
se. O ideal era que banana tivesse mais 
tempo na bananeira. São necessários 
pelo menos mais 15 dias e com isso per-
de-se qualidade. O avião seria o ideal 
mas o preço é impossível, neste momen-
to julgo que são 1.25€ por kg.  



Porque é a Madeira tem tanta 
ção no continente e a banana dos Aço-
res não? 
Julgo que o problema está nas coopera-
tivas que não se entendem, estão mais 
preocupadas consigo do que com os 
produtores. Isso também me fez fugir 
mais a esse mercado. Na Madeira a 
exportação funciona, eles têm mais pro-
dução mas se calhar só produzem mais 
porque a exportação funciona. A nossa 
banana é consumida toda na região, mas 
estraga-se muita e o preço nem sempre é 
o ideal.  
 
A PROBANANA trabalha com as grandes 
superfícies comerciais?  

Não. Até agora ainda não o fizemos, 
vendemos um pouco por toda a ilha mas 
não através das grandes superfícies.  
 
Os outros produtores, pelo menos os 
da PROBANANA, como é que olham 
para esta aposta no biológico?  
No inicio ficaram reticentes. Quando 
assinei o primeiro contrato com a enti-
dade certificadora ainda tentei conven-
cer o meu sogro porque a conversão é 
um processo que demora mas ele não 
quis. Agora já começam a olhar de 
maneira diferente embora ainda não se 
veja muito o fruto deste trabalho.  
 
Como trabalha com biológico e conven-
cional que condicionantes lhe aplica-
ram?  
A entidade certificadora quis eu desse 

entrada no armazém para preparação em 
dias diferentes, por isso estou a fazer 
toda a preparação aqui para evitar que 
ela tenha de ir para esse armazém. Por 
outro lado, quanto menos movimenta-
ções melhor, porque assim ela fica 
menos “magoada” e como sabemos os 
olhos também comem. Para além disso, 
embora trabalhe com banana convencio-
nal, não posso ser produtor de banana 
convencional.  
 
A colheita como é que é programada? É 
em função do amadurecimento?  
Sim sempre. Não é possível fazer grande 
planeamento, tudo depende do clima. 
Conseguimos ter mais banana de inverno 
ou de verão com base na altura que se 

faz o corte, mas mais do que isso não é 
possível.  
 
Então como é o mercado satura? Tam-
bém depende do tempo ou depende do 
aparecimento de outras frutas? 
São as duas coisas, o tempo, e claro no 
verão apetecem mais outras frutas como 
melancias e é no verão que mais se pro-
duz banana.  
 
Rega na banana é viável? 
Já pensei nisso, seria bom. Temos alguns 
períodos no verão em que falta água. A 
Madeira já o faz com levadas, nós não 
temos essas condições e o armazena-
mento de água é difícil.  
 
Desvantagens do biológico? 
Dá mais trabalho, não se podem usar 
químicos para controlo de pragas, para as 
infestantes…  
 
 

 
 
 

Carlos Oliveira 
Dezembro 2013

 
 

 



EVOLUÇÃO DO PREÇO DO LEITE À PRODUÇÃO 
 

Mercado do setor do leite e 
lacticínios 

 
 

 

Preços Médios Mensais em 2013          

CONTINENTE 

 

Preços Médios Mensais em 2013 – 

AÇORES 

 

 
 

       Leite Adquirido a Produtores Individuais 

 

Leite Adquirido a Produtores Individuais 

Mês EUR / Kg 

Teor médio de  
Teor 

Proteico  

 
Mês EUR / Kg 

Teor médio 
de  

Teor Proteico  

Mat. Gorda (%) (%) 

 

Mat. Gorda 
(%) 

(%) 

          

 

Produtores possuem tanque de refrigeração na explora-
ção; transporte a cargo da fábrica 

JAN 0,320 3,86 3,32 

 

JAN 0,319 3,88 3,13 

FEV 0,321 3,86 3,31 
 

FEV 0,318 3,78 3,14 

MAR 0,322 3,79 3,32 
 

MAR 0,316 3,84 3,17 

ABR 0,337 3,75 3,27 
 

ABR 0,312 3,73 3,21 

MAI 0,319 3,72 3,26 
 

MAI 0,309 3,64 3,2 

JUN 0,330 3,69 3,22 
 

JUN 0,313 3,70 3,15 

JUL 0,325 3,6 3,16 
 

JUL 0,326 3,76 3,11 

AGO 0,327 3,64 3,19  AGO 0,327 3,79 3,1 

SET 0,358 3,71 3,25  SET 0,342 3,87 3,14 

OUT 0,360 3,78 3,28  OUT 0,343 3,92 3,24 

     
      Leite Adquirido a Postos de Receção e Salas Coletivas de Ordenha 

 

Produtores entregam em postos de receção da fábrica; transporte a cargo 
do produtor 

Mês EUR / Kg 

Teor médio de  
Teor 

Proteico  

 
Mês EUR / Kg 

Teor médio 
de  

Teor Proteico  

Mat. Gorda (%) (%) 

 

Mat. Gorda 
(%) 

(%) 

JAN 0,251 4,01 3,22 

 

JAN 0,294 3,83 3,14 

FEV 0,256 3,91 3,22 
 

FEV 0,292 3,73 3,15 

MAR 0,252 3,9 3,22 
 

MAR 0,291 3,8 3,19 

ABR 0,261 3,83 3,2 
 

ABR 0,285 3,68 3,22 

MAI 0,247 3,77 3,17 
 

MAI 0,285 3,59 3,23 

JUN 0,259 3,76 3,12 
 

JUN 0,291 3,65 3,18 

JUL 0,253 3,66 3,02 
 

JUL 0,302 3,74 3,12 

AGO 0,251 3,67 3,04  AGO 0,304 3,80 3,09 

SET 0,288 3,77 3,09  SET 0,321 3,90 3,17 

OUT 0,292 3,91 3,16  OUT 0,318 3,94 3,27 



 

Mercados dos cereais 
 

 

Evolução Preço dos cereais €/tonelada 
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BDO 
Deolinda Silva 

Médica Veterinária, Zoetis Portugal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 via de administração na base da orelha (BDO) constitui uma inovação no que respeita à utilização de 

medicamentos em bovinos. Trata-se de uma administração subcutânea (debaixo da pele), na parte de trás da 

orelha, junto à sua inserção com o pescoço. O motivo pelo qual esta via foi desenvolvida prende-se ao facto 

de o antibiótico ser injectado em tecidos rejeitados no matadouro (tecidos não edíveis), permitindo um intervalo de 

segurança para a carne de 9 dias. É a única via de administração de um novo antibiótico desenvolvido pela Pfizer 

Saúde Animal, de longa acção, dose única e zero dias de intervalo de segurança para o leite.  

Dado que a BDO é a única via de administração indicada para o referido antibiótico, consideramos importante que 

a correcta técnica de administração seja do conhecimento geral dos utilizadores de medicamentos veterinários. 

A técnica de administração é um procedimento simples, rápido e seguro para o operador e animal. 
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I. Técnica de Administração 
 

 
 Contenção do animal 

A cabeça do animal deve ser imobilizada de 

forma a que uma orelha fique móvel e acessível 

para proceder à injecção. Um método simples 

consiste na utilização de uma cabeçada ou de 

um arganel, como indicado na figura 1. 

 

Figura 1 – Contenção do animal 

 

 Higienização do local de injecção 
Assegurar que o local de injecção se encontra livre de sujidades. Em caso de existirem detritos é 

aconselhável a limpeza e desinfecção do local. 

 

 
Figura 2 – Limpeza do local de injecção 

 

 Identificação do local de injecção 
O local de injecção situa-se na parte de trás da orelha, junto à sua 

ligação com o pescoço. É uma zona que normalmente tem gordura 

subcutânea (parece uma pequena bola móvel debaixo da pele), 

limitada em cima e do lado de fora pela cartilagem da orelha (placa 

de tecido duro) e do lado de dentro pelos músculos do pescoço, tal 

como a figura 3 indica. Ao palparmos com os dedos facilmente 

identificamos o local devido ao facto de ser uma zona de 

consistência mole, muito diferente do resto da orelha. 

 



 

 

 

 

 

 Preparação do material necessário 
 

Para esta via de administração é aconselhada a utilização de uma agulha de 

16G x 25 mm (1 polegada), sendo ligeiramente mais grossa e curta do que as agulhas 

que se utilizam habitualmente (18G x 1 polegada e meia). As seringas a utilizar são as 

normalmente utilizadas de 20 ml. 

Deve-se agitar o frasco até completa mistura do produto. 

 

 

 

 
 Posicionamento e alinhamento da agulha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Injecção do medicamento 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Figuras 3 e 4 – Identificação e palpação do local de injecção 

 

Figura 5 – Agulha recomendada para a 

injecção (16G x 1 polegada) 

 

A seringa e agulha devem ser 

posicionadas por detrás da orelha, 

direccionando-as em direcção ao lado 

oposto (imagina-se uma linha que vai 

desde a base da orelha até ao olho do 

lado oposto da cabeça da vaca). 

 
Figuras 6 e 7 – Posicionamento  

e alinhamento da agulha 

 

A agulha insere-se perpendicular à pele (tal 

como numa injecção intramuscular, não sendo 

necessário fazer a prega de pele habitual das 

subcutâneas), em todo o seu comprimento (por este 

motivo é importante utilizar agulhas mais curtas, de 

1 polegada) no centro da zona de tecido subcutâneo 

(ver figuras 3 e 4). Injecta-se o produto de forma 

contínua na dose recomendada de acordo com o peso 

do animal. Figura 8 – Administração do medicamento 

  

 Conclusão 
A descrição da técnica de administração pode dar a entender que se trata de um método complicado e 

demorado, no entanto, na prática é uma administração subcutânea simples e rápida de executar, facto constatado 

por muitos utilizadores, durante demonstrações que realizei em algumas explorações. No entanto, em caso de 

dúvidas é aconselhado contactar o médico veterinário da exploração para prestar esclarecimentos adicionais. 

 



Para rir!  

O inspetor da ASAE 

Um agente da ASAE vai a uma pro-

priedade e diz ao dono, um velho 

agricultor: 

- "Preciso inspecionar a sua proprie-

dade. Há uma denúncia de planta-

ção ilegal." 

O agricultor diz: 

  -"Ok, inspecione o que quiser, mas 

não vá àquele campo ali." 

E aponta para uma determinada 

área. 

O agente da ASAE diz indignado: 

- "O senhor sabe que tenho o poder 

da autoridade comigo?" E tira do 

bolso um crachá mostrando ao agri-

cultor: 

- "Este crachá dá-me a autoridade 

de ir onde quero.... e entrar em 

qualquer propriedade. Não preciso 

pedir ou responder a nenhuma per-

gunta. Está claro? Fiz-me entender?" 

O agricultor, muito educado, pede 

desculpa e volta para o que estava 

a fazer. 

Poucos minutos depois, ouve uma 

gritaria e vê o agente de autoridade 

a correr para salvar e sua própria 

vida perseguido pelo Asdrúbal, o 

maior touro da quinta. 

A cada passo o touro vai chegando 

mais perto do agente, que parece 

que será apanhado antes de conse-

guir alcançar um lugar seguro. O 

agente está apavorado. 

O agricultor larga as ferramentas, 

corre para a cerca e grita com todas 

as forças de seus pulmões: 

- "O Crachá, mostre-lhe o CRACHÁ!" 

 

A morte do Tozé... 

Tozé era um antigo operário, funcio-

nário de uma cervejaria em Lisboa. 

Ele era feliz no trabalho, embora o 

seu sonho fosse ser degustador de 

cerveja, bebida esta que tanto ado-

rava. 

Certa vez, trabalhava no turno da 

noite e ele caiu dentro de um tonel 

de cerveja. 

 Pela manhã, o vigia deu a triste no-

tícia: 

- É com profundo sofrimento que 

informo que o Tozé se desequilibrou, 

caiu no tonel de cerveja e infelizmen-

te morreu afogado. 

Um grande amigo de Tozé com a 

voz muito triste pergunta: 

- Meu Deus!!! Será que ele sofreu??? 

O vigia então responde: 

- Acredito que não, porque, segundo 

as imagens da câmara de seguran-

ça, ele chegou a sair três vezes do 

tonel para mijar... 

Manuel estava na aula quando a 

professora pergunta; 
 

O Passarinho 

Motociclista a 140 km/h numa estra-

da! De repente deu de encontro 

com um passarinho e não conseguiu 

esquivar-se: Ahhhh !!! 

Pelo retrovisor, ainda viu o bichinho 

dando várias piruetas no asfalto até 

ficar estendido. Não contendo o 

remorso ecológico, ele parou a moto 

e voltou para socorrer o bichinho. 

O passarinho estava lá, inconsciente, 

quase morto. Era tal a angústia do 

motociclista que ele recolheu a pe-

quena ave, levou-a ao veterinário, 

foi tratada e medicada, comprou 

uma gaiolinha e levou-a para casa, 

tendo o cuidado de deixar um pou-

quinho de pão e água para o aci-

dentado. 

No dia seguinte, o passarinho recu-

pera a consciência. Ao despertar, 

vendo-se preso, cercado por grades, 

com o pedaço de pão e a vasilha 

de água no canto, o passarinho põe 

as asas na cabeça e grita: 

É PÁ, ESTOU TRAMADO...., 

MATEI O GAJO DA MOTA ! 

 

Admissão de loiras na PJ ... 

Um inspector da PJ interrogava 3 

loiras que treinavam para um curso 

para a PJ. 

Para testar se elas reconheciam um 

suspeito, mostrou à primeira loira 

uma foto durante 5 segundos. 

- Este é o seu suspeito, como é que o 

reconheceria? 

A primeira loira responde: 

- Fácil, eu reconhecia-o porque ele 

só tem um olho! 

O polícia diz: 

- Bem, ... é que... a foto mostra - o de 

perfil. 

Atrapalhado pela resposta ridícula 

que recebeu, mostra a foto à segun-

da loira por 5 segundos e pergunta: 

- Este é o seu suspeito, como é que o 

reconheceria? 

A segunda loira dá um sorrisinho ma-

roto, sacode os cabelos pró lado e 

diz: 

-Ah! Isso é fácil!!! Ele só tem uma 

orelha!!! 

O polícia furioso responde: - O que se 

passa com vocês duas? Claro que a 

foto só mostra um olho e uma orelha 

porque ele está de perfil! Essa é a 

melhor resposta que vocês me po-

dem dar? 

Já sem paciência, ele mostra a foto 

à terceira loira e pergunta grosseira-

mente: 

- Este é o seu suspeito, como é que 

você o reconheceria? 

E rapidamente acrescenta: 

- Pense bem antes de me dar uma 

resposta imbecil. 

A loira olha atentamente a foto por 

um momento e diz: 

- Hummmmm... o suspeito usa lentes 

de contacto. 

O polícia fica surpreendido e sem 

fala, porque nem mesmo ele sabia 

se o suspeito usava lentes de contac-

to ou não. 

- Bem, é uma resposta no mínimo 

interessante... aguardem um mo-

mento que eu vou verificar o perfil 

do suspeito e já volto. 

Deixa a sala e vai ao escritório verifi-

car a ficha do suspeito no computa-

dor e volta com um sorriso satisfeito 

no rosto. - Fantástico, não dá para 

acreditar! É VERDADE! O suspeito usa 

de facto lentes de contacto. Belo 

trabalho! Como conseguiu chegar a 

essa conclusão? 

- Fácil! - Responde a loira. Ele não 

pode usar óculos porque só tem um 

olho e uma orelha! 

 

LIÇÃO DE VIDA . . .  

PAI – escolhi uma ótima moça para 

você casar. 

FILHO – Mas, pai, eu prefiro escolher 

a minha mulher. 

PAI – Meu filho, ela é filha do Bill Ga-

tes… 

FILHO – Bem, neste caso, eu aceito. 

Então, o pai negociador vai encon-

trar o Bill Gates. 

PAI – Bill, eu tenho o marido para a 

sua filha! 

BILL GATES – Mas a minha filha é mui-

to jovem para casar! 

PAI - Mas este jovem é vice-

presidente do Banco Mundial… 

BILL GATES – Neste caso, tudo bem. 

Finalmente, o pai negociador vai ao 

Presidente do Banco Mundial. 



PAI – Senhor Presidente, eu tenho um 

jovem recomendado para ser vice-

presidente do Banco Mundial. 

PRES. BANCO MUNDIAL – Mas eu já 

tenho muitos vice-presidentes, mais 

do que o necessário. 

PAI – Mas, senhor, este jovem é genro 

do Bill Gates. 

PRES. BANCO MUNDIAL – Neste caso 

ele pode começar amanhã mesmo! 

Moral da história: Não existe negoci-

ação perdida. Tudo depende da 

estratégia!!! 

 “Se um dia disserem que seu traba-

lho não é o de um profissional, lem-

bre-se: 

A Arca de Noé foi construída por 

amadores; profissionais construíram o 

Titanic…“ 
 

Casamento à moda antiga 

Fui ontem a Beja. 

Encontrei o Manel Jaquim, amiga-

lhaço de há muitos anos e que vive 

perto de Beja. 

Eis o diálogo, que transcrevo com 

bastante rigor: 

-Então Manel Jaquim, onde tens 

andado? 

-Ó amigo Zé, olha, por aí.... andei à 

tua procura para te dizer que casei... 

Casei à moda antiga, vê bem... 

-À moda antiga? Então foste naque-

las carroças que havia antigamente, 

levaste um banho de arroz... 

-Qual quê, Zé, casei à moda antiga, 

porra, CASEI COM UMA MULHER ! 
 

Na escola  

- Manuel, quantos são dois e dois? 

- DEPENDE, professora, se os números 

estão na horizontal são 22 se estão 

na vertical são 4. 

- Muito giro, você parece que é 

mesmo do contra! Diga lá agora 

quem descobriu o Brasil? 

- DEPENDE, se se refere a 1500 foi 

Pedro Álvares Cabral, se se refere 

antes de 1500, foi o Índio que já lá 

estava. 

- Ah!... Você se julga muito inteli-

gente, não é Manuel? Você se acha 

um superdotado, certo? 

- Agora diga-me, quantos são os 

mandamentos da Lei de Deus? 

- Bom?... DEPENDE professora! 

- Como é que é!!! DEPENDE ??? 

- DEPENDE, porque se são para ho-

mens são dez, mas se são para mu-

lheres são nove, porque as 

    mulheres não podem desejar a 

mulher do próximo! 

- DEPENDE......, sussurra a professora.  

 

Diário de uma condutora... 

Querido Diário: 

5 de Janeiro· 

Passei no exame de condução! 

Posso agora conduzir o meu próprio 

carro, sem ter que ouvir as recomen-

dações dos instrutores, sempre di-

zendo:  

'por aí é sentido proibido!', 'Vamos 

sair da contra-mão!', 'Olha a velhi-

nha!', 'Trava! Trava', e outras coisas 

do gênero. 

Nem sei como aguentei estes últimos 

dois anos e meio... 

8 de Janeiro 

A Escola de Condução fez uma festa 

de despedida para mim! 

Fiquei muito emocionada! 

Os instrutores nem sequer deram 

aulas! 

Um deles disse que ia à missa... Julgo 

que vi outro com lágrimas nos olhos  

e todos disseram que iam embebe-

dar-se, para comemorar. 

Achei simpática a despedida, mas 

penso que a minha carta não mere-

cia tal exagero. Eles foram muito 

generosos! Umas gracinhas mesmo! 

12 de Janeiro 

Comprei meu carro e, infelizmente, 

tive que deixá-lo na concessionária 

para substituir o pára-choque traseiro 

pois, quando tentei sair, engatei 

marcha-a-trás em vez da primeira. 

Deve ser falta de prática! Tam-

bém...há uma semana que não 

conduzo... 

14 Janeiro 

Já tenho o carro. 

Fiquei tão feliz ao sair da concessio-

nária, que resolvi dar um passeio. 

Parece que muitos outros tiveram a 

mesma idéia, pois fui seguida por 

inúmeros automóveis, todos buzi-

nando como num casamento. 

Para não parecer antipática, entrei 

na brincadeira e reduzi a velocidade 

de 10 para 5 km por hora. 

Os outros gostaram e buzinaram 

ainda mais. 

Foi muito giro...  

22 Janeiro 

Os meus vizinhos são impecáveis. 

Colocaram cartazes avisando, em 

grandes letras, 'ATENÇÃO ÀS MANO-

BRAS' e marcaram, com tinta branca 

florescente, um lugar bem espaçoso 

para eu estacionar e, para minha 

segurança e conforto, proibiram os 

filhos de saírem à rua enquanto du-

rassem as manobras. 

Penso que é tudo para não me per-

turbarem. 

Ainda há gente boa neste mundo... 

10 de Fevereiro 

Os outros motoristas têm hábitos es-

tranhos. 

Além de acenarem muito, estão 

sempre gritando. 

Não escuto nada, por estar com os 

vidros fechados, mas parece que 

querem dar informações. 

Digo isto porque julgo ter percebido, 

através de leitura labial, um deles 

dizendo: 

'Vai para casa. ' 

Não sei como ele adivinhou para 

onde eu ia! Acho isso espantoso. 

De qualquer modo, quando eu des-

cobrir onde fica o botão que desce 

os vidros, vou tirar muitas dúvidas. 

 

19 de Fevereiro 

A Cidade é muito mal iluminada. 

Fiz hoje meu primeiro passeio noturno 

e tive de andar sempre com os má-

ximos acesos, para ver melhor. 

Todos os motoristas com quem cruzei 

pareciam concordar comigo, pois 

também ligaram os máximos e al-

guns chegaram mesmo a acender 

outros faróis que tinham. 

Só não percebi a razão das buzina-

delas. 

Talvez para espantar algum bicho. 

Sei lá. 

26 de Fevereiro 

Hoje envolveram-me num acidente. 

Entrei numa rotunda e como tinha 

muito carro (não quero exagerar, 

mas deviam ser no mínimo, uns qua-

tro!), não consegui sair. 

Fui dando voltas bem juntinho ao 

centro, à espera de uma oportuni-

dade, de tal forma que acabei por 

ficar tonta e bati no monumento no 

centro da rotunda. 

Acho que deviam limitar a circula-

ção nas rotundas a um carro de 

cada vez. 

3 de Março 

Estou em maré de azar. 

Fui buscar o carro à oficina e, logo 

na saída, troquei os pés,acelerando 

fundo em vez de travar. 

Bati num carro que ia passando, 

amassando todo o lado direito. 

O motorista, por coincidência, era o 

inspetor que me aprovou no exame 

de condução. 

Um bom homem, sem dúvida. 

Insisti em dizer que a culpa era mi-

nha, mas ele educadamente, não 

parava de repetir para si mesmo: 

'É tudo minha culpa! É tudo minha 

culpa! Que Deus me perdoe!' 



 

Mais informações: Dra. Luísa Soares 
Tel.: 910691593 

Web: http://ajamcja.com/    ***********  E-mail: geral@ajamcja.com ************* Tel.: 296 306 390 **************Fax.: 296 682 248 
 

 

Novo Serviço aos Associados 

Acompanhamento reprodutivo 

 •  Detecção precoce de problemas de fertilidade 

 •  Diagnóstico de gestação  
 •  Aplicação de protocolos de sincronização de cios.  

Aconselhamento profilático 

 •  Medidas de prevenção de doenças, como por exemplo, vacinação, 
desparasitação, higiene, maneio, etc.  

Qualidade de leite 

 •  Visitas de campo para melhorar maneio de ordenha.  
 •  Recolha e análise de amostras de leite com mamite para identificação dos 

agentes microbianos.  
 •  Aconselhamento na Escolha de tratamentos mais adequados para as mamites. 

Organização do livro de registo de medicamentos e protocolos profiláticos 

 

 Serviço de acompanhamento 
periódico às explorações 



A produção do 

Leite nos 

Açores 

depois de 2015 
 

M. Patrão Neves 
Deputada do PSD ao Parlamen-

to Europeu 
 

 

Parlamento Europeu, atento à necessidade de garantir a 
manutenção da produção leiteira, após o desmantelamento 

das quotas, nas regiões mais desfavorecidas da União Europeia, 
como as regiões ultraperiféricas e as regiões de montanha, achou por 
bem elaborar um relatório intitulado “Manutenção da produção de 
leite nas zonas montanhosas, nas zonas desfavorecidas e nas 
regiões ultraperiféricas após a expiração do regime de quotas leitei-
ras”. 

O relator designado pelo Parlamento Europeu foi o meu colega Her-
bert Dorfmann, um deputado italiano da região montanhosa do Tirol. 
Imediatamente lhe propus trabalhar com ele encarregando-me da 
parte relativa às regiões ultraperiféricas, sendo que a única em que 
se produz leite é a dos Açores.  

Este trabalho de equipa funcionou bem, tendo-se conseguido assim 
que os interesses dos Açores fossem contemplados a par com os 
das regiões de montanha. 

Num primeiro momento, o relator Dorfmann apresentou a sua propos-
ta de relatório, naturalmente mais atenta à necessidades da produção 
de leite nas regiões de montanha, e à qual foi possível acrescentar 
vários contributos convergentes na salvaguarda dos interesses dos 
Açores, nomeadamente: chamando a atenção para as desvantagens 
naturais e permanentes do sector onde existe uma descontinuidade 
geográfica como no caso das Regiões Ultraperiféricas, o reconheci-
mento de que a orografia e o clima restringem outros tipos de activi-
dade agrícola e que a diversidade agrícola é muito limitada nestas 
regiões, maiores apoios à indústria para o transporte do leite, bem 
como para o acesso a novos mercados. Para além destes aspectos 
destaco mais três propostas que considero vitais para o sector nos 
Açores. Primeiramente a associação entre a investigação e o sector. 
Importa que se aposte nesta vertente, de modo a que possa identifi-
car os benefícios do leite e derivados, produzidos na nossa Região, 
para a saúde dos consumidores de modo a que estes possam ser 
mencionados nos rótulos dos produtos em causa. Seguidamente 
instei a Comissão e os Estados-Membros a integrarem, nos progra-
mas comuns de investigação, as pastagens e a produção de leite nas 
regiões desfavorecidas, especialmente no que diz respeito aos mais 
adequados tipos de pastagem, espécies animais e respectivos ali-
mentos. Por fim, defendi a criação de parcerias entre os Agricultores, 
Associações, Cooperativas e entidades governativas com vista a 
promover o turismo agroambiental na nossa Região, uma vez que 
defendi igualmente a necessidade de se adoptar medidas destinadas 
a permitir a produção artesanal de produtos típicos locais". 

Todas estas propostas foram aceites pelo relator e depois aprovadas 
na primeira votação que teve lugar na Comissão parlamentar da 
Agricultura. 

Havia, porém, ainda margem para reforçar o relatório do Parlamento 
Europeu. Neste contexto, convidei o meu colega Dorfmann a visitar 
os Açores e ver pessoalmente os constrangimentos e as possibilida-
des de uma região cujas condições edafoclimáticas condicionam 
fortemente o sucesso da sua agricultura à produção leiteira.  

O programa de trabalho foi intenso tendo começado com uma reu-
nião como Secretário Regional dos Recursos Naturais (para auscultar 
a posição do Governo Regional sobre o fim das quotas e como estão 
a preparar o sector para esta situação), a que se seguiu uma reunião 
com a Direcção da Cooperativa Bom Pastor e visita às instalações 
(para que o relator se apercebesse do importante papel das coopera-
tivas no sector do leite, nomeadamente no apoio técnico e actividade 
comercial), após o que partimos para Santana, para nova reunião, 
desta feita com o Presidente da Federação Agrícola dos Açores (para 
auscultar os principais receios, desafios e expectativas dos agriculto-
res, bem como a forma como se estão a preparar para o cenário pós-
quotas). O objectivo geral comum era obter um diagnóstico do sector 
do leite nos Açores e recolher os contributos de todos para garantir a 
sua sustentabilidade de desenvolvimento após 2015. 

O almoço foi uma oportunidade para a prossecução deste objectivo 
alargando o diálogo aos principais responsáveis do sector do leite, 
entre produtores, com particular destaque para os representantes dos 
jovens agricultores, e também da indústria. Seguiu-se uma visita a 
uma exploração agrícola (para verificar "in loco" as condições da 
produção de leite na Região) e uma outra visita à Unileite, seguida de 
reunião com a sua direcção (para conhecimento do modo como o 
leite é trabalhado nos Açores).  

Esta intensa visita de trabalho criou uma sensibilidade acrescida no 
relator Dorfmann para aceitar as 14 emendas que elaborei e que lhe 
propus para a segunda e final votação do relatório em plenária. De 
facto, as únicas emendas votadas e aprovadas em sessão plenária 
do Parlamento Europeu foram as que apresentei visando incluir a 
referência às regiões ultraperiféricas em todos os pontos do docu-
mento em que poderia ser introduzida para colocar os Açores em pé 
de igualdade nas necessidades e mecanismos compensatórios com 
outras regiões. Também propus uma emenda que abre a porta para 
que no POSEI, mais especificamente no Regime Especial de Abaste-
cimento e com o objectivo de preservar a competitividade, se possa 

O 
Herbert Dorfmann na exploração de Manuel António do Rego Rocha - Lagoa 



incluir produtos considerados fundamentais para a 
transformação da produção agrícola regional, em 
particular os produtos lácteos, a qual é uma das gran-
des pretensões da indústria na Região, pois têm de 
importar produtos para poderem transformar o leite, 
onerando a sua actividade. Destaco ainda outras duas 
propostas: a exigência de se tomar em consideração 
os custos acrescidos do transporte das áreas de pro-
dução para os mercados e a criação de um Observató-
rio do Leite capaz de alertar precocemente para o risco 
de desequilíbrio entre a produção e os mercados, 
permitindo uma actuação preventiva. 

Todas as propostas indicadas e já aprovadas pelo 
Parlamento Europeu deverão constituir uma base e 
uma orientação para o próximo pronunciamento da 
Comissão Europeia sobre a matéria, pelo que importa 
que este dossier continue a ser acompanhado de perto 
no sentido de garantir que estas propostas agora apro-
vadas ganhem peso legislativo no futuro. 

 

A Consulta Pública sobre o POSEI  
 

 

consulta pública sobre o Programa POSEI foi anunciada na 
Primavera de 2013 pelo Comissário Europeu da Agricultura e 
do Desenvolvimento Regional, Dacian Ciolos. Critiquei esta 

decisão por a considerar inútil e arriscada: inútil, porque está com-
provado que o programa funciona bem, carecendo sobretudo de um 
reforço orçamental; arriscada, porque quaisquer alterações não 
deveriam decorrer de uma consulta pública, na qual a pertinência de 
orientações futuras propostas pode ser desvirtuada pelo número de 
subscrições da mesma (uma proposta subscrita por muitos poderá ter 
maior preponderância do que uma outra, eventualmente de maior 
impacto positivo mas subscrita por poucos).   

Em todo o caso, a Comissão Europeia decidiu avançar com a consul-
ta pública, tendo inclusivamente afirmado que “será elaborado um 
quadro legislativo adaptado para o futuro do regime POSEI, que terá 
em conta os resultados da consulta pública”. Perante estes factos, 
considero que só havia uma forma de agir: mobilizar todas as asso-
ciações a participarem nesta consulta pública! 

Nas duas últimas semanas de Julho contactei todas as Associações 
Agrícolas e fui às nove ilhas onde procurei reunir com o maior núme-
ro possível de agricultores. O tema repetiu-se em todas as ilhas: a 
consulta pública iniciar-se-ia em breve e era absolutamente necessá-
rio que o maior número de agricultores participasse pelo que eu me 
comprometia a não só informar todos da data de início e termo da 
consulta pública mas também a disponibilizar o meu gabinete para 
ajudar todos os que quisessem participar.  

E assim aconteceu. No dia 15 de Outubro escrevi a todas as Asso-
ciações de Agricultores dos Açores informando-os de que a consulta 
pública estava aberta desde então e até 12 de Novembro, enviando 
também o texto da Comissão Europeia relativo a esta consulta e 
reiterando a disponibilidade do meu Gabinete para colaborar com 
quem o desejasse. 

Seguiram-se telefonemas que repetiram esta mensagem. Sucedeu-
se o envio das minhas respostas à consulta pública, primeiro ainda 
como documento de trabalho sujeito a revisão a partir de sugestões 

que viesse a receber dos agricultores, mas também como orientação 
possível para os agricultores açorianos que assim o entendessem. 

A 

Eurodeputados M. Céu Patrão e Neves e Herbert Dorfmann  



Era importante haver um documento-base a circular para fomentar a 
sintonia de propostas açorianas sobre o POSEI. E seguiu-se uma 
nova ronda de telefonemas reforçando o incentivo à participação.  

Por fim, os Açores enviaram 22 contributos, 18 de Associações e 4 
de sectores administrativos. A este nível considero importante enun-
ciar quem, com responsabilidades no sector agrícola, cumpriu a sua 
obrigação, a saber: Governo Regional, Câmara do Comércio e Indús-
tria de Ponta Delgada, Grupo Parlamentar do PSD (os únicos depu-
tados da Assembleia Legislativa Regional a contribuírem para este 
importante documento) e eu própria.  

Destaco aqui algumas das principais propostas que apresentei à 
consulta pública sobre o POSEI: 

- o POSEI tem funcionado bem no seu modelo actual, sendo 
necessário reforçar o seu orçamento, 
pelo que quaisquer modificações que 
venham a ser feitas não devem impli-
car alterações profundas e súbitas; 

- a avaliação do desempenho das 
várias fileiras agrícolas exige a consi-
deração da multifuncionalidade da 
agricultura, isto é, considerando não 
apenas o seu volume de produção ou 
valor gerado, mas também os empre-
gos directos e indirectos gerados, a 
importância das indústrias associa-
das, os bens públicos produzidos 
(nomeadamente protecção ambiental, 
combate às alterações climáticas, 
promoção da biodiversidades, orde-
namento e ocupação do território e 
cuidado da paisagem);   

- o conhecimento, a investigação 
e a inovação têm de estar associados 
à agricultura a três diferentes níveis, o 
da formação dos profissionais (como 
produtores e gestores), o da investi-
gação na produção (em prol da mais qualidade, maior rendimento, 
diversificação agrícola, protecção ambiental), e o da inovação na 
indústria (trabalhar a matéria prima em termos de qualidade, de valor 
nutricional, de apresentação, etc.); a criação de bolsas de estudos 
para jovens que se queiram efectivamente dedicar à agricultura; a 
introdução de um envelope investigação/inovação direccionado para 
a produção de conhecimento e novas tecnologias que potencializas-
sem os recursos endógenos de cada RUP (ao nível da produção e da 
transformação, que permitissem a redução de custos de produção, a 
introdução de novas culturas adaptadas às condições edafo-
climáticas e de novas técnicas de produção com impacto ambiental, o 

aumento de produtividade por exploração, novas técnicas de trans-
formação e apresentação dos produtos para obtenção de valor 
acrescentado, com a valorização do aproveitamento de todos os 
subprodutos das explorações); 

- a criação de incentivos para a constituição e fusão de OPs e a 
estruturação de Organizações Interprofissionais (com majoração dos 
apoios a agricultores integrados em OPs);  

- incentivos a reformas antecipadas e retiradas voluntárias de 
agricultores, sem que haja abandono da terra; 

- uma política específica de promoção, considerando a necessi-
dade de se criar um mecanismo de diferenciação para os produtos de 
qualidade das RUPs; 

- apoios ao transporte para facilitar o acesso aos mercados 
externos, sem deixar de promover o comércio regional, quer no con-
sumo interno (com apoios/incentivos ao consumo dos produtos 
locais), quer nas trocas entre RUPs (por bacias geográficas), entre os 
excedentes de algumas e os sectores/produtos deficitários de outras; 

- um pagamento percentual obrigatório a jovens agricultores; 

- um regime simplificado para pequenos agricultores, com uma 
ajuda fixa e sem obrigação de eventuais novas práticas ecológicas; 

- promoção de circuitos curtos entre o produtor e o consu-
midor, nomeadamente através do incentivo a mercados locais e 
mesmo a vendas directas;  

- o colocar ao serviço da agricultura o banco de terras do Gover-
no Regional; 

- a realização prévia de estudos de viabilidade económico-
financeira para o apoio à implantação de novos sectores agrícolas. 

Um novo Programa POSEI, a nova proposta legislativa sobre o 
POSEI que a Comissão Europeia está a preparar, e que sabemos ir 
aproximar este programa ao estabelecido na reforma da PAC para o I 
Pilar, não deverá ser apresentada durante a presente legislatura do 
Parlamento Europeu que se prolonga até 1 de Julho de 2014.  



www.agrimin.co.uk

Você exige muito das suas 

Para mais informações, contacte: 
Cooperativa Juventude Agrícola, CRL

Melhores Vacas
Tenha a certeza que lhe dá 

Os melhores minerais dos
produtos All-Trace

“Balas” Agrimin
Suplementa os seus animais todos 

os minutos, todos 
os dias.

• Vacas Secas  • Vitelos  • Novilhas/Novilhos
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Noticias (ANIL) 

Ani 
China procura produtos 
açorianos de qualidade 
Vinho, licores e queijo açoriano po-
derá ser vendido como produto 
gourmet em lojas chinesas. Exporta-

ção foi analisada por dois empresários nacionais, representan-
tes da empresa The Portuguese Wine Company, juntamente 
com uma representante de uma empresa chinesa, com o 
objetivo de encontrarem produtos açorianos que tenham 
qualidade para serem exportados para a China e serem vendi-
dos como produtos gourmet. 

Os empresários visitaram as ilhas de São Miguel, Terceira e 
Pico, tendo reunido com diversos empresários açorianos. 

Os representantes da empresa nacional contam que “já colo-
cam vinho nacional na China e pretendem aumentar o porte-
fólio de produtos que vendem na China”. 

“A China é um grande mercado, mas quando falamos de vinho 
importado não é para todas as pessoas. É um produto exclusi-
vo. Por exemplo, no caso do vinho do Pico. Não vamos apenas 
vender o vinho, mas vender a história como se produz este 
vinho”, explica João Dias Sousa, representante da empresa 
nacional. 

Erica Zan, representante da empresa chinesa, indica que “esta 
poderá ser uma boa oportunidade de cooperação. Precisamos 
de trabalhar em conjunto, com o Governo e empresas regio-
nais”. 

O primeiro passo para se concretizar um negócio é apresentar 
“amostras” de produtos açorianos para ver como o mercado 
chinês vai aderir ao lançamento de novos produtos nacionais 
nas lojas. 

FONTE: Açoriano Oriental - 2013.11.05 
 

 

Duas novas receitas com 
Bolo do Caco e Queijo da 
Ilha 
 
A McDonald’s Portugal vai lançar até 

ao final deste mês dois novos “McLusitano” com ingredientes 
portugueses: Bolo do Caco e Queijo da Ilha. Desenvolvidas em 
Portugal, estas receitas inspiradas em sabores tradicionais da 
gastronomia portuguesa foram apresentadas em parceria com 
a CAP – Confederação de Agricultores de Portugal.  
A Panike (Bolo do Caco) e a LactAçores (Queijo da Ilha) são os 
fornecedores nacionais que desenvolveram, em parceira com 
a McDonald’s, as duas novas receitas que detêm o selo de 
certificação "Portugal Sou Eu", a par da McBifana e da Gama 
Sopíssima. 

 
John Alves, Diretor de Marketing e Comunicação da McDo-
nald’s Portugal diz que “após o sucesso do lançamento do 
McLusitano, em 2012, quisemos desenvolver novas receitas 
que continuassem a privilegiar o sabor tradicional português. 
Em parceria com duas empresas portuguesas de excelência, a 
Panike e a LactAçores, conseguimos apresentar duas novas 
receitas que acreditamos que vão ser do inteiro agrado dos 
nossos consumidores. “ 
 

FONTE: Vida Rural - 2013.10.31 
 

Carne e leite dos Açores querem chegar a 
África e ao Brasil 
A AçorCarnes quer alargar a sua pre-
sença a Angola, Cabo Verde e Brasil. 
Leite, queijo e iogurtes também estão 
no menu desta empresa. Telma Barce-

los, sócia e filha do fundador, explica que foram “pioneiros na 
comercialização da carne dos Açores com Indicação Geográfi-
ca Protegida (IGP)” e atualmente são os únicos a nível regional 
que realizam todos os processos até a carne chegar ao con-
sumidor.  
 

O core business é a área da desmancha e a comercialização 
das carcaças, mas Telma Barcelos sublinha outro fator de 
diferenciação: o embalamento. O chamado Skin Pack, que 
permite conservar a carne previamente fatiada em fresco 
durante 28 dias, já foi premiado duas vezes. 
 

A aposta nos produtos regionais levou a empresa a investir 
também nos laticínios e assim surgiu a marca Quinta dos Aço-
res, dedicada “ao leite fresco, queijos, queijos frescos, gelados 
e iogurtes”. Os sabores tipicamente açorianos, como a queija-
da da Graciosa, D. Amélia da Terceira, ananás, entre outros, 
estão sempre no top de vendas. Ainda em 2012, abriu num 
espaço comercial na Terceira onde, além dos produtos regio-
nais como carne, vinho, licores, enchidos e compotas, tam-
bém nasceu uma área de restauração muito visitada por turis-
tas e que permite “proximidade ao consumidor”. 
 

Os novos projetos fizeram surgir a parceria com a Caixa. “Na-
da se faz sem ter alguém que acredite em nós, sem ter inves-
timento. Precisamos de nos lançar em novos mercados, a CGD 
parece-nos um parceiro de importância porque acredita em 
nós e tem meios que nos permitem investir em diferentes 
mercados sem correr um risco tão alto.” 
 

A AçorCarnes admite que também sente a crise, mas contor-
nou-a “com produtos inovadores, garra e vontade de crescer”. 
A empresa quer alargar a atividade a Angola, Cabo Verde e 
Brasil. Outra aposta a médio prazo é a Europa do Norte, que 
“procura produtos de qualidade e tem preocupações com o 
ambiente”.   
 

FONTE: Dinheiro Vivo 05-11-2013 
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Prémio à primeira instalação de jovens 
agricultores vai duplicar nos Açores, anun-
ciou Luís Neto Viveiros 

O Secretário Regional dos 
Recursos Naturais anunciou 
ontem, em Ponta Delgada, 
que o Governo dos Açores 
vai duplicar o Prémio à Pri-
meira Instalação de Jovens 
Agricultores na Região, que 
passa de 35 mil para 70 mil 

euros. 
“Esse montante vai ser regulamentado” tendo em vista uma 
"adaptação correta" à Região dos apoios comunitários previs-
tos, disse Luís Neto Viveiros, em declarações aos jornalistas à 
margem de uma reunião de trabalho com a Associação dos 
Jovens Agricultores Micaelenses. 
Neto Viveiros disse que a Região está “a desenhar as medidas 
que vigorarão no novo Quadro Comunitário de Apoio (QCA)”, 
entre 2014-2020, destacando a obtenção “da [mesma] verba 
atribuída aos Açores” atualmente, num “clima de recessão em 
toda a Europa”. 
Questionado sobre candidaturas ainda em análise, o Secretá-
rio Regional considerou que “é normal” em todos os períodos 
de transição entre quadros comunitários de apoio. 
“Resulta, e ainda bem que assim é, de um volume de investi-
mentos muito elevado, que carateriza a dinâmica da agricultu-
ra e, em concreto, dos jovens”, frisou, revelando que se está a 
equacionar “com a reprogramação de algumas verbas deste 
QCA ainda se poder contemplar um número significativo de 
projetos”. 
Segundo Neto Viveiros, não só para a primeira instalação de 
jovens agricultores, “mas também nas reformas antecipadas”, 
uma vez que esta última medida, por decisão europeia, não 
vai ser aplicada no próximo QCA. 
“Estamos a fazer um esforço grande para podermos enqua-
drar, não só os projetos dos jovens agricultores, como tam-
bém os que estão associados às reformas antecipadas, cerca 
de 40”, afirmou. 

FONTE: GaCS - 01-11-2013 

 
 

Melhores QUEIJOS POR-
TUGUESES Premiados 
Decorreu entre os dias 24 e 25 de 
Outubro, nas instalações da Control-
vet, em Tondela, a edição de 2013 do 
“CONCURSO QUEIJOS DE PORTUGAL”, 

organizado pela ANIL – Associação Nacional dos Industriais de 
Lacticínios em colaboração com a FullSense, numa parceria 
que se tem mantido ao longo dos anos. 
Decorreu entre os dias 24 e 25 de Outubro, nas instalações da 
Controlvet, em Tondela, a edição de 2013 do “CONCURSO 
QUEIJOS DE PORTUGAL”, organizado pela ANIL – Associação 
Nacional dos Industriais de Lacticínios em colaboração com a 
FullSense, numa parceria que se tem mantido ao longo dos 
anos. 
 Dentro das 18 categorias de queijo abertas a concurso, apre-
sentaram-se 163 referências, provenientes de 56 fabricantes 
nacionais, das mais diversas proveniências e dimensões, numa 

demonstração da qualidade da indústria queijeira nacional, 
tendo a edição de 2013 sido considerada um sucesso, como 
realçou o Presidente da Direcção da ANIL, Sr. Manuel Casimiro 
de Almeida. 
 No âmbito do evento “Encontro com Vinho e Sabores”, reali-
zou-se hoje a respectiva cerimónia da entrega de prémios, 
que contou com a presença do Sr. Secretário de Estado da 
Alimentação e Investigação Agroalimentar, Dr. Nuno Vieira e 
Brito, representantes do Governo Regional dos Açores e de 
diversos organismos da tutela, associações e federações sec-
toriais, bem como os responsáveis das empresas selecciona-
das. 
 Voltando ao tema do Concurso, o Presidente da ANIL, Co-
mendador Casimiro de Almeida, salientou o esforço da indús-
tria queijeira, num ano particularmente adverso, e, após al-
gumas palavras sobre os problemas que afectam o sector, 
garantiu o empenho da Direcção da ANIL na continuidade 
deste evento. 
 O Sr. Secretário de Estado, Dr. Nuno Vieira e Brito, referiu a 
importância para o sector deste tipo de actividades e a neces-
sidade de todos os intervenientes da fileira “darem as mãos” 
nos processos de diversificação e qualificação dos seus produ-
tos com vista á internacionalização, deixando bem expresso o 
inequívoco apoio da tutela neste, e em todos os dossiers que 
visem a sustentabilidade do sector. 
 
 
Os queijos dos açores asseguraram as seguintes conquistas: 
 
Categoria: FLAMENGO 
Vencedor:     
TREVO - LACTICÍNIOS HALOS, S.A. 
Menções Honrosas:     
NOVA AÇORES - UNILEITE, UCRL 
VALFORMOSO - INSULAC PRODUTOS LÁCTEOS AÇOREANOS, 
S.A. 
 
Categoria: VACA (CURA NORMAL) 
Vencedor:     
VALFORMOSO - INSULAC PRODUTOS LÁCTEOS AÇOREANOS, 
S.A. 
Menções Honrosas:     
QUEIJO MINA - AÇORCARNES, LDA. 
NAVEGADOR - INSULAC PRODUTOS LÁCTEOS AÇOREANOS, 
S.A. 
 
Categoria: ILHA 
Vencedor:  
BEIRA - UNIQUEIJO, UCRL 
Menções Honrosas:     
TOPO - COOP. AGRICOLA LACT. TOPO, CRL (FINISTERRA) 
VALFORMOSO - INSULAC PRODUTOS LÁCTEOS AÇOREANOS, 
S.A. 
 
Categoria: NOVOS SABORES 
Vencedor:     
NOVA AÇORES - UNILEITE, UCRL 
Menções Honrosas:     
PAIVA - LACTICÍNIOS DO PAIVA, S.A. 
PALHAIS MIX OREGÃOS - QUEIJO SALOIO INDÚSTRIA DE LAC-
TICÍNIOS, S.A. 
 
FONTE: ANIL 11-11-2013 
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Açores responsáveis por 36% 
do leite e 50% do queijo con-
sumidos em Portugal 
Os Açores são a origem de 36% do leite e 

de 50% do queijo consumidos em Portugal, revelou o presi-
dente da Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos 
Açores (SDEA).  
 

Arnaldo Machado, presidente do Conselho de Administração 
da SDEA, falava à margem do seminário "Estratégias de Inter-
nacionalização para as Pequenas e Médias Empresas", organi-
zado pela Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada, 
e destacou que o setor agropecuário lidera o valor das expor-
tações regionais (vendas para fora do arquipélago). 
 

"Nós absorvemos aproximadamente 36% do consumo de leite 
de Portugal e 50% do consumo de queijos. Para a União Euro-
peia, o que tem mais importância são as indústrias de conser-
vas de peixe, atum, sobretudo, para Espanha e Itália. Depois 
há exportações para países como Estados Unidos e Canadá e 
também para outros países que começam a ter alguma impor-
tância para pequenas e médias empresas dos Açores", disse 
Arnaldo Machado. 
 

"Em relação aos PALOP, temos notado muito interesse e pon-
tualmente há também iniciativas que denotam a perspetiva 
de eventualmente haver novas operações de exportação para 
outros destinos", admitiu. 
 

Segundo Arnaldo Machado, a linha de apoio à exportação das 
empresas açorianas criada em agosto passado, conta no mo-
mento com cinco candidaturas. 
 

"Permite financiar operações até um milhão de euros por 
empresa e até 200 mil euros por cada operação e pensamos 
que é uma medida extremamente favorável para incrementar 
exportações porque facilita as operações de exportação com-
participando uma percentagem muito significativa do 'spread' 
atribuído através desse crédito bancário", disse. 
 

FONTE: Jornal Açores 9 17-12-2013 
 

Aprovado o relatório "Manter 
a produção de leite nas regi-
ões ultraperiféricas… 
Foi aprovado no Plenário do Parlamento 

Europeu (PE), em Estrasburgo, o relatório "Manter a produção 
de leite nas regiões ultraperiféricas, nas zonas de montanha e 
nas regiões desfavorecidas, após a expiração do regime de 
quotas leiteiras", em que Luís Paulo Alves foi o responsável do 
Grupo Socialista Europeu. 
 

Num trabalho envolvendo as associações agrícolas da região, 
as cooperativas, o governo dos Açores, a agro-indústria, de 
cooperação com os outros grupos políticos e deputados, em 
particular com o relator Herbert Dorfmman, destacam-se as 
propostas de Luís Paulo Alves que foram hoje aprovadas de-
fendendo o reforço de medidas da UE e de Portugal, nomea-
damente através do apoio suplementar às explorações leitei-
ras dado por exemplo às pastagens e à forragem; um apoio 
suplementar para fazer face aos custos acrescidos de trans-
portes face à distância aos mercados, quer de abastecimento 
quer de expedição dos produtos finais, assim como a altera-
ção da legislação para permitir o apoio às estruturas de logís-

ticas fora dos Açores, face à necessidade de dupla armazena-
gem; a indicação à Comissão Europeia da necessidade de um 
estudo específico para as Regiões Ultraperiféricas (RUP) pro-
dutoras de leite e lacticínios no novo cenário pós quotas; a 
investigação dirigida à pastagem e às foragens face às neces-
sidades de aumento de produtividade e de melhoraria da sua 
resistência às alterações climáticas, entre outras. 
 

Luís Paulo Alves congratulando-se pela aprovação do relató-
rio, frisou que “empenhei-me como relator sombra do Grupo 
Socialista em apresentar um vasto conjunto de propostas e a 
negociar com os outros grupos políticos soluções que dêem 
resposta às necessidades das RUP produtoras de leite e lacti-
cínios, como os Açores, no período pós quotas. Com a aprova-
ção deste relatório o PE recomenda à Comissão (CE) a neces-
sidade de um reforço especial às nossas regiões, para que se 
possa assegurar a continuidade da produção do leite num 
novo cenário sem quotas. Face aos constrangimentos naturais 
reconhecidos o PE aponta um conjunto de soluções que pas-
sam por, entre outras: 
 

- Apontar a necessidade de reforçar o apoio e o envolvimento 
da União Europeia, de Portugal e da Região, ao sector leiteiro; 
 

- De utilizar o POSEI e o Prorural como instrumentos para o 
reforço das medidas necessárias apontadas; 
 

- De agir sobre os constrangimentos permanentes, entre os 
quais, a grande distância aos mercados de abastecimento e de 
consumo e a pequena escala; 
 

- De reforçar as instituições e o seu envolvimento, em particu-
lar as organizações de produtores, a investigação e o interpro-
fissionalismo.” 
 

Luís Paulo Alves espera agora que “a Comissão Europeia tenha 
em conta as propostas, hoje aprovadas, para que possamos 
ultrapassar com êxito mais este desafio", concluiu o eurode-
putado. 
 

FONTE: Luís Paulo Alves, Deputado do Parlamento Europeu 
11-12-2013 
 

Produção leiteira nas Flores preocupa 
PS/Açores 
Os deputados socialistas da ilha das Flores reuniram com os 
produtores de leite daquela ilha e com a direcção da Coopera-

tiva Ocidental, nas instalações da Fábrica 
Vales, em Santa Cruz. 
 

No local, os deputados Arlinda Nunes e 
Manuel Pereira escutaram os motivos de 

discórdia entre a cooperativa e os produtores, que poderão 
por em causa a produção leiteira das Flores. 
 

Conforme se puderam inteirar junto dos profissionais do sec-
tor, a fábrica atravessa dificuldades financeiras decorrentes de 
pagamentos em atraso e da redução das encomendas de um 
grande cliente. 
 
Os deputados solidarizaram-se com produtores e cooperativa, 
realçando a importância que a produção de leite e derivados 
tem para a economia das Flores, disponibilizando-se para 
trabalhar com grande empenho na busca de soluções para o 
problema. 
 

FONTE: Jornal Diario 10-12-2013 
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