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Editorial 

 
Edição n.º 30 da revista “O Jovem Agricultor” 
Os últimos 10 anos foram anos difíceis e de mui-
tas mudanças na agricultura. Dez são também os 
anos de edição da revista “O Jovem Agricultor” e 
neste número celebramos o n.º 30. 

Dentro dos recursos que dispomos e com todas as nossas limita-
ções, pretende-se com este projeto alcançar uma maior proximi-
dade entre os associados e promover uma melhor divulgação da 
informação. 

Apesar de todo e trabalho e dedicação, estamos cientes de que 
ainda há muito a melhorar mas, também é com satisfação que 
olhamos para trás e verificamos toda uma evolução ao longo 
destes 10 anos. 

Para finalizar, gostaria de expressar o meu agradecimento a todos 
os que de uma forma ou de outra têm contribuído para manter 
este projeto durante todo este tempo, seja através de artigos 
técnicos, de opinião ou abrindo as portas das suas explorações ou 
negócios. A todos, muito obrigado! 

Carlos Oliveira 

 

 

Editorial

Edição n.º 30 da revista 
Os últimos 10 anos foram anos difíceis e de mu
tas mudanças na agricultura. Dez são também os 
anos de edição da revista “O Jovem Agricultor” 
neste número celebramos o n.º 30.

Dentro dos recursos 
ções pretende om este pr

Nas recentes provas de Dezembro 2013 – Pedro Mendonça – Inseminador
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aria do Céu Patrão Neves está a terminar o seu mandato de cinco 
anos no Parlamento Europeu. Durante este período colaborou 
periodicamente com a nossa revista “O Jovem Agricultor”, contri-

buindo desta forma para um melhor esclarecimento dos nossos associa-
dos. A eurodeputada aceitou o nosso convite e concedeu uma entrevista 
na qual explicou o trabalho de um eurodeputado, onde nos fez o balanço 
deste seu mandato e deixou algumas preocupações.  

Uma vez que iremos a eleições europeias nos próximo dia 25 de Maio, 
apresentamos uma breve explicação de  

Como funciona o Parlamento Europeu: 
O Parlamento Europeu está a funcionar desde 1979 e é a única instituição diretamente eleita pelos cidadãos da União Europeia. 
Nesta legislatura fazem parte da assembleia 766 deputados, eleitos por 5 anos. Eles têm a função de zelar pelos interesses de 
500 milhões de europeus dos 28 Estados-Membros. Existem atualmente 8 grupos políticos no parlamento, entre conservadores, 
socialistas, verdes, nacionalistas e liberais. O parlamento está dividido e funciona em várias comissões, como sejam: agricultura, 
pescas, transportes ou ambiente. 

Os deputados são agrupados não por nacionalidade, mas por afinidade política. Portugal faz-se representar por 22 eurodeputa-
dos, dos quais 8 são do PSD, 7 do PS; 2 do CDS, 2 do BE, 2 da CDU e 1 Independente. Na próxima legislatura, Portugal irá per-
der um eurodeputado para acomodar a adesão da Croácia à União Europeia, que ocorreu formalmente no dia 1 de Julho de 2013. 
O mesmo acontecerá com outros países para que o Parlamento Europeu não ultrapasse os 751 deputados, como estabelecido 
nos Tratados. 

Cada uma das 22 comissões existentes publica relatórios, revelando a posição do parlamento sobre determinado assunto. As 
suas decisões influenciam as nossas vidas diretamente, sobretudo porque, após o Tratado de Lisboa, o Parlamento Europeu 
ganhou o poder de co-legislador com o Conselho. A função legisladora é hoje a principal do Parlamento Europeu, o que significa 
que, o que for aqui decidido, vai-se refletir na vida de todos, algum tempo depois.  

Globalmente, o Parlamento Europeu assume o poder legislativo, orçamental e de fiscalização. Tem o poder legislativo, em que 
juntamente com o Conselho da União pode aprovar ou alterar novas propostas pela comissão. Tem também a prerrogativa de 
pedir à Comissão Europeia que apresente Directivas sobre determinado assunto que ainda não foi legislado ou carece de formu-
lação. No que se refere ao poder orçamental, o Parlamento decide a par do Conselho Europeu o orçamento global da união e 
terá o papel de acompanhar a aplicação dos fundos. Por exemplo, ao fazer um projeto de investimento com financiamento comu-
nitário, terá de passar por aqui. O Parlamento Europeu tem ainda o poder de fiscalização, estando de olhos postos nas outras 
instituições europeias, cabendo-lhe acompanhar o trabalho do Conselho Europeu, do Banco Central Europeu, do Tribunal de 
Contas ou da Comissão Europeia, entre outros.  

A Comissão Europeia é uma instituição politicamente independente, presidida atualmente pelo português Durão Barroso. O Par-
lamento tem direito de a aprovar, ou de a destituir através de uma moção de censura. A Comissão Europeia propõe, além da 
legislação, políticas e programas de ação, sendo responsável por aplicar as decisões do Parlamento Europeu e do Conselho 
Europeu. O Presidente da Comissão é eleito pelo Parlamento Europeu, por proposta do Conselho Europeu. Os restantes comis-
sários são escolhidos com base num sistema de rotação estabelecido por unanimidade pelo Conselho Europeu. 

O Parlamento dispõe de três sedes: Bruxelas (Bélgica), Luxemburgo (Luxemburgo) e Estrasburgo (França), sendo que o hemici-
clo do Parlamento Europeu tem sede em Estrasburgo. Este é apenas usado pelos eurodeputados uma semana por mês. No res-
tante tempo o trabalho decorre em Bruxelas.  

Carlos Oliveira  

 

M 
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m que é que consiste o trabalho de 
um eurodeputado? 
A principal função de um eurodeputa-

do é, primeiramente, representar no Parla-
mento Europeu, e nas instituições europeias 
em geral, os interesses dos cidadãos que 
representa. No meu caso, estando na Co-
missão de Agricultura e também na das 
Pescas, a minha primeira função é a de 
fazer ouvir os interesses dos agricultores e 
pescadores nestas comissões. Para tal, é 
imprescindível trabalhar muito em Bruxelas 
junto das instituições, estabelecendo um 
bom trabalho em rede com outros eurodepu-
tados e outros protagonistas da política 
europeia, para que se consiga levar avante 
as propostas que se defendem. Ao mesmo 
tempo, é preciso trabalhar também muito 
intensamente junto dos sectores dos Açores 
para que não haja um desfasamento entre o 
que são de facto as necessidades e as 
aspirações dos setores açorianos e o que o 
eurodeputado defende nas instituições euro-
peias. Em traços largos esta é a sua princi-
pal função: fazer com que, junto das institui-
ções europeias, os nossos interesses vão 
ganhando preponderância, vão sendo toma-
dos em consideração nos mais diversos 
dossiês. 
 

A sua formação académica é na área da 
filosofia mas, como disse, no Parlamento 
Europeu faz parte da Comissão de Pes-
cas e também da Agricultura. Trabalhar 
em áreas tão distintas da sua anterior 
atividade profissional foi uma dificuldade 
acrescida?  
Foi extraordinariamente difícil. Nos primeiros 
largos meses, mesmo nos primeiros dois 
anos eu passava dias e noites, e sete dias 
por semana a estudar agricultura e pescas, 
precisamente por vir de uma área totalmente 
distinta. Uma vez que sempre tive como 
exigência, tanto na minha vida académica, 
antes de ser eurodeputada, como também 
no exercício das minhas funções no Parla-
mento Europeu, de nunca falar sobre o que 
não sei, e como tinha que falar e tinha que 
defender os interesses dos Açores, tive de 
estudar muito para poder falar com conhe-
cimento e com autoridade, de outra forma 
não se consegue fazer com que as nossas 
propostas sejam aceites. Esta foi a minha 
circunstância. Penso que cada vez mais o 
Parlamento Europeu exige pessoas com 
competência, não apenas política, mas 
também técnica para as áreas em que vão 
trabalhar, o que se verifica sobretudo depois 
do Tratado de Lisboa, a partir do qual o 
Parlamento se tornou co-legislador, junta-
mente com o Conselho. Isto é, as leis, os 
regulamentos, as normas que se fazem para 
toda a União Europeia são feitas também no 
Parlamento Europeu, o que exige que os 

seus eurodeputados tenham não apenas 
habilidade política para levar de vencida as 
suas pretensões, mas também conhecimen-
to técnico para fazerem propostas muito bem 
fundamentadas e, assim, com mais probabi-
lidade de serem aprovadas. 
 

Como é que é feita a escolha das pastas 
que os eurodeputados irão assumir? 
A escolha é feita dentro da delegação do 
próprio partido, isto é, uma vez terminadas 
as eleições os eurodeputados eleitos ao PE 
pelo PSD, reuniram-se e manifestaram os 
seus respectivos interesses pelas diferentes 
pastas. Eu, não obstante de ter formação em 
filosofia, assumi o compromisso para com o 
PSD-Açores de tentar lutar pelas comissões 
que mais interessavam à Região e, indubita-
velmente, a agricultura é das que mais nos 
interessam porque não só temos uma agri-
cultura bastante desenvolvida nas 9 ilhas, 
como este sector se tem vindo a desenvolver 
bastante, graças a fundos europeus. É um 
sector que cria emprego direto, mas também 
indireto, que tem uma grande preponderân-
cia em várias atividades económicas ao nível 
da indústria, mas também de serviços, sen-
do ainda responsável pela fixação das pes-
soas em algumas ilhas. Por isso, esta é uma 
pasta que os Açores não devem nunca 
deixar fugir. Sobretudo na próxima legislatu-
ra, é inconcebível que os Açores percam 
esta pasta. Não o podemos admitir! No 
domínio da agricultura a próxima legislatura 
apresenta dois temas da máxima importân-
cia: o fim das quotas leiteiras que nos inte-

ressa particularmente sendo necessário 
dispor de alguém que esteja totalmente 
vigilante e actuante para tentar obter o má-
ximo de benefícios para a Região até ao 
desmantelamento. Um segundo grande tema 
é o da revisão do POSEI. Quando entrei 
para o Parlamento Europeu estava em sexto 
lugar na lista e consegui ficar com a pasta da 
agricultura; neste momento a candidata do 
PSD-Açores está em terceiro pelo que, se 
quiser, mais facilmente terá a pasta da agri-
cultura! Acho que não a pode deixar fugir 
porque este é o principal domínio de interes-
se da Região neste momento.  
 

Com tantos eurodeputados o poder de 
influência também se ganha com o tem-
po? 
Absolutamente! Se há local em que o tempo 
dá estatuto, é no Parlamento Europeu. To-
dos os eurodeputados que fazem um segun-
do mandato ou um terceiro, e no PSD há já 
quem vá no quarto, esse eurodeputado tem 
uma autoridade acrescida. É ele que tem 
mais facilidade em assumir a coordenação 
do grupo, que logo no princípio da legislatura 
chama a si os dossiês mais importantes e, 
por isso, ganha um papel mais preponderan-
te o que lhe vai atribuindo sempre maior 
autoridade. Assim sendo, as suas propostas 
têm mais possibilidade de serem aprovadas 
e obviamente essas propostas são as que 
defendem a região e o país. Por esses moti-
vos, claramente a duração do mandato dá 
estatuto e, assim, beneficia a Região!  

E 

“cada vez mais o Parlamento Europeu exige pessoas 
com competência, não apenas política, mas também 

técnica para as áreas em que vão trabalhar” 
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Estando então nós com negociações tão 
importantes em cima da mesa, temos o 
fim das quotas e a revisão do POSEI 
como disse, mas também estamos na 
entrada de um novo quadro comunitário, 
acha que esta é a altura ideal para mudar 
de candidato? 
Bem, o que lhe posso dizer é que o conjunto 
dos eurodeputados dos grandes partidos 
como o PSD e PS, que têm já um leque de 
6, 7 ou 8 eurodeputados têm que se tornar 
muito profissionais na escolha dos seus 
candidatos ao Parlamento Europeu. Penso 
que é necessário não só atender à formação 
académico-profissional dos seus candidatos 
em função das comissões em que os que-
rem colocar, como também avaliar o seu 
desempenho. A renovação também é impor-
tante e considero que, dentro dos grupos 
parlamentares destes grandes partidos, a 
renovação deve ir sendo feita, isto é, deixar 
que o deputado faça dois mandatos e em 
casos excepcionais três. Mais do que três 
mandatos favorece a perpetuação de alguns 
vícios que inquinam todo o funcionamento 
da delegação. Aliás, como já se verifica, em 
vez de renovar toda a delegação deve-se 
manter sempre uma fração significativa em 
cada mandato. Isto permite, por um lado, 
manter factores muito importantes como a 
experiência, o domínio e conhecimento dos 
dossiês e, por outro lado, não perder outro 
factor também muito importante, o da reno-
vação, de introdução de novas ideias e 
criatividade. O equilíbrio entre estas duas 
mais-valias é muito importante para a dele-
gação no seu conjunto.  
 

Existe efetivamente uma União Europeia 
entre eurodeputados no parlamento? Por 
exemplo, quando faz uma proposta para 
as regiões ultraperiféricas os países que 
não possuem essas condições são sen-
síveis a essas questões ou cada um de-
fende única e exclusivamente os seus 
interesses?  
Valia a pena distinguir três níveis no relacio-
namento entre eurodeputados e a defesa 
dos interesses das RUPs. Primeiramente, o 
nível dos deputados portugueses: quando há 
pretensões direcionadas para as especifici-
dades de regiões ultraperiferias como os 
Açores, todos os eurodeputados, do CDS ao 

Bloco de Esquerda, estão quase sempre em 
perfeita união. É rara a situação em que os 
deputados portugueses, qualquer que seja a 
sua filiação político-partidária, não estejam 
em sintonina na defesa dos interesses das 
regiões ultraperiféricas. Em segundo lugar 
temos a considerar os deputados de todas 
as regiões ultraperiféricas. Temos um grupo 
de trabalho de deputados das RUPs com 
apenas 8 entre os actuais 766 deputados ao 
Parlamento Europeu e, também entre nós, 
há sempre, qualquer que seja a filiação 
político-partidária, uma perfeita sintonia. Por 

exemplo, eu subscrevo propostas de regiões 
ultraperiféricas francesas que, às vezes, não 
têm nenhum interesse para os Açores. Se 
não prejudicarem os Açores, a minha solida-
riedade está presente. O mesmo se verifica 
com todos os meus colegas das RUPs: 
quando existe uma pretensão muito especí-
fica para os Açores, como seja no sector do 
leite, e não existindo produção leiteira em 
mais nenhuma região ultraperiférica, conto 
com o apoio dos meus colegas e também 
com a sua influência junto dos seus respec-
tivos grupos políticos. No terceiro nível, o da 
totalidade dos 766 eurodeputados, não há 
de todo unidade e aquilo que eu fui sentindo, 
à medida que o mandato foi avançando, é 
que a sensibilidade para com as necessida-

des específicas das RUP está sob uma 
pressão cada vez maior. Atendendo a que o 
orçamento da UE 2014-2020 foi revisto em 
baixa pela primeira vez, com um orçamento 
inferior ao quadro anterior e havendo regiões 
ultraperiféricas, como os Açores, que ao fim 
de quase 28 anos de integração europeia, 
ainda estão no grupo das regiões mais po-
bres da europa, a tolerância de outros Esta-
dos-Membros em relação a estas regiões vai 
diminuindo, particularmente dos Estados-
membros contribuintes líquidos. Na próxima 
legislatura a situação vai ser mais grave e 
aqui, mais uma vez, exige-se que os depu-
tados das RUPs sejam extraordinariamente 
activos pois a situação deve piorar. Com 
efeito, aos factores mencionados soma-se o 
perdemos também o presidente da Comis-
são Europeia, o português Durão Barroso, 
que tem sido um aliado incondicional das 
regiões ultraperiféricas. Eu posso falar por 
experiência própria: qualquer problema que 
nos diga respeito, temos um canal aberto 
para o seu gabinete que nos ajuda na medi-
da das suas possibilidades. Vamos perder 
esta ajuda preciosa.  

Nas próximas eleições, Portugal irá ele-
ger 21 deputados, menos 1 que em 2009, 
na prática Portugal terá menos poder de 
decisão? 

Com a entrada da Croácia na UE, foi neces-
sário fazer redistribuição do número deputa-
dos e os países de dimensão média, como 
Portugal, ficam a perder. Já chegámos a ter 
24 deputados, nesta legislatura somos 22 e 
passaremos a ter 21, com um consequente 
decréscimo de assentos num menor número 
de comissões parlamentares. Deixe-me 
acrescentar a este propósito que, na escolha 
das comissões, não vejo que seja vantajoso 
ter dois eurodeputados dos Açores na mes-
ma comissão, um do PSD e outro do PS. 

“o orçamento da UE 2014-2020 foi revisto em baixa pela 
primeira vez, com um orçamento inferior ao quadro ante-
rior e havendo regiões ultraperiféricas, como os Açores, 

que ao fim de quase 28 anos de integração europeia, ain-
da estão no grupo das regiões mais pobres da europa, a 

tolerância de outros Estados-Membros em relação a estas 
regiões vai diminuindo, particularmente dos Estados-

membros contribuintes líquidos”  
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exemplo, eu subscrevo propostas de regiões 
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à medida que o mandato foi avançando, é 
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des específicas das RUP está sob uma 
pressão cada vez maior. Atendendo a que o 
orçamento da UE 2014-2020 foi revisto em 
baixa pela primeira vez, com um orçamento 
inferior ao quadro anterior e havendo regiões 
ultraperiféricas, como os Açores, que ao fim 
de quase 28 anos de integração europeia, 
ainda estão no grupo das regiões mais po-
bres da europa, a tolerância de outros Esta-
dos-Membros em relação a estas regiões vai 
diminuindo, particularmente dos Estados-
membros contribuintes líquidos. Na próxima 
legislatura a situação vai ser mais grave e 
aqui, mais uma vez, exige-se que os depu-
tados das RUPs sejam extraordinariamente 
activos pois a situação deve piorar. Com 
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perdemos também o presidente da Comis-
são Europeia, o português Durão Barroso, 
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esta ajuda preciosa.  
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dos e os países de dimensão média, como 
Portugal, ficam a perder. Já chegámos a ter 
24 deputados, nesta legislatura somos 22 e 
passaremos a ter 21, com um consequente 
decréscimo de assentos num menor número 
de comissões parlamentares. Deixe-me 
acrescentar a este propósito que, na escolha 
das comissões, não vejo que seja vantajoso 
ter dois eurodeputados dos Açores na mes-
ma comissão, um do PSD e outro do PS. 

“o orçamento da UE 2014-2020 foi revisto em baixa pela 
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membros contribuintes líquidos”  
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Repetindo-se na mesma área deixam uma 
outra área de interesse para os Açores a 
descoberto. Os Açores são privilegiados ao 
elegerem dois eurodeputados, o que permite 
ter assento em quatro comissões. Com a 
experiência que ganhei neste mandato, 
aconselharia a que, uma vez eleitos os 
deputados dos Açores, estes pudessem 
distribuir entre si as quatro comissões que 
mais interessam aos Açores: Agricultura e 
Desenvolvimento Rural, Pescas, Desenvol-
vimento Regional, Transportes e Turismo. 
São estas as comissões que mais nos inte-
ressam devido às nossas especificidades 
nestes domínios e à possibilidade de obter 
benefícios ao abrigo da discriminação positi-
va que o estatuto de RUP nos confere.  
Afinal, os eleitos dos açorianos não devem 
competir, mas sim colaborar e entre si e com 
o Governo Regional numa verdadeira siner-
gia, que nos conduziria a ter um desempe-
nho muito mais eficaz. Não podemos esque-
cer que a nossa realidade socioeconómica 
está fortemente dependente da União Euro-
peia, pelo que não nos podemos dar ao luxo 
de sermos menos profissionais junto das 
suas instituições que outras regiões.  

Um artigo recente referia que 60% dos 
portugueses não sabe um único nome de 
um eurodeputado. Numa região tão pe-
quena como os Açores o trabalho dos 
eurodeputados regionais tem mais rele-
vância, ainda assim, a taxa de abstenção 
é muito alta, 78,3% em 2009. Sei que para 
contrariar essa tendência lançou o con-
curso “Mais Europa + Tu”. Que balanço e 
que importância tem esse tipo de ativida-
des? 

O concurso “Mais Europa + Tu” foi dirigido 
aos clubes europeus de todas as escolas 
dos Açores. O objetivo era desafiá-los a 
fazer uma campanha eleitoral no pressupos-
to de que, se fossem os açorianos a fazerem 
uma campanha para os açorianos, talvez o 
cidadão açoriano se tornasse mais sensível 
à importância da nossa pertença à União 
Europeia. Esta seria uma estratégia nova 
para os conduzir até ao ato eleitoral. Uma 
abstenção de praticamente 80% é um núme-
ro verdadeiramente escandaloso, vergonho-
so para quem recebe tanto da União Euro-
peia. Não podemos virar as costas e resig-
narmo-nos com as taxas de abstenção. Por 
isso, os grandes objectivos deste concurso 
foram: o de promover mais e melhor infor-
mação, convicta que o cidadão eleitor mais 
informado mais facilmente vai às urnas; e, 
assim, com esta nova estratégia, combater a 
abstenção partindo do princípio que os polí-
ticos falam muito de abstenção no dia das 
eleições e nos que se lhe seguem mas que, 
quando ainda podem fazer algo coisa contra 
a abstenção não fazem nada. Por isso, eu 
considerei que, neste primeiro semestre de 
2014, uma das minhas ações deveria ser o 

combate à abstenção, para "não se chorar 
apenas pelo de leite derramado" - como se 
costuma dizer. 

No regulamento do concurso, estava 
previsto a presença no júri de um repre-
sentante de cada partido com assento na 
assembleia regional. No entanto, o PCP e 
PS não estiveram representados? Houve 
alguma razão em especial? 

Acabaram por não aderir ao projecto, foi 
apenas isto! Com efeito, precisamente para 
mostrar que este projeto não era apenas um 
projeto do PSD, que era um projeto em que 
todos estávamos unidos, convidei, para 
constituição do júri, todos os líderes dos 
partidos políticos com assento na Assem-
bleia Legislativa Regional. Devo dizer que fiz 
primeiramente um contacto telefónico a 
todos os partidos políticos e todos, sem 
excepção, aceitaram. O partido socialista, 
tendo aceitado pelo telefone, informalmente, 
ficou de designar a pessoa que o represen-
taria. Passou uma semana, passaram duas 
semanas com telefonemas constantes para 
saber quem seria o representante do PS no 
júri e não conseguia obter resposta. Disse-
ram sempre que sim e que iriam apresentar 
esse nome, mas nunca chegaram a apre-
sentá-lo. Entretanto eu tinha que reunir o júri 
e, por isso, enviei uma carta a solicitar for-
malmente a indicação do representante do 
partido socialista. Recebi formalmente tam-
bém a informação de que partido socialista 
não se faria representar. Perante esta infor-
mação o PCP reconsiderou: já que não iriam 
estar todos os partidos políticos, o PCP 
também sairia. Penso que foram dois episó-
dios tristes que não deram o melhor exemplo 
aos nossos jovens.  
 

Fez várias mostras de produtos açorianos 
em Bruxelas, qual foi o seu objetivo com 
essa iniciativa?  
Numa primeira fase, eu levei ao Parlamento 
Europeu produtos das 9 ilhas, tendo como 
intenção dar a conhecer os Açores, não só 
aos deputados como também aos convida-
dos de todas as instituições europeias. 
Sempre que damos a conhecer os Açores, 
aumentamos a sensibilidade política no 
nosso público. Por isso, quando eu faço uma 
grande mostra, como aconteceu logo em 
2010, em que tivemos para cima de 300 
visitantes e que foi construída não só com 
produtos alimentares mas também com 
pósteres, com vídeos, com artesanato, com 
folclore..., quando procuro dar uma imagem 
dos Açores, eu transmito aos meus colegas 
a especificidade da nossa realidade que lhes 
é desconhecida. Isto significa que, no ama-
nhã, no Parlamento, quando eu for defender 
o quer que seja para os Açores, os colegas 
vão compreender melhor porque viram ima-
gens, leram o livro que ofereci, provaram os 
produtos, já conhecem um bocadinho desta 
nossa realidade e quem conhece está já 
mais sensível para aceitar as nossas preten-
sões!  
Criar sensibilidade para fazer com que as 
propostas para os Açores fossem mais 
facilmente aceites foi o meu primeiro objecti-
vo. Depois, tornei-me mais ambiciosa. Pen-
sei que os produtores faziam um grande 
esforço para levarem os seus produtos a 
Bruxelas e que precisavam de ter uma pers-

“aconselharia a que, uma vez eleitos os deputados dos Açores, estes 
pudessem distribuir entre si as quatro comissões que mais interessam 
aos Açores: Agricultura e Desenvolvimento Rural, Pescas, Desenvol-

vimento Regional, Transportes e Turismo.” 
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pectiva de retorno económico. Ora, as mos-
tras no Parlamento Europeu não podem ter 
uma dimensão comercial, não podem apre-
sentar preço, não podem ser vendidas, não 
podemos ter agentes económicos presentes, 
ou seja, a vertente comercial está totalmente 
ausente. Então decidi, numa segunda fase, 
fazer uma parceria com a AICEP de Bruxe-
las e passar a organizar as mostras dos 
Açores fora do espaço do Parlamento Euro-
peu, envolvendo já então uma dimensão 
comercial. E aqui, penso que servi muito 
melhor os Açores e os vários setores. Pas-
sámos a fazer exposições dos produtos dos 
Açores com um espaço reservado a comer-
ciantes. Durante as duas primeiras horas a 
exposição estava aberta única e exclusiva-
mente a comerciantes, envolvendo desde 
grandes cadeias de hipermercados, a lojas 
gourmet, e até restaurantes portugueses.  

 

E o governo está também a fazer o seu 
papel na promoção dos produtos regio-
nais, nos mercados europeus ou deveria 
ter feito mais?  
Há sempre muito mais para fazer! Sei que 
no que diz respeito às regiões ultramarinas e 
ultraperiféricas francesas, eles têm um lóbi 
instalado em Bruxelas, um lóbi muito pode-
roso que faz mostras com muita regularida-
de, uma vez por mês. Eis o que só é possí-
vel quando há um staff para tal. Como cer-
tamente os nossos leitores compreenderão, 
o gabinete do eurodeputado não tem qual-
quer competência na área comercial. Por 
isso este esforço que eu fiz vai muito para 
além das minhas competências. Nem tenho 
competência, nem tenho recursos e é com 
muito esforço e solici-
tando trabalho extra 
aos meus assistentes 
que o faço, para além 
de todo o trabalho que 
me é devido. Haverá 
certamente outras 
entidades que deverão 
promover este mesmo 
tipo de acções e com 
maior eficácia. Pode-
mos e devemos sem-
pre fazer mais e me-
lhor. Não nego que 
muito já tenha sido 
feito ao nível da pro-
moção, mas há sem-
pre a possibilidade de 
fazer mais e melhor, 
sobretudo optimizando 
recursos e explorando 
novas vias. Importa 
ainda ter em atenção 
que o pacote promo-
ção está a ser discuti-
do no Parlamento 
Europeu. Eu estou 

muito envolvida neste documento, precisa-
mente para garantir que ele venha a ter um 
desenho que satisfaça melhor as nossas 
necessidades de apoio à promoção dos 
nossos produtos. Temos de nos abrir à 
comercialização exterior se queremos cres-
cer uma vez que o nosso mercado interno é 
extraordinariamente reduzido. Para que a 
nossa produção aumente, para que a nossa 
indústria se torne mais dinâmica, para ga-
nhar peso económico nas várias fileiras, 
temos de nos abrir à exportação e aqui a 
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O governo regional anunciou recente-
mente que vai passar a dispor de uma 
representação permanente em Bruxelas. 
Será tal lóbi de que fala, acha que é tarde 
ou ainda vai a tempo? 
Costumo dizer que tarde é o que nunca 
chega e, por isso, se finalmente o governo 
regional vai constituir o lóbi profissional em 
Bruxelas, então está de parabéns. Devo 
dizer que, tendo sido esta uma das minhas 
lutas desde o princípio do mandado, concluo 
que terá valido a pena a minha insistência ao 
longo destes cinco anos. Aliás, não sou 
apenas eu que refiro a importância de um 
lóbi açoriano em Bruxelas. Muita gente o tem 
feito também, sobretudo depois da minha 
insistência desde o início do mandato. Re-
cordo que assim que o presidente Vasco 
Cordeiro tomou posse, eu fui apresentar a 
minha total disponibilidade para um trabalho 
em conjunto e insistir sobre a questão do 
lóbi. Na ocasião fiquei bastante frustrada 
uma vez que o presidente Vasco Cordeiro 
disse que não tínhamos qualquer necessi-
dade do lóbi instituído porque o trabalho com 

os eurodeputados seria suficiente. De facto, 
o governo regional nunca trabalhou comigo, 
por isso esse lóbi nunca existiu. Perdemos 
muito tempo sem dúvida, mas avancemos 
então agora rapidamente para podemos ter 
uma influência mais forte e mais eficaz junto 
das instituições europeias.   
 

A marca Açores será a salvação da regi-
ão? 
Não há remédios milagrosos, não há uma 
acção singular que salve o quer que seja. A 
marca Açores é importante. A nível nacional 
tem um peso muito grande e penso que 
quando se anuncia “feito com leite dos Aço-
res” para vender mais (mesmo que não 
pareça ser verdade) evidência que se reco-
nhece a marca Açores como uma mais-valia. 
A marca Açores tem muito peso nos produ-
tos láticos e também na carne a nível nacio-
nal. Externamente, claro que não! E quanto 
falamos da produção de leite na Europa, 
importa estarmos bem conscientes que os 
Açores nunca vão ganhar qualquer mercado 
pela quantidade produzida; terá de ser pela 
qualidade do produto. E a este respeito 
gostamos de pensar que tudo o que é nosso 
é o melhor, mas a realidade não é exata-
mente esta: existe muito boa qualidade em 
muitas regiões da Europa e por isso, mesmo 
ao nível da qualidade, o mercado é extraor-
dinariamente competitivo e, assim, também 
muito difícil.  
Hoje o caminho está indicado para todos os 
produtos láteos tem a ver com a associação 
da transformação à produção. Isto é, procu-
rarmos cada vez menos centrarmo-nos só 
no leite cru e avançarmos para outras for-
mas de vendermos os produtos láteos. Se 

apostarmos só na 
venda do leite cru, 
não teremos su-
cesso pois temos 
uma produção 
demasiado grande 
para o arquipélago 
e que tem de ser 
exportada. Para tal 
precisamos de 
associar a indús-
tria, e esta precisa 
de ser muito mais 
ousada, precisa de 
investir muito mais 
na inovação.  

A realidade não é 
igual em todas as 
ilhas, sendo mais 
difícil para as ilhas 
mais pequenas. 
Nós pensamos 
muito por ilha; 
temos de pensar 
mais em termos de 
região. Quando se 

“a indústria precisa de ser muito mais ousada, precisa de investir mui-
to mais na inovação.” 
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colocava, ainda há uns tempos, a possibli-
dade do leite da Lactopico ser enviado para 
o Faial, o protesto foi generalizado porque o 
leite tinha de ser laborado dentro da sua 
própria ilha. Entretanto, os lavradores do 
Pico estão a abandonar a produção... O 
grande mercado competitivo não se compa-
dece com opções demasiado bairristas. Para 
sermos competitivos, temos de pensar no 
desenvolvimento equilibrado dentro da regi-
ão, não podemos pensar só em termos de 
ilha, e por isso, talvez em relação a algumas 
fileiras seja preciso repensar a maneira de 
criar rentabilidade. Eis o que tem de ser feito 
como uma opção estratégica, a nível do 
governo regional, na certeza de que se não 
associarmos uma indústria ousada, ambicio-
sa, apoiada em inovação para nossa produ-
ção, não vamos trazer nada de novo ao 
mercado. Temos de trazer algo de novo, se 
não, porque é que as pessoas comprarão os 
nossos produtos se é possível comprar a 
outros? Hoje em dia, em toda a europa, os 
produtos láticos que vão vencer são clara-
mente aqueles que têm uma forte indústria 
associada, aqueles que ganharam mais-
valias.  

O setor do leite tem e certamente conti-
nuará a ter um peso muito grande nos 
Açores. Mas que papel terá também a 
diversificação? 
A diversificação é muito importante a dois 
níveis diferentes: primeiro para diminuir as 
nossas importações, sobretudo do continen-
te, tendo nós um espaço grande para produ-
zir; em segundo lugar para garantir um ren-
dimento complementar ao agricultor e dar 
mais estabilidade económica à sua vida. 

O próprio lavrador deveria diversificar a 
sua atividade?  
Sim! Já ouvi queixas de que, em algumas 
ilhas, até salsa é preciso trazer de fora. É 
inconcebível! Com a diversificação diminuí-
mos as importações e, ao diminuir as impor-
tações criaríamos mais atividade económica 
dentro dos Açores, o que significa mais 
emprego e mais riqueza. Com mais diversifi-
cação, estamos mais protegidos em relação 
às oscilações do mercado; quando “coloca-
mos todos os ovos na mesma cesta”, fica-
mos desprotegidos se houver problemas e 
rendimento é afetado. Se conseguirmos 
diversificar mais um pouco, ganharemos 
uma "almofada de segurança". É possível, 
por exemplo, manter pequenas hortas..., 
tudo depende da ilha a que nos referimos, 
que terreno, a que altitude.., não há uma 
mesma solução para todo o arquipélago. 
Costumo apontar como exemplo de diversifi-
cação a tão comuns amoras selvagens que 
servem de abrigos e divisórias nos pastos, e 
são vendidas a cerca de 4€/100-150g em 
vários mercados europeus. Nos Açores há 
indústrias que precisam de amoras e muitas 
vezes não as têm, vendo-se obrigada a 

contratar pessoas para irem apanhar amoras 
silvestres. Isto é apenas um exemplo... Falei 
de amoras, podemos falar de uva da serra, 
poejo ou muitos outros que são para nós 
selvagens e têm valor comercial. Temos de 
avaliar bem como é que este complemento 
pode ser obtido sem se perder a especiali-
zação. Há muitas experiências de sucesso. 
Penso que os serviços agrários poderiam 
dar a conhecer essas experiências de su-
cesso. No ano passado, quando estava a ser 
fechada a reforma da PAC, fiz uma ronda 
por todas as ilhas para apresentar o resulta-
do da PAC 2014-2020 para os Açores e 
trouxe comigo um agricultor do Alentejo que 
tem também raízes nos Açores e que foi 
precisamente o agricultor português selecio-
nado pela União Europeia como exemplo do 
que será a agricultura de futuro. Trouxe-o 
aos Açores para mostrar aos nossos agricul-
tores a diversificação que se poderia fazer 
simultaneamente com especialização, asso-
ciando uma quota-parte de diversificação, 
para um complemento ao rendimento e para 
uma maior segurança desse mesmo rendi-
mento, até porque a nova PAC traz, como 
uma das medidas obrigatórias, a diversifica-
ção. O regulamento do POSEI ainda não a 
incluiu, mas vai ser revisto mais ou menos 
dentro de um ou dois anos e então a diversi-
ficação vai-se impor como obrigatória. Penso 
que era muito mais fácil para o agricultor 
açoriano ir-se preparando para o que nós já 
sabemos que é uma certeza, uma prepara-
ção lenta, com mais tempo, e não repentina, 
sendo obrigado subitamente a avançar por 
esse novo sentido. Eu penso que a diversifi-
cação é possível mesmo a par da especiali-
zação e sem a perturbar, mas tem que ser 
devidamente pensada para que ninguém 
saia prejudicado.  
 
Vai regressar à vida de docente ou tem 
outros projetos a nível político? 
Por opção de vida sou académica. Esta 
função de deputada ao Parlamento Europeu 
foi um serviço que prestei à comunidade em 
geral. Eu nunca tive uma opção política para 
a minha vida. A verdade é que me mantenho 
como independente. Se eu tivesse aspira-
ções politicas, certamente que não me man-
teria como independente. Isso não significa 
que não permaneça actuante do ponto de 
vista de uma cidadania activa. Sempre as-
sumi a cidadania como uma obrigação e 
esta pode-se exercer quer num cargo políti-
co, quer numa função académica, quer ainda 
sob a forma de qualquer outro envolvimento 
na sociedade. Não prescindo do exercício da 
minha cidadania em qualquer função.  

Tem receios do que acontecerá com o 
final das quotas? 
Obviamente tenho receios. Em todo o caso  
é preciso perceber que o fim das quotas está 
já a ser antecipado “pela porta do cavalo” 
como se costuma dizer. Houve Estados-
Membros que aumentaram muito a sua 
produção este ano, o que deveria impor 
pagamento de sanções. Porém, neste mo-
mento, ao nível do Conselho, estão a pressi-
onar muito para não as pagar. Não pagando 
as sanções, tal equivale tacitamente já a um 
aumento de quota leiteira para além do 
actual 1% ao ano. Não formalmente, o des-
mantelamento das quotas está a ser anteci-
pado.  
 

Anunciou recentemente a criação do 
observatório do Leite (que terá como 
principal função a elaboração de fazer 
análises de curto prazo sobre a evolução 
deste mercado) poderá ser uma mais-
valia para os Açores?  
O comissário falou pela primeira vez neste 
observatório do leite no grande fórum para a 
avaliação do setor do leite europeu a 24 de 
Setembro de 2013. Depois não houve pas-
sos concretos nesse sentido... Entretanto 
tive uma reunião com o comissário, no fim 
de Março, durante a qual tomei conhecimen-
to das últimas notícias sobre o observatório 
do leite: já no mês de Abril acontecerá aquilo 
a que se chama a reunião de "pontapé de 
saída" para que o observatório esteja efecti-
vamente a trabalhar já em Maio. Penso que 
vai trazer alguns aspetos muito positivos, no 
sentido de disponibilizar muita informação 
detalhada, a qual vai ser actualizada num 
curto espaço de tempo. São estas as duas 
grandes vantagens do observatório tal como 
está a ser desenhado.  
 

Mas muita dessa informação já existe, 
acha que vai alcançar o seu objetivo que 
é o de antecipar eventuais situações de 
crise? 
Não! Esse é o principal handicap do obser-
vatório, esse é o seu maior fracasso. Vai ter 
a capacidade de prever a iminência de uma 
crise, mas não dispõe de instrumentos para 
a prevenir. Só terá instrumentos para actuar 
quando a crise já está instalada. Nesse 
sentido não serve verdadeiramente os pro-
dutores, não consegue actuar antes da crise 
instalada e não o consegue fazer porque a 
maior parte dos Estados-Membros não quer 
permitir a adoção de medidas regulatórias do 
mercado. Não há uma maioria política na 

“O regulamento do POSEI ainda não a incluiu, mas vai 
ser revisto mais ou menos dentro de um ou dois anos e 
então a diversificação vai-se impor como obrigatória.”  
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ão, não podemos pensar só em termos de 
ilha, e por isso, talvez em relação a algumas 
fileiras seja preciso repensar a maneira de 
criar rentabilidade. Eis o que tem de ser feito 
como uma opção estratégica, a nível do 
governo regional, na certeza de que se não 
associarmos uma indústria ousada, ambicio-
sa, apoiada em inovação para nossa produ-
ção, não vamos trazer nada de novo ao 
mercado. Temos de trazer algo de novo, se 
não, porque é que as pessoas comprarão os 
nossos produtos se é possível comprar a 
outros? Hoje em dia, em toda a europa, os 
produtos láticos que vão vencer são clara-
mente aqueles que têm uma forte indústria 
associada, aqueles que ganharam mais-
valias.  

O setor do leite tem e certamente conti-
nuará a ter um peso muito grande nos 
Açores. Mas que papel terá também a 
diversificação? 
A diversificação é muito importante a dois 
níveis diferentes: primeiro para diminuir as 
nossas importações, sobretudo do continen-
te, tendo nós um espaço grande para produ-
zir; em segundo lugar para garantir um ren-
dimento complementar ao agricultor e dar 
mais estabilidade económica à sua vida. 

O próprio lavrador deveria diversificar a 
sua atividade?  
Sim! Já ouvi queixas de que, em algumas 
ilhas, até salsa é preciso trazer de fora. É 
inconcebível! Com a diversificação diminuí-
mos as importações e, ao diminuir as impor-
tações criaríamos mais atividade económica 
dentro dos Açores, o que significa mais 
emprego e mais riqueza. Com mais diversifi-
cação, estamos mais protegidos em relação 
às oscilações do mercado; quando “coloca-
mos todos os ovos na mesma cesta”, fica-
mos desprotegidos se houver problemas e 
rendimento é afetado. Se conseguirmos 
diversificar mais um pouco, ganharemos 
uma "almofada de segurança". É possível, 
por exemplo, manter pequenas hortas..., 
tudo depende da ilha a que nos referimos, 
que terreno, a que altitude.., não há uma 
mesma solução para todo o arquipélago. 
Costumo apontar como exemplo de diversifi-
cação a tão comuns amoras selvagens que 
servem de abrigos e divisórias nos pastos, e 
são vendidas a cerca de 4€/100-150g em 
vários mercados europeus. Nos Açores há 
indústrias que precisam de amoras e muitas 
vezes não as têm, vendo-se obrigada a 

contratar pessoas para irem apanhar amoras 
silvestres. Isto é apenas um exemplo... Falei 
de amoras, podemos falar de uva da serra, 
poejo ou muitos outros que são para nós 
selvagens e têm valor comercial. Temos de 
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pode ser obtido sem se perder a especiali-
zação. Há muitas experiências de sucesso. 
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cesso. No ano passado, quando estava a ser 
fechada a reforma da PAC, fiz uma ronda 
por todas as ilhas para apresentar o resulta-
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tem também raízes nos Açores e que foi 
precisamente o agricultor português selecio-
nado pela União Europeia como exemplo do 
que será a agricultura de futuro. Trouxe-o 
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tores a diversificação que se poderia fazer 
simultaneamente com especialização, asso-
ciando uma quota-parte de diversificação, 
para um complemento ao rendimento e para 
uma maior segurança desse mesmo rendi-
mento, até porque a nova PAC traz, como 
uma das medidas obrigatórias, a diversifica-
ção. O regulamento do POSEI ainda não a 
incluiu, mas vai ser revisto mais ou menos 
dentro de um ou dois anos e então a diversi-
ficação vai-se impor como obrigatória. Penso 
que era muito mais fácil para o agricultor 
açoriano ir-se preparando para o que nós já 
sabemos que é uma certeza, uma prepara-
ção lenta, com mais tempo, e não repentina, 
sendo obrigado subitamente a avançar por 
esse novo sentido. Eu penso que a diversifi-
cação é possível mesmo a par da especiali-
zação e sem a perturbar, mas tem que ser 
devidamente pensada para que ninguém 
saia prejudicado.  
 
Vai regressar à vida de docente ou tem 
outros projetos a nível político? 
Por opção de vida sou académica. Esta 
função de deputada ao Parlamento Europeu 
foi um serviço que prestei à comunidade em 
geral. Eu nunca tive uma opção política para 
a minha vida. A verdade é que me mantenho 
como independente. Se eu tivesse aspira-
ções politicas, certamente que não me man-
teria como independente. Isso não significa 
que não permaneça actuante do ponto de 
vista de uma cidadania activa. Sempre as-
sumi a cidadania como uma obrigação e 
esta pode-se exercer quer num cargo políti-
co, quer numa função académica, quer ainda 
sob a forma de qualquer outro envolvimento 
na sociedade. Não prescindo do exercício da 
minha cidadania em qualquer função.  

Tem receios do que acontecerá com o 
final das quotas? 
Obviamente tenho receios. Em todo o caso  
é preciso perceber que o fim das quotas está 
já a ser antecipado “pela porta do cavalo” 
como se costuma dizer. Houve Estados-
Membros que aumentaram muito a sua 
produção este ano, o que deveria impor 
pagamento de sanções. Porém, neste mo-
mento, ao nível do Conselho, estão a pressi-
onar muito para não as pagar. Não pagando 
as sanções, tal equivale tacitamente já a um 
aumento de quota leiteira para além do 
actual 1% ao ano. Não formalmente, o des-
mantelamento das quotas está a ser anteci-
pado.  
 

Anunciou recentemente a criação do 
observatório do Leite (que terá como 
principal função a elaboração de fazer 
análises de curto prazo sobre a evolução 
deste mercado) poderá ser uma mais-
valia para os Açores?  
O comissário falou pela primeira vez neste 
observatório do leite no grande fórum para a 
avaliação do setor do leite europeu a 24 de 
Setembro de 2013. Depois não houve pas-
sos concretos nesse sentido... Entretanto 
tive uma reunião com o comissário, no fim 
de Março, durante a qual tomei conhecimen-
to das últimas notícias sobre o observatório 
do leite: já no mês de Abril acontecerá aquilo 
a que se chama a reunião de "pontapé de 
saída" para que o observatório esteja efecti-
vamente a trabalhar já em Maio. Penso que 
vai trazer alguns aspetos muito positivos, no 
sentido de disponibilizar muita informação 
detalhada, a qual vai ser actualizada num 
curto espaço de tempo. São estas as duas 
grandes vantagens do observatório tal como 
está a ser desenhado.  
 

Mas muita dessa informação já existe, 
acha que vai alcançar o seu objetivo que 
é o de antecipar eventuais situações de 
crise? 
Não! Esse é o principal handicap do obser-
vatório, esse é o seu maior fracasso. Vai ter 
a capacidade de prever a iminência de uma 
crise, mas não dispõe de instrumentos para 
a prevenir. Só terá instrumentos para actuar 
quando a crise já está instalada. Nesse 
sentido não serve verdadeiramente os pro-
dutores, não consegue actuar antes da crise 
instalada e não o consegue fazer porque a 
maior parte dos Estados-Membros não quer 
permitir a adoção de medidas regulatórias do 
mercado. Não há uma maioria política na 

“O regulamento do POSEI ainda não a incluiu, mas vai 
ser revisto mais ou menos dentro de um ou dois anos e 
então a diversificação vai-se impor como obrigatória.”  

União Europeia, nem a nível de Conselho, 
nem a nível do Parlamento Europeu, e, por 
isso, não se consegue fazer passar qualquer 
regulamentação do sector. Apesar de tudo, 
este observatório parece ir mais longe do 
que o habitual, mas tem o grande handicap 
de não conseguir actuar antes da instalação 
da crise. Entre os mecanismos disponíveis 
para actuar em plena crise, parece-me  
importante a capacidade de obrigar os Esta-
dos-Membros responsáveis por essa mesma 
crise, os que produziram em excesso e 
desequilibraram a procura e a oferta, ao 
armazenamento obrigatório da sua produção 
para baixar o volume de oferta e poder as-
sim fazer aumentar o preço. Apesar de ser 
um tipo de observatório melhor do que espe-
rávamos no início, está ainda muito aquém 
do que são as nossas expectativas e neces-
sidades..  
 

A universidade tem tido o papel que de-
veria ter na agricultura dos Açores? 
A universidade precisa de fazer mais, mas 
não vale a pena apontar o dedo apenas à 
universidade. Precisamos de três interlocuto-
res, precisamos da universidade, do governo 
regional e dos setores, neste caso o agrícola 
para desenhar projectos com futuro. Penso 
que era importante que se sentassem os três 
à mesma mesa, partilhando as aspirações e 
constrangimentos de todos para avançar 
conjuntamente para o que for possível num 
espaço temporal mais curto. Às vezes há 
uma certa incompreensão por parte dos 
sectores em relação ao que é uma institui-
ção universitária e as exigências da vida 
universitária. Por outro lado, creio que seria 
possível colocar o departamento das ciên-
cias agrárias a fazer um trabalho muito 
semelhante pela agricultura àquele que o 
departamento de oceanografia e pescas faz 
pela própria pesca. Penso que se conse-
guíssemos ter o departamento de ciências 
agrárias com esta relevância, com esta 
projeção, com esta preponderância no seio 
da agricultura regional, equivalente à que o 

DOP tem nas pescas e no mar, todos ficarí-
amos a ganhar. Tal exige esforços de todas 
as partes envolvidas! 
 
Para concluir, que balanço faz deste seu 
mandato de 5 anos? 
Não sou capaz de fazer um balanço de 5 
anos de atividade extraordinariamente inten-
sa e diversificada em poucas palavras. Eu 
preferia deixar esse balanço para os açoria-
nos. É verdade que eu não vou estar sujeita 
a votos para saber se eu colhi ou não a 
aprovação dos açorianos mas trabalhei com 
muitos sectores, não só a agricultura ou as 
pescas, diversifiquei muito a minha acção e, 
assim sendo, estive sempre muito em con-
tacto com os açorianos. Trabalhei muito no 
plano social, voluntariado, misericórdias, 
trabalhei muito com os jovens, trabalhei com 
parcerias tão diferentes como a universida-
de, a escola de formação turística e hotelei-
ra, com o festival de cinema Panazorean, 
com a Associação de Fotógrafos Amado-
res... Tenho uma acção tão diversificada, 
numa tentativa de tocar a todos os açorianos 
como representante que eu sou no Parla-
mento Europeu, que tenho muita dificuldade 
em conseguir fazer esse balanço. O máximo 
que poderei fazer neste contexto é destacar 
um aspecto mais positivo e um aspecto mais 
negativo, acreditando que o melhor balanço 
é sempre feito por aqueles a quem se dirigiu 
o trabalho, a quem eu procurei servir, que 
são os Açorianos no geral. O aspecto mais 
positivo, será ter tido a oportunidade de 
conhecer os Açores melhor, de compreender 
melhor a sua diversidade... Contactando 
pessoas de todas as ilhas e de todos os 
sectores, percebi muito melhor a riqueza que 
constitui os próprios Açores. Por isso tam-
bém a minha responsabilidade foi acrescida 
para procurar dar a conhecer essa mesma 
riqueza. Tive a consciência do muito que se 
pode fazer e do muito que há a fazer em 
beneficio dos Açores. Essa será a minha 
mais-valia. A minha maior frustração se 
quiser, é a de constatar que nós não sabe-

mos trabalhar em conjunto, trabalhamos 
muito autonomamente e cada um na sua 
pequena esfera. Considero muito difícil 
trilhar um caminho de sucesso se não traba-
lharmos mais em conjunto, e isso aplica-se a 
todos os políticos dos vários quadrantes 
ideológicos. Deveria também haver mais 
complementaridade nos sectores, nas 
ilhas… Nós somos muito pequenos e deví-
amos ter consciência disso; nós só nos 
tornamos grandes se formos capazes de 
trabalhar em conjunto. Este é o maior desa-
fio que eu deixava a todos e não o ter con-
seguido satisfatoriamente é a minha maior 
frustração.  
Procurei criar sinergias, tive algumas gran-
des alegrias, por exemplo no sector do mel 
foi possível reunir todos os representantes 
dos apicultores das várias ilhas numa grande 
reunião e assinar um compromisso de traba-
lho em conjunto. Creio que o mesmo deveria 
ser feito em outras fileiras.  

Se trabalharmos divididos somos ainda mais 
pequenos. Só temos uma opção, trabalhar 
em conjunto. Temos que perceber que não 
podemos continuar a multiplicar organiza-
ções de produtores. Temos é que as fundir, 
não podemos continuar a dividir, são muito 
fracas e sem poder negocial e, ainda por 
cima, endividam-se muito facilmente e ficam 
na dependência do poder político. Temos 
que aproveitar os apoios da nova PAC para 
as fundir, com essa fusão tornamos as orga-
nizações mais fortes o que significa que a 
adequação da produção ao mercado é mais 
eficaz e se for mais eficaz, há maior rentabi-
lidade. Uma organização de produtores forte 
permite também negociar melhor o preço. 
Lamentavelmente temos muito vontade de 
criar organizações pequenas com muitos 
presidentes e vice-presidentes… É dividir 
para reinar, não pode ser!     

Carlos Oliveira 
Março 2014 

 

 
“A minha maior frustração é a de constatar que nós não sabemos trabalhar em conjunto, 

trabalhamos muito autonomamente e cada um na sua pequena esfera.” 
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Carlos Oliveira 
Edição “O Jovem Agricultor” 
SDASM - Serviço de Desen-
volvimento Agrário de S. 
Miguel 

As novas regras no uso de  

produtos fitofarmacêuticos 
nas explorações agrícolas  

Lei n.º 26/2013 de 11 de abril de 2013 
 

uase um ano depois da entrada em vigor da Lei n.º26/2013, que regula as atividades 
de distribuição, venda e aplicação de produtos fitofarmacêuticos (PF) para uso profis-
sional, ainda é muito o desconhecimento por parte dos agricultores no que respeita às 

normas de utilização e armazenamento dos PF nas explorações agrícolas.  

O não cumprimento das regras referentes à presente lei, poderá originar a aplicação de coimas. No n.º 23 (2012) desta revista, 
foram abordadas as regras de armazenamento dos PF, no entanto, por desconhecimento ou descuido, ainda são muitas as explo-
rações em situação irregular. Nunca será de mais lembrar “a ignorância ou má interpretação da lei não justifica a falta do seu 
cumprimento nem isenta as pessoas das sanções nela estabelecidas”. Neste sentido, com o objetivo de difundir a informação 
perante os agricultores, destacamos alguns pontos considerados mais relevantes. Primeiramente responderei a algumas das 
questões mais frequentes:  
 
Sou agricultor e pretendo aplicar produtos fitofarmacêuticos de uso profissional na minha exploração agrícola. 
Como posso obter essa habilitação? 
Deve requerer junto da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SDASM), a habilitação como aplicador de Pro-
dutos Fitofarmacêuticos, apresentando certificado de frequência na ação de formação sobre aplicação de produtos fitofarmacêuti-
cos ou certificado de habilitações literárias com formação superior ou de nível técnico-profissional, na área agrícola ou florestal e 
afins destas.  
 
Não possuo formação para aplicar produtos fitofar-
macêuticos, como posso obter essa formação, tem 
encargos, qual a carga horária? 
Inscrevendo-se nos Serviços de Desenvolvimento Agrário de 
S. Miguel. A formação é gratuita e tem uma duração de 35 
horas, ministrada em horário laboral. 
 
Não possuo formação para aplicar produtos fitofar-
macêuticos, poderei adquirir produtos fitofarmacêu-
ticos de uso profissional? 
Atualmente ainda pode, mas a partir de 26 de novembro de 
2015, só é permitida a venda de produtos fitofarmacêuticos a 
aplicadores habilitados que se apresentem identificados, à 
exceção dos produtos fitofarmacêuticos autorizados para uso 
não profissional.  
 
O meu filho possui formação de aplicador de produtos fitofarmacêuticos, no futuro poderá ele adquirir produ-
tos fitofarmacêuticos e eu efetuar a sua aplicação? 
Não. A partir de 26 de novembro de 2015, só é permitida a aplicação e manuseio de caldas por aplicadores habilitados.  
 
Sou agricultor habilitado e tenho o cartão com validade até maio 2015. Com a nova legislação, quando é que 
necessito de realizar a ação de formação de atualização de aplicação de produtos fitofarmacêuticos?  
De acordo com a Lei n.º 26/2013, de 11 de abril, a validade dos cartões de aplicador passaram de 6 para 10 anos. Assim a vali-
dade do seu cartão em vez de caducar em maio de 2015, irá terminar em maio de 2019. Sendo assim, deve proceder com a ante-
cedência de 18 a 12 meses à realização do curso de atualização de aplicação de produtos fitofarmacêuticos e posteriormente o 
pedido de renovação da habilitação.  
 
O que devo fazer às embalagens vazias de produtos fitofarmacêuticos? 
Deverá entregar as embalagens vazias num ponto de retoma VALORFITO (estabelecimentos de venda) e solici-
tar um comprovativo de entrega. Quando adquirir produtos fitofarmacêuticos, deve requerer no estabelecimento 

Q 
Carlos Oliveira
Edição “O Jovem Agricultor”
SDASM 
volvimento Agrário de S. 
Miguel

O não cumprimento das regras referentes à presente lei, poderá 
foram abordadas as
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Carlos Oliveira 
Edição “O Jovem Agricultor” 
SDASM - Serviço de Desen-
volvimento Agrário de S. 
Miguel 

As novas regras no uso de  

produtos fitofarmacêuticos 
nas explorações agrícolas  

Lei n.º 26/2013 de 11 de abril de 2013 
 

uase um ano depois da entrada em vigor da Lei n.º26/2013, que regula as atividades 
de distribuição, venda e aplicação de produtos fitofarmacêuticos (PF) para uso profis-
sional, ainda é muito o desconhecimento por parte dos agricultores no que respeita às 

normas de utilização e armazenamento dos PF nas explorações agrícolas.  

O não cumprimento das regras referentes à presente lei, poderá originar a aplicação de coimas. No n.º 23 (2012) desta revista, 
foram abordadas as regras de armazenamento dos PF, no entanto, por desconhecimento ou descuido, ainda são muitas as explo-
rações em situação irregular. Nunca será de mais lembrar “a ignorância ou má interpretação da lei não justifica a falta do seu 
cumprimento nem isenta as pessoas das sanções nela estabelecidas”. Neste sentido, com o objetivo de difundir a informação 
perante os agricultores, destacamos alguns pontos considerados mais relevantes. Primeiramente responderei a algumas das 
questões mais frequentes:  
 
Sou agricultor e pretendo aplicar produtos fitofarmacêuticos de uso profissional na minha exploração agrícola. 
Como posso obter essa habilitação? 
Deve requerer junto da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SDASM), a habilitação como aplicador de Pro-
dutos Fitofarmacêuticos, apresentando certificado de frequência na ação de formação sobre aplicação de produtos fitofarmacêuti-
cos ou certificado de habilitações literárias com formação superior ou de nível técnico-profissional, na área agrícola ou florestal e 
afins destas.  
 
Não possuo formação para aplicar produtos fitofar-
macêuticos, como posso obter essa formação, tem 
encargos, qual a carga horária? 
Inscrevendo-se nos Serviços de Desenvolvimento Agrário de 
S. Miguel. A formação é gratuita e tem uma duração de 35 
horas, ministrada em horário laboral. 
 
Não possuo formação para aplicar produtos fitofar-
macêuticos, poderei adquirir produtos fitofarmacêu-
ticos de uso profissional? 
Atualmente ainda pode, mas a partir de 26 de novembro de 
2015, só é permitida a venda de produtos fitofarmacêuticos a 
aplicadores habilitados que se apresentem identificados, à 
exceção dos produtos fitofarmacêuticos autorizados para uso 
não profissional.  
 
O meu filho possui formação de aplicador de produtos fitofarmacêuticos, no futuro poderá ele adquirir produ-
tos fitofarmacêuticos e eu efetuar a sua aplicação? 
Não. A partir de 26 de novembro de 2015, só é permitida a aplicação e manuseio de caldas por aplicadores habilitados.  
 
Sou agricultor habilitado e tenho o cartão com validade até maio 2015. Com a nova legislação, quando é que 
necessito de realizar a ação de formação de atualização de aplicação de produtos fitofarmacêuticos?  
De acordo com a Lei n.º 26/2013, de 11 de abril, a validade dos cartões de aplicador passaram de 6 para 10 anos. Assim a vali-
dade do seu cartão em vez de caducar em maio de 2015, irá terminar em maio de 2019. Sendo assim, deve proceder com a ante-
cedência de 18 a 12 meses à realização do curso de atualização de aplicação de produtos fitofarmacêuticos e posteriormente o 
pedido de renovação da habilitação.  
 
O que devo fazer às embalagens vazias de produtos fitofarmacêuticos? 
Deverá entregar as embalagens vazias num ponto de retoma VALORFITO (estabelecimentos de venda) e solici-
tar um comprovativo de entrega. Quando adquirir produtos fitofarmacêuticos, deve requerer no estabelecimento 

Q 

de venda, um saco para esse efeito. Eventualmente poderá ser exigido uma caução a primeira vez que solicita um saco. Depois, 
cada vez que entregar embalagens vazias, dão-lhe um novo saco sem mais encargos. 

A entrega de embalagens vazias num ponto de retoma Valorfito tem encargos? 
Não. O sistema VALORFITO é um sistema integrado de gestão de embalagens de PF que assume os encargos.  

Também posso entregar num ponto de retoma Valorfito embalagens cheias ou com restos de PF? 
Não. Em S. Miguel o local onde deverá entregar as embalagens ainda com restos de produtos fitofarmacêuticos, não homologa-
dos, fora de validade ou que já não estão em condições de uso é na empresa, EQUIAMBI situada na rua do Chã Rego D' Água, 
Cabouco. 

Tenho de registar as aplicações de produtos fitofarmacêuticos?   
Sim. Sempre que efetuar aplicações deve registar a informação que consta no quadro seguinte e guardar esse registo durante 
pelo menos 3 anos. Se o serviço for efetuado por um aplicador de serviços, também deve ter esse registo.  

Parcela Área Cultu-
ra 

Inimigo 
ou efeito 
a atingir 
(praga, 
doença, 
infestan-

tes ou 
outros) 

Produto Fito-
farmacêutico 

(Nome comer-
cial do produto 
fitofarmacêuti-

co) 

Nº APV, AV 
ou AIP 
(Nº de 

autorização 
de venda 

ou de 
importação 

paralela 
que consta 
no rótulo) 

Casa 
Comercial 
e n.º de 

Autoriza-
ção exer-
cício de 

atividade 
de venda 
da casa 

comercial 

Concentração 
/ Dose(ml/hl) 
/ (g/ha) por 

aplicação 

Volu-
me de 
calda 

Data(s) 
da(s) Apli-
cação(ões) 

Data(s) 
da(s) 

Colhei-
ta(s) 

Santana 
2 

1ha Milho Azevém Roundup Ul-
traMAX 

0261 Agriloja – 
1353DV 

2litros/ha 400l 15-4-2013 __ 

Aplico poucos produtos fitofarmacêuticos, normalmente até nem 
tenho embalagens em casa, tenho de ter um local de armazenamen-
to de PF? 
Sim. O local de armazenamento é exigido por uma questão de segurança, 
poderá adquirir os PF e as condições climatéricas ou outro motivo não permiti-
rem a sua aplicação. Por outro lado, é normal existirem excedentes. As emba-
lagens vazias também deverão ser armazenadas neste local. 

  

A Aplicação de produtos fitofarmacêuticos é feita por um prestador 
de serviços, tenho de ter um local de armazenamento de PF? 
Se o serviço incluir a aplicação e o produto fitofarmacêutico, não! O prestador é 
responsável pelo seu manuseamento, armazenamento e recolha de embala-
gens vazias. Se o serviço incluir apenas a aplicação do PF, sendo o agricultor a 
fornecer o produto fitofarmacêutico, sim, terá que ter um local de armazena-
mento apropriado.  

 

Porque é que são necessárias estas exigências todas?  
Os produtos fitofarmacêuticos quando utilizados de forma correta e racional 
trazem-nos diversos benefícios, no entanto, a sua má utilização poderá ser 

prejudicial. É uma questão de segurança para o agricultor, aplicador, ambiente e consumidor. Não nos esqueçamos que de uma 
forma ou outra, todos somos consumidores…  
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Resumo da Lei n.º 26/2013 de 11 de abril de 2013 
 

1. A venda de produtos fitofarmacêuticos: 
1.1 Apenas podem exercer a atividade de distribuição ou 

de venda de produtos fitofarmacêuticos as empresas distri-
buidoras e os estabelecimentos de venda autorizados pela 
Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV). Estas 
entidades deverão dispor de instalações apropriadas, de um 
técnico responsável habilitado e pelo menos um operador de 
venda também habilitado. Entre outras obrigações o técnico 
responsável deve estar disponível para prestar informações e 
orientações técnicas corretas na venda, na promoção e no 
aconselhamento dos PF;  

1.2 Os produtos fitofarmacêuticos apenas podem ser ven-
didos a quem seja maior de idade e esteja devidamente iden-
tificado; 

1.3 A partir de 26 de novembro de 2015, só é permitida 
a venda de produtos fitofarmacêuticos a aplicadores habilita-
dos que se apresentem identificados, à exceção dos produtos 
fitofarmacêuticos autorizados para uso não profissional; 

1.4 A venda de produtos fitofarmacêuticos só é permitida 
em embalagens fechadas e invioladas, tal como se apresen-
tam na sua forma comercial; 

1.5 Nos estabelecimentos de venda, o vendedor dos pro-
dutos fitofarmacêuticos deve registar, incluindo no documento 
comprovativo de venda, o número de autorização de exercício 
de atividade, a data, o nome do comprador, o nome comercial 
e o número de autorização de venda do produto, as respetivas 
quantidades e os lotes. A partir de 26 de novembro de 2015, 
para além dos elementos referidos no número anterior, o ven-
dedor deve registar o número de identificação do aplicador 
(presente no cartão de aplicador).  

 

2. A aplicação de produtos fitofarmacêuticos:
2.1 A partir de 26 de novembro de 2015, os produtos fi-

tofarmacêuticos apenas podem ser aplicados por aplicado-
res habilitados e como tal identificados (com cartão de aplica-
dor).  

2.2 Todos os aplicadores são obrigados a ter formação de 
aplicador. A formação necessita de ser renovada ao final de 10 

anos e, para aqueles que ainda estiverem autorizados com 
formações anteriores a 26 de Novembro de 2015 a autorização 
prolonga-se até completarem 10 anos após a data da habilita-
ção. Os aplicadores com mais de 65 anos desde 11 de Abril de 
2013 poderão realizar uma prova de avaliação que dispensa a 
formação caso os resultados sejam positivos. 

A aplicação de PF feita por aplicadores não habilitados a partir 
de 25/11/2015, o não cumprimento de normas de segurança, a 
aplicação de PF não autorizados pela DGAV entre outras irre-
gularidades, constitui uma contraordenação punível com coi-
mas entre 500 e 10.000€ no caso de pessoa singular e entre 
750 e 44.500€ no caso de pessoa coletiva.  

3. A aplicação de produtos fitofarmacêuticos 
por prestadores de serviços:
As entidades prestadoras de serviços na área de aplicação de 
PF deverão estar licenciadas e dispor de: 

3.1 Instalações e equipamentos apropriados à aplicação de 
PF; 

3.2 Pelo menos um técnico responsável habilitado; 

3.3 Aplicadores habilitados; 

3.4 Um contrato e seguro obrigatório de responsabilidade civil 
para aplicadores de PF. 

 

Entre outros 
pontos, é da 
responsabilida-

de do técnico 
(da empresa de 
aplicação): a 
tomada de deci-
são de aplicação 

de produtos fitofarmacêuticos, a seleção dos produtos a aplicar 
e técnicas de aplicação, as doses a utilizar e a observância das 
condições de utilização dos produtos. O técnico deve ainda, 
assegurar que são efetuados registos de todos os tratamen-
tos fitossanitários realizados com produtos fitofarmacêuticos, 
os quais devem ser mantidos junto da sua entidade emprega-
dora (agricultor) durante, pelo menos, três anos. 
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Resumo da Lei n.º 26/2013 de 11 de abril de 2013 
 

1. A venda de produtos fitofarmacêuticos: 
1.1 Apenas podem exercer a atividade de distribuição ou 

de venda de produtos fitofarmacêuticos as empresas distri-
buidoras e os estabelecimentos de venda autorizados pela 
Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV). Estas 
entidades deverão dispor de instalações apropriadas, de um 
técnico responsável habilitado e pelo menos um operador de 
venda também habilitado. Entre outras obrigações o técnico 
responsável deve estar disponível para prestar informações e 
orientações técnicas corretas na venda, na promoção e no 
aconselhamento dos PF;  

1.2 Os produtos fitofarmacêuticos apenas podem ser ven-
didos a quem seja maior de idade e esteja devidamente iden-
tificado; 

1.3 A partir de 26 de novembro de 2015, só é permitida 
a venda de produtos fitofarmacêuticos a aplicadores habilita-
dos que se apresentem identificados, à exceção dos produtos 
fitofarmacêuticos autorizados para uso não profissional; 

1.4 A venda de produtos fitofarmacêuticos só é permitida 
em embalagens fechadas e invioladas, tal como se apresen-
tam na sua forma comercial; 

1.5 Nos estabelecimentos de venda, o vendedor dos pro-
dutos fitofarmacêuticos deve registar, incluindo no documento 
comprovativo de venda, o número de autorização de exercício 
de atividade, a data, o nome do comprador, o nome comercial 
e o número de autorização de venda do produto, as respetivas 
quantidades e os lotes. A partir de 26 de novembro de 2015, 
para além dos elementos referidos no número anterior, o ven-
dedor deve registar o número de identificação do aplicador 
(presente no cartão de aplicador).  

 

2. A aplicação de produtos fitofarmacêuticos:
2.1 A partir de 26 de novembro de 2015, os produtos fi-

tofarmacêuticos apenas podem ser aplicados por aplicado-
res habilitados e como tal identificados (com cartão de aplica-
dor).  

2.2 Todos os aplicadores são obrigados a ter formação de 
aplicador. A formação necessita de ser renovada ao final de 10 

anos e, para aqueles que ainda estiverem autorizados com 
formações anteriores a 26 de Novembro de 2015 a autorização 
prolonga-se até completarem 10 anos após a data da habilita-
ção. Os aplicadores com mais de 65 anos desde 11 de Abril de 
2013 poderão realizar uma prova de avaliação que dispensa a 
formação caso os resultados sejam positivos. 

A aplicação de PF feita por aplicadores não habilitados a partir 
de 25/11/2015, o não cumprimento de normas de segurança, a 
aplicação de PF não autorizados pela DGAV entre outras irre-
gularidades, constitui uma contraordenação punível com coi-
mas entre 500 e 10.000€ no caso de pessoa singular e entre 
750 e 44.500€ no caso de pessoa coletiva.  

3. A aplicação de produtos fitofarmacêuticos 
por prestadores de serviços:
As entidades prestadoras de serviços na área de aplicação de 
PF deverão estar licenciadas e dispor de: 

3.1 Instalações e equipamentos apropriados à aplicação de 
PF; 

3.2 Pelo menos um técnico responsável habilitado; 

3.3 Aplicadores habilitados; 

3.4 Um contrato e seguro obrigatório de responsabilidade civil 
para aplicadores de PF. 

 

Entre outros 
pontos, é da 
responsabilida-

de do técnico 
(da empresa de 
aplicação): a 
tomada de deci-
são de aplicação 

de produtos fitofarmacêuticos, a seleção dos produtos a aplicar 
e técnicas de aplicação, as doses a utilizar e a observância das 
condições de utilização dos produtos. O técnico deve ainda, 
assegurar que são efetuados registos de todos os tratamen-
tos fitossanitários realizados com produtos fitofarmacêuticos, 
os quais devem ser mantidos junto da sua entidade emprega-
dora (agricultor) durante, pelo menos, três anos. 

4. Registo obrigatório das aplicações de Pro-
dutos Fitofarmacêuticos 
Todos os aplicadores devem efetuar e manter, durante um 
mínimo de 3 anos, o registo de todos os tratamentos fitossani-
tários. Para o registo não existe nenhum modelo especifico 
obrigatório, no entanto deve constar sempre pelo menos a 
seguinte informação:   

4.1 Nome comercial do PF; 

4.2 Nº de autorização de venda 

4.3 Nome e nº de autorização da casa comercial que lhe 
vendeu o produto 

4.4 Data, dose/concentração, quantidade de calda, 
área/parcela, cultura e inimigo ou outra finalidade. 

 
O não registo pelos aplicadores ou pelos responsáveis pela 
aplicação, de quaisquer tratamentos efetuados, bem como a 
não manutenção desses registos, constitui uma contraordena-
ção punível com coimas entre 250 e 5.000€ no caso de pes-
soa singular e entre 500 e 22.500€ no caso de pessoa coleti-
va. Esta coima pode ainda ser acompanhada pelo confisco de 
objetos e a suspensão ou perda de autorizações. 
 
5. Armazenamento de produtos fitofarmacêu-
ticos nas explorações agrícolas ou florestais 
As instalações destinadas à armazenagem de produtos fito-
farmacêuticos nas explorações agrícolas e florestais devem: 

5.1 Estar em local isolado, em espaço fechado e exclusi-
vamente dedicado ao armazenamento de produtos fitofarma-
cêuticos, devidamente sinalizado, com piso impermeável, ven-
tilação adequada e que cumpra, cumulativamente, as seguin-
tes condições: 

5.1.1  Situar -se a, pelo menos, 10 m de cursos de água, 
valas e nascentes; 

5.1.2  Situar -se a, pelo menos, 15 m de captações de 
água; 

5.1.3  Não estar situado em zonas inundáveis ou ameaça-
das pelas cheias; 

5.1.4  Não estar situado na zona terrestre de proteção das 
albufeiras, lagoas e lagos de águas públicas;  

5.1.5  Situar -se em local que permita um acesso ao forne-
cimento de água; 

5.1.6  Ser de acesso reservado a utilizadores profissionais e 
dispor, no mínimo, de um EPI (equipamento de proteção indi-
vidual) completo e acessível; 

5.1.7  Dispor de mecanismos de fecho seguros que impe-
çam o acesso, nomeadamente a crianças; 

5.1.8  Estar construídas com materiais resistentes e não 
combustíveis (exclui por ex. armários em madeira) e, se ade-
quado, dispor de sistemas de ventilação natural ou forçada; 

5.1.9  Dispor de meios adequados para conter derrames 
acidentais, preferencialmente, bacias de retenção; 

5.1.10 Dispor, no mínimo, de um extintor de incêndio;  
5.1.11 Situar -se ao nível do solo; 
5.1.12 Estar, pelo menos, à distância de 2 m de quaisquer ali-

mentos para pessoas e animais; 
5.1.13 Dispor de informação com conselhos de segurança e 

procedimentos em caso de emergência, bem como contactos de 
emergência.  

 
6. Regras e medidas de redução do risco na 
aplicação de produtos fitofarmacêuticos 
A tomada de decisão e a aplicação de produtos fitofarmacêuti-
cos pelo utilizador profissional deve: 

6.1 Assegurar todas as medidas necessárias para promover 
a proteção fitossanitária com baixa utilização de produtos fito-
farmacêuticos, dando prioridade sempre que possível a 
métodos não químicos, a fim de que os utilizadores profissio-
nais de produtos fitofarmacêuticos adotem práticas e produtos 
com o menor risco para a saúde humana e o ambiente entre os 
disponíveis para o mesmo inimigo da cultura em causa; 

6.2 Assegurar ou apoiar o estabelecimento das condições 
necessárias para a aplicação da proteção integrada (os 
princípios da proteção integrada estão em vigor para todos os 
agricultores desde 1 de janeiro de 2014 e serão abordados na 
próxima edição desta revista); 

6.3 Observar as boas práticas fitossanitárias, dando preferência 
aos produtos fitofarmacêuticos que apresentem menor perigosi-
dade toxicológica, ecotoxicológica e ambiental; 

6.4 Respeitar as indicações e condições de utilização autoriza-
das, nomeadamente em relação às culturas, aos produtos agríco-
las, às doses e concentrações e a outras condições de utilização, 
ao número de tratamentos, às épocas de aplicação e às precau-
ções biológicas, toxicológicas e ambientais, incluindo as medidas 
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de redução do risco e a utilização de equipamento de proteção 
individual (EPI) adequado; 

6.5 Garantir que, no exercício habitual da atividade, é efetuada 
ou assegurada a calibração e a verificação técnica dos equipa-
mentos em utilização, com regularidade, sem prejuízo do regime 
de inspeção dos equipamentos nos termos da legislação aplicá-
vel;  

Na aplicação de produtos fitofarmacêuticos devem, ainda, ser 
tomadas as seguintes medidas de redução do risco: 

a) Ser dada preferência à utilização de equipamento e disposi-
tivos de aplicação ou técnicas de aplicação que minimizem o 
eventual arrastamento da calda dos produtos fitofarmacêuticos 
a aplicar; 
b) Ser previamente determinado um local, junto da área onde o 
produto vai ser aplicado, que reúna as condições de segurança 
mínimas, onde possa ser feita a manipulação e preparação da 
calda do produto, e a limpeza dos equipamentos de aplicação 
após a sua utilização; 
c) Sem prejuízo da emergência fitossanitária devidamente 
comprovada, ser consultada o SDASM sobre a localização dos 
apiários, pelos meios previstos, para que os responsáveis pela 
aplicação comuniquem aos apicultores, com a antecedência 
de, pelo menos, 24 horas relativamente à aplicação, a neces-
sidade de estes assegurarem a proteção dos apiários situados 
até 1500 m da parcela a tratar, particularmente quando sejam 
aplicados produtos perigosos para abelhas. 
 

7.  Manuseamento ou preparação de caldas 
de produtos fitofarmacêuticos 
Os aplicadores devem respeitar os seguintes requisitos de 
segurança: 

7.1 Utilizar EPI adequado; 
7.2 Escolher um local com tomada de água e afastado, 

pelo menos 10 m, dos cursos de água, poços, valas ou nas-
centes; 

7.3 O local deve estar preferencialmente sob cobertura, 
não dispor de paredes laterais e deve permitir a instalação de 
uma bacia de retenção, amovível ou não, concebida de forma 
a não ser suscetível de inundação e a facilitar a limpeza de 
eventuais derrames e recolha de efluentes, de modo a evitar a 
contaminação do solo, águas subterrâneas ou superficiais da 
área circundante, devendo: 

7.3.1 Os efluentes ser recolhidos num tanque coletor es-
tanque, depósito ou aterro construído com material biologi-
camente ativo, de modo a promover a degradação dos re-
síduos do produto fitofarmacêutico ou a sua concentração, 
por via da evaporação da componente líquida do efluente; 
ou 
7.3.2 Os efluentes ser recolhidos em recipiente próprio e 

encaminhados para um sistema de tratamento, como previsto 
na subalínea anterior, de modo a promover a sua degrada-
ção biótica ou abiótica; 

7.3.3 Em alternativa ao previsto na subalínea anterior, os 
efluentes provenientes de eventuais derrames e outros resí-
duos podem, ainda, ser encaminhados para um sistema de 
tratamento de efluentes licenciado para a gestão e valoriza-
ção de resíduos perigosos; 

 
7.4 Caso não seja possível dispor de um local nos termos 

previstos na alínea anterior, o local a utilizar deve ter coberto 
vegetal e ser concebido de modo a poder reter e degradar 
biótica ou abioticamente quaisquer efluentes ou resíduos pro-
venientes das operações com produtos fitofarmacêuticos; 

7.5 Deve ser realizado um correto cálculo do volume de 
calda a aplicar, de modo a minimizar os volumes de calda 
excedentes; 

7.6 Assegurar a instalação, no ponto de tomada de água, 
de um dispositivo de segurança destinado a impedir o retorno 
da água do depósito do pulverizador ao circuito de alimentação 
da água; 

7.7 Tomar as medidas adequadas de modo a evitar o 
transbordo da calda do pulverizador, quando se proceda ao 
seu enchimento. 
Em S. Miguel o local onde deverá entregar as embalagem 
ainda com restos de PF, não homologados, fora de valida-
de ou que já não estão em condições de uso é na empresa, 
EQUIAMBI situada na rua do Chã Rego D' Água, Cabouco.  
 

8. Os excedentes de calda, quando existam 
8.1 Devem ser aplicados, após diluição com água, sobre co-

berto vegetal não tratado de outras áreas não visadas pelo 
tratamento e afastadas de poços, cursos ou outras fontes de 
água; 

8.2 Não sendo possível aplicá-los num coberto vegetal, de-
vem ser eliminados sem diluição nas instalações e condições 
referidas no ponto 7.3.  

 

9. Na limpeza dos equipamentos de aplicação 
de produtos fitofarmacêuticos 
Os aplicadores devem respeitar os seguintes requisitos míni-
mos de segurança: 

9.1 Utilizar EPI adequado; 
9.2 Proceder à lavagem exterior e interior do equipamento 

junto à área tratada e sobre uma superfície com coberto vege-
tal não destinado ao consumo humano ou animal, devendo a 
mesma ser realizada com o mínimo de volume de água possí-
vel; 

9.3 Não sendo possível proceder à lavagem do equipamento 
junto à área tratada, deve ser utilizado um local que obedeça 
ao disposto no ponto 7.3, aplicando -se os respetivos procedi-
mentos.
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de redução do risco e a utilização de equipamento de proteção 
individual (EPI) adequado; 

6.5 Garantir que, no exercício habitual da atividade, é efetuada 
ou assegurada a calibração e a verificação técnica dos equipa-
mentos em utilização, com regularidade, sem prejuízo do regime 
de inspeção dos equipamentos nos termos da legislação aplicá-
vel;  

Na aplicação de produtos fitofarmacêuticos devem, ainda, ser 
tomadas as seguintes medidas de redução do risco: 

a) Ser dada preferência à utilização de equipamento e disposi-
tivos de aplicação ou técnicas de aplicação que minimizem o 
eventual arrastamento da calda dos produtos fitofarmacêuticos 
a aplicar; 
b) Ser previamente determinado um local, junto da área onde o 
produto vai ser aplicado, que reúna as condições de segurança 
mínimas, onde possa ser feita a manipulação e preparação da 
calda do produto, e a limpeza dos equipamentos de aplicação 
após a sua utilização; 
c) Sem prejuízo da emergência fitossanitária devidamente 
comprovada, ser consultada o SDASM sobre a localização dos 
apiários, pelos meios previstos, para que os responsáveis pela 
aplicação comuniquem aos apicultores, com a antecedência 
de, pelo menos, 24 horas relativamente à aplicação, a neces-
sidade de estes assegurarem a proteção dos apiários situados 
até 1500 m da parcela a tratar, particularmente quando sejam 
aplicados produtos perigosos para abelhas. 
 

7.  Manuseamento ou preparação de caldas 
de produtos fitofarmacêuticos 
Os aplicadores devem respeitar os seguintes requisitos de 
segurança: 

7.1 Utilizar EPI adequado; 
7.2 Escolher um local com tomada de água e afastado, 

pelo menos 10 m, dos cursos de água, poços, valas ou nas-
centes; 

7.3 O local deve estar preferencialmente sob cobertura, 
não dispor de paredes laterais e deve permitir a instalação de 
uma bacia de retenção, amovível ou não, concebida de forma 
a não ser suscetível de inundação e a facilitar a limpeza de 
eventuais derrames e recolha de efluentes, de modo a evitar a 
contaminação do solo, águas subterrâneas ou superficiais da 
área circundante, devendo: 

7.3.1 Os efluentes ser recolhidos num tanque coletor es-
tanque, depósito ou aterro construído com material biologi-
camente ativo, de modo a promover a degradação dos re-
síduos do produto fitofarmacêutico ou a sua concentração, 
por via da evaporação da componente líquida do efluente; 
ou 
7.3.2 Os efluentes ser recolhidos em recipiente próprio e 

encaminhados para um sistema de tratamento, como previsto 
na subalínea anterior, de modo a promover a sua degrada-
ção biótica ou abiótica; 

7.3.3 Em alternativa ao previsto na subalínea anterior, os 
efluentes provenientes de eventuais derrames e outros resí-
duos podem, ainda, ser encaminhados para um sistema de 
tratamento de efluentes licenciado para a gestão e valoriza-
ção de resíduos perigosos; 

 
7.4 Caso não seja possível dispor de um local nos termos 

previstos na alínea anterior, o local a utilizar deve ter coberto 
vegetal e ser concebido de modo a poder reter e degradar 
biótica ou abioticamente quaisquer efluentes ou resíduos pro-
venientes das operações com produtos fitofarmacêuticos; 

7.5 Deve ser realizado um correto cálculo do volume de 
calda a aplicar, de modo a minimizar os volumes de calda 
excedentes; 

7.6 Assegurar a instalação, no ponto de tomada de água, 
de um dispositivo de segurança destinado a impedir o retorno 
da água do depósito do pulverizador ao circuito de alimentação 
da água; 

7.7 Tomar as medidas adequadas de modo a evitar o 
transbordo da calda do pulverizador, quando se proceda ao 
seu enchimento. 
Em S. Miguel o local onde deverá entregar as embalagem 
ainda com restos de PF, não homologados, fora de valida-
de ou que já não estão em condições de uso é na empresa, 
EQUIAMBI situada na rua do Chã Rego D' Água, Cabouco.  
 

8. Os excedentes de calda, quando existam 
8.1 Devem ser aplicados, após diluição com água, sobre co-

berto vegetal não tratado de outras áreas não visadas pelo 
tratamento e afastadas de poços, cursos ou outras fontes de 
água; 

8.2 Não sendo possível aplicá-los num coberto vegetal, de-
vem ser eliminados sem diluição nas instalações e condições 
referidas no ponto 7.3.  

 

9. Na limpeza dos equipamentos de aplicação 
de produtos fitofarmacêuticos 
Os aplicadores devem respeitar os seguintes requisitos míni-
mos de segurança: 

9.1 Utilizar EPI adequado; 
9.2 Proceder à lavagem exterior e interior do equipamento 

junto à área tratada e sobre uma superfície com coberto vege-
tal não destinado ao consumo humano ou animal, devendo a 
mesma ser realizada com o mínimo de volume de água possí-
vel; 

9.3 Não sendo possível proceder à lavagem do equipamento 
junto à área tratada, deve ser utilizado um local que obedeça 
ao disposto no ponto 7.3, aplicando -se os respetivos procedi-
mentos.

 

LLííddeerr  MMuunnddiiaall  MMááqquuiinnaass  ddee  OOrrddeennhhaa  

AApprreesseennttaa  DDiiffeerreenntteess  SSoolluuççõõeess  LLiibbeerrddaaddee  ddee  EEssccoollhhaa  

SEMPRE COM OS MELHORES… 

SOCIEDADE AÇOREANA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, LDA.
Rua Nova da Alfandega - 9500-095 Ponta Delgada - S. Miguel - Açores

Telefone: 296 307 150 - Fax: 296 397 159
E-mail: o.pradolda@sapo.pt
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Formação: Técnico de Gestão 
Pecuária de Nível III 
 

Parcelas 
Área explorada: 20ha (143 alq.) 
Localização das parcelas: Arri-
fes/Capelas  
Parcelas de renda: A totalidade 
Recursos Humanos: O próprio e o 
pai ajuda quando pode  
Quota leiteira: 232.173kg 
 
Efetivo Animal  
Total de animais: 58 
Vacas: 36 (35 em produção)  
Animais até 6 meses: 7 
Animais de 6 meses a 1 ano: 5 
Novilhas: 8 
Machos reprodutores: 2 
 

Maneio reprodutivo  
Beneficiação de novilhas: Utiliza 
só touro. 
Beneficiação das vacas: Insemina-
ção e utiliza o touro nas vacas que 
repetem. 
 
Produção de alimentos  
Silagens:  
2 ha (14 alq.) de milho. 
Faz rolos de feno-silagem, no último 
ano fez silos trincheira de erva como 
experiência. 
 

Recolha de Leite 
Não possui tanque de refrigeração 
na exploração. 
Entrega no cais de fábrica da Unilei-
te.  
 

N.º de tratores: 2 
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is

ta
  

Lázaro Oliveira Cordeiro 
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28 Anos
Arrifes, Ponta Delgada
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 produtor de leite há muito tempo?  
Antes trabalhava com o meu pai, entretanto ele foi para a 
reforma e eu fiz um projeto de 1ª instalação. Também 

trabalhei noutras explorações, passei por 10 no total, todas 
diferentes, com maneios e maneiras de trabalhar diferentes, 
aprendi um pouco com todos eles. 
 
Se todos os jovens que se instalam na atividade, mesmo 
os que são filhos de lavradores, se tivessem que passar 
por outras explorações seria uma mais-valia, não concor-
da? 
Sim! Cada um tem a sua maneira de trabalhar e às vezes 
aprendemos mais com os outros do que com as nossas pró-
prias ideias. Falamos melhor, discutimos os problemas e 
vemos também coisas que não queremos fazer.   
 
E o que é que atraiu nesta esta atividade? 
Gostava disto e também pelo facto de poder trabalhar por 
conta própria e não ter que depender de ninguém. Antes da 
formação era um simples trabalhador, mas formação permitiu-
me ver as coisas de outra forma, ver o que se faz de bom e 
mau e o que se pode melhorar.  
 
Costuma estar o ano todo aqui nesta zona? 
Não! Passo apenas o inverno aqui no Charco dos Limos (Arri-
fes) durante 4 ou 5 meses, dependendo do Inverno. A partir de 
abril vou para outra zona mais alta onde tenho 110 alqueires e 
onde passo o resto do ano. Nessa altura faço aqui silagens de 
erva e milho. 
 
É muito complicado fazer essas mudanças? 
Já foi mais! Quando era o meu pai, ele não fazia milho, era 
preciso fazer mais viagens. Atualmente como faço milho, já só 
faço apenas duas viagens e vão numa trela de gado. 
 
Só faz 14 alqueires silagem de milho, é por falta de terra ou 
por opção? 
A silagem que faço dá-me para o inverno. Se eu fizer mais 
milho, tenho que fazer menos silagem e como o milho está 
nesta zona, assim não tenho que a transportar no inverno. De 
qualquer das maneiras, este ano estou a pensar produzir um 
pouco mais.  
 
No caso da produção de leite, o que é que é preciso para 
cativar mais gente jovem? 
Quando trabalhei para outros tinha as minhas folgas, agora 
não! Ainda não tive férias desde que me instalei e isso torna 
mais difícil haver interesse nesta atividade. Podia haver tam-
bém mais visitas a outras explorações, assim como estágios. 
Quando se começa a atividade, até para comprar animais é 
difícil se não se tiver ninguém que ajude.  
 
A sua dimensão certamente que não lhe permite arranjar 
um empregado mas pensa nessa opção?  
É difícil arranjar um trabalhador para um serviço temporário. 
Julgo que ainda falta as associações fazerem esse esforço, o 
de ter um ou dois trabalhadores que fizessem serviços tempo-
rários. 
 

E porque não uma empresa privada a efetuar esse servi-
ço?  
Uma empresa privada julgo que não tem capacidade económi-
ca para suportar os custos. A associação é também um ponto 
que toda a gente conhece, que se contata diariamente e que 
poderia atuar em qualquer ponto da ilha.  
 
E sentia-se seguro ao colocar uma pessoa na exploração 
que não conhece os animais?  
Se a pessoa tivesse formação, a questão ultrapassava-se. Isso 
pode acontecer até numa situação de aperto, como por exem-
plo um caso de doença, eu já o fiz e não há outro remédio, é 
quem aparecer.  
 
Instalou-se em 2010 então já não foi abrangido pelo novo 
regime de descontos para a segurança social?  
Infelizmente ainda fui, por um mês. Era trabalhador agrícola e 
descontava como tal, quando saí do privado fechei a atividade 
para abrir em novembro e já não me quiseram aceitar no regi-
me antigo. Comecei logo no início a pagar 124€ por mês e 
estive assim dois anos, este ano fizeram contas ao IRS com o 
valor das vendas mais o valor do subsídio do projeto e passei a 
pagar 500€ por mês, o que considero um absurdo.    
 
Sente-se injustiçado em relação aos agricultores que se 
instalaram antes de si?  
Sim! Alguns faturam valores altíssimos e pagam 33€ por mês, 
eu faturo 100.000€ e pago 500€, é uma descriminação total! 
Se fosse para subir as coisas deveriam ser mais repartidas, 
somos os jovens e os mais penalizados. Este é também um 
dos grandes problemas para a entrada de novos jovens. Aliás, 
já estou arrependido de ter feito o projeto porque recebi os 
apoios da comunidade europeia e estou a descontar esse 

É 
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dinheiro para o governo regional. 
Isso mudou a minha vida, o meu 
futuro, porque veio alterar o pla-
neamento de comprar casa, até o 
planeamento familiar.  
 
Estamos numa fase relativa-
mente favorável, as matérias-
primas desceram um pouco e o 
preço do leite subiu, se o cená-
rio se inverter, com esses des-
contos a situação vai-se agra-
var muito? 
Vai! Não valerá a pena trabalhar 
tanto se o lucro que tiver for para 
a segurança social e impostos. 
Vai ter de se fazer mais contas e 
de se reduzir nas matérias-primas.  
 
Faz intenções de aumentar a 
exploração? 
Se for possível nesta zona onde 
estou sim, mas é difícil porque o 
valor da terra é muito alto.  
 
A dimensão reduzida da exploração é uma vantagem ou 
uma desvantagem? 
Depende, é uma desvantagem na mão-de-obra porque não dá 
para colocar um empregado. Por outro lado, é uma vantagem 
porque se consegue um melhor maneio dos animais.   
 
O que é que considera importante para aumentar a rentabi-
lidade das explorações? 
Fazer uma boa ordenha, vacinações, suplementações minerais 
e uma boa secagem dos animais é também muito importante.  
 
Faz consociações de leguminosas com gramíneas na pas-
tagem? 
Não.  
 
Sendo esta uma prática recomendada, porque é não o 
fazem? 
As pessoas não o fazem porque quando se faz milho, semeia-
se nova erva e ela já dá boas produções.  
Nas zonas mais altas, não dá para trabalhar as terras, o que 
nasce são trevos espontâneos.  
 
Faz análises de solos? 
Sim faço, antes não fazia. Quando comecei a fazer, comecei a 
ver o que as terras precisavam. Agora faço sempre as fertiliza-
ções e a correção do solo com base em recomendações. Ago-
ra tenho gasto menos fertilizantes e tenho mais produção.  
 
Considera-se um produtor numa zona privilegiada? 
Sim, esta é uma boa zona mas renda é também muito alta, 
assim como a compra dos terrenos.  
 
O fim quotas assusta-o? 
Para mim as quotas nunca deveriam ter existido. Limitaram a 
produção antes ao meu pai e agora a mim. 

 
Outros produtores nessa situação foram comprar quota ao 
continente, nunca pensou em faze-lo também? 
Não, porque não dá a ajuda aos produtos lácteos e está certo 
porque a quota não é de cá. Também acho que o critério de 
atribuição do subsídio deveria ser em função das entregas e 
não da quota detida.   
 
É possível ser produtor de leite e apostar na diversifica-
ção? 
Sim, mas sozinho não e nesta zona não dá. Por exemplo para 
beterraba também não dá, são terras acima de 300m de altitu-
de, não se consegue produzir. Para quem tem terras baixas, 
talvez.  
 
E carne seria uma opção? Produz carne? 
A carne sim, já dava para produzir. Eu não o faço porque o 
preço varia muito, é muito incerto. Nas terras mais altas já 
pensei nisso, já pensei em reduzir a produção de leite e apos-
tar mais na produção de carne.  
 
Insemina as vacas de leite também com carne? 
Sim. Insemino sobretudo com Angus, aderi ao sistema de 
incentivo do Governo Regional para inseminação de 25% do 
efetivo. São animais com uma boa facilidade de parto e valori-
zados.  
 
Qual é o seu critério para escolher as vacas a inseminar 
com carne? 
Como faço contraste, vejo aquelas que são menos produtoras 
e insemino-as. Também escolho as que repetem mais vezes.  
 
Usa sémen sexado? 
Não! É muito dispendioso e tenho sempre uma boa percenta-
gem de vitelas para reposição.  
 



21• Associação dos Jovens Agricultores Micaelenses • Janeiro 2014 a Março 2014 •

dinheiro para o governo regional. 
Isso mudou a minha vida, o meu 
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Insemina as vacas de leite também com carne? 
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Qual é a sua opinião em relação á produção de leite nos 
próximos anos? 
O setor está a melhorar, cada vez mais há produtores com 
formação. Em S. Miguel temos condições ideais para a produ-
ção de leite e só se o mercado não permitir é que a produção 
não se mantém. Produzimos muito com base em rações, mas 
mesmo que as matérias-primas subam, continuaremos a pro-
duzir. Voltaremos ao antigamente, gastando menos, já temos 
melhor formação por isso conseguiremos produzir mais gas-
tando menos. A imagem açores e as vacas na pastagem dão 
uma ajuda a vender. 
 
Alguma vez ponderou fechar as vacas? 
Não. Concordo que isso aconteça mas depende da zona onde 
estão os animais e dos dias, por exemplo quando está mau 
tempo ou em zonas frias, também depende se os animais 
estão num só sitio ou em mais, para evitar mudanças. Prefiro 
ver os animais na pastagem, nos estábulos dão mais trabalho, 
precisam de mais infraestruturas e equipamentos para limpe-
zas. Tem de ser ponderado, caso a caso.    
 
E objetivos/investimentos para o futuro? 
Melhorar o parque de alimentação e a sala de ordenha porque 
o sistema que tenho (ordenha móvel) é bom mas fisicamente é 
muito desgastante, e também adquirir alguma maquinaria. Os 
investimentos passam também pela melhoria do efetivo, neste 
momento já estou a fazer crossbreeding (PROCOSS). Já tenho 
uma vitela vermelha sueca e animais inseminados de Mont-
beliarde. 
 

Como é que surgiu essa ideia? 
Já há mais quem o faça cá em S. Miguel e numa visita de um 
técnico americano, ele apresentou alguns resultados e con-
venceu-me. Esta é uma técnica recomendada para as boas 
produtoras porque já têm muita consanguinidade e depois têm 
problemas de parto e longevidade, eu faço isso nas vacas mais 
velhas. 

 
Carlos Oliveira  

Abril 2014 
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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 3,60 3,16  JUL 0,326 3,76 3,11 

AGO 0,327 3,64 3,19  AGO 0,327 3,79 3,10 

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 

NOV 0,375 3,92 3,29  NOV 0,340 3,83 3,17 

DEZ 0,377 3,98 3,36  DEZ 0,354 3,82 3,19 

     
      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 3,90 3,22  MAR 0,291 3,80 3,19 

ABR 0,261 3,83 3,20  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 

NOV 0,313 4,07 3,24  NOV 0,322 3,81 3,22 

DEZ 0,311 4,14 3,25  DEZ 0,330 3,81 3,23 

        

 

   

Fonte: SIMA (http://www.gpp.pt) 

EVOLUÇÃO DO PREÇO DO LEITE À PRODUÇÃO 
 

Barómetro de preços  
PREÇO PAGO À PRODUÇÃO POR 1000 LITROS 

 
 

***********************************************************************  

Bónus Qualidade 
< 400,000 CCS e < 100,000 CTM  30,00 € 25,00 € 25,00 € 11,00 € 

     Penalizações 
 > 1,000,000 CCS e/ou  > 
400,000 CTM (-) 8 Pontos - - (-) 4 Pontos 

     Refrigeração e entregas no cais de fábrica  

 
Entrega no cais Frio -Tanque próprio Frio -Tanque Fábrica Acumulação de cais + frio 

BEL Explorações   27,45 € 23,96 € Não 
BEL Ribeirinha 12,48 €     Não 
BEL Covoada  17,47 € 27,45 € 23,96 € Sim 
BEL Coop, Santo Antão 18,95 €     Não 
INSULAC Explorações   30,00 € 25,00 € Não 
INSULAC Burguete e S, Brás 15,00 € 

  
Não 

INSULAC Restantes postos 12,50 €    
INSULAC Fábrica 12,50 € 27,50 € 25,00 € Sim 
UNILEITE Explorações   30,00 € Não fornece tanques Não 
UNILEITE 15,00 € 30,00 € Não fornece tanques Não 
UNILEITE COVOADA 15,00 €     Não 
UNILEITE POSTOS LEITE 5,00 €    
PROLACTO 20,00 € 25,50 € 12,00 € Sim 

            

 

    
Preço base € 260,0000 € 268,7650 € 281,0000 € 281,0000 
Valor do ponto € 2,8000 € 2,7500 € 2,87235 € 2,8723 
Décima de Gordura  € 2,7430 € 3,0000 € 2,740 € 2,7433 
Décima de Proteína € 3,000 € 3,000 € 3,00 € 2,245 
Subsídio regional  € 6,235 € 6,235 € 6,235 € 6,235 

     

 

Bónus Quantidade 

 Quota  
  
 

      
até 69,999  0,00 € 

0,00 € 

Não atribui bónus quantidade 

7,00 € 

70,000-99,999 14,00 € 
100,000-149,999 16,50 € 
150,000-199,999 18,50 € 

7,00 € 
200,000-299,999 19,00 € 
300,000-349,999 

20,00 € 8,50 € 
350,000-400,000 
400,001-499,999 

10,00 € 
500,000-600,000 

21,50 € 

9,00 € 
600,001-849,999 

11,00 € 850,000-999,999 
10,00 € 

1,000,000-1,500,000 
1,500,001-1,999,999 

12,50€ 
 

2,000,000-4,000,000 
10,50 € 

>4,000,000 
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Barómetro de preços  
PREÇO PAGO À PRODUÇÃO POR 1000 LITROS 

 
 

***********************************************************************  
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INSULAC Fábrica 12,50 € 27,50 € 25,00 € Sim 
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PROLACTO 20,00 € 25,50 € 12,00 € Sim 
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Valor do ponto € 2,8000 € 2,7500 € 2,87235 € 2,8723 
Décima de Gordura  € 2,7430 € 3,0000 € 2,740 € 2,7433 
Décima de Proteína € 3,000 € 3,000 € 3,00 € 2,245 
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Evolução do preço dos cereais €/ton 

Milho Cevada Trigo Bagaço de soja  44 Bagaço de colza Bagaço de girassol
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Evolução do preço pago ao produtor 
 (Leite refrigerado - recolha na exploração) 

Continente Açores

2,4% 

9,2% 4,8% 
11,7% 

30,5% 

5,5% 

31,9% 

Quebra de produção por ilha 
em 2013 comparativamente  

2012 

Quebra de Produção

Em 2013 produziram-se menos cerca de 30 milhões de litros de leite nos Açores, comparativa-
mente com 2012 (menos 5.3%). São Miguel apesar de ter produzido menos 3.4% (8,7 milhões) em 2013 con-
seguiu uma grande recuperação da produção, principalmente no último trimestre de 2013.  
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Exemplo com entrega no caís 
Preço por 1000 litros, para leite com pontuação máxima (9 pontos), TB 3,8 TP 3,3, quota 365000 litros  
 

Conclusão: Um produtor médio, com uma produção anual de 365,000 litros (entre 40 a 50 vacas), 
ganhando os 9 pontos, 1 décimo de gordura acima do padrão (TB3,8) e 1 décimo de proteína (TB3,3), terá 
como melhor opção para entrega de leite o caís da BEL Covoada ou Ribeirinha, recebendo 364,65€ ou 
359,66€ respetivamente por cada 1000 litros de leite (73$11/72$11),  
Ordem de melhor pagamento: 

1. Bel (Caís da Cooperativa de Santo Antão) – 366,13€ 
2. Bel (Caís da Covoada) – 364,65€ 
3. Bel (Caís da Ribeirinha) – 359,66€ 
4. Unileite (Caís de fábrica) – 358,8€ 
5. Nestlé (Prolacto) – 356,07€ 
6. Insulac (Posto do Burguete e S, Brás) – 354,26€ 
7. Insulac (Caís de fábrica) – 351,76€ 

Exemplo com recolha na exploração, leite refrige-
rado e tanque do produtor 
 

 

  

 

*   * 
Preço base € 260,000 € 268,765 € 281,000 € 281,000 
9 Pontos € 25,20 € 24,75 € 25,85 € 25,85 
Décima de Gordura  € 2,74 € 3,00 € 2,74 € 2,74 
Décima de Proteína € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 2,25 
Subsídio regional  € 6,24 € 6,24 € 6,24 € 6,24 
Prémio quantidade €20,0 €8,50 - €7,00 
Prémio qualidade €30,00 €25,00 €25,00 €11,00 
Prémio caís de fábrica  €12,48 Ribeirinha €12,50 €15,00 €20,00 

Total € 359,66 € 351,76 € 358,8 € 356,07 
Prémio caís de fábrica 

€ 364,65 € 354,26   
 
Prémio caís de fábrica  €18,95 Coop, Santo Antão   
 € 366,13   

 

*   

 

Preço base € 260,00 € 268,765 € 281,000  
9 Pontos € 25,20 € 24,75 € 25,85  
Décima de Gordura  € 2,74 € 3,00 € 2,74  
Décima de Proteína € 3,00 € 3,00 € 3,00  
Subsídio regional  € 6,24 € 6,24 € 6,24  
Prémio quantidade €20,0 €8,50 -  
Prémio qualidade €30,00 €25,00 €25,00  
Leite refrigerado  €27,45 €30,00 €30,00  

Total € 374,63 € 369,26 € 373,83  

€17,47 Covoada €15,00 Burguete e S. Brás 
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Fertilizantes correctivos de pH do solo Fertilizantes Correctivo de pH do solo Fertilizantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correctivos de acidez no solo (pH) CARBO BC STRONG e LEMOS 
Dosagem aconselhada por hectare 500kg a 1000kg 
 
Fertilizantes Derby 25.5.2+Ca, 25.15.7+Ca, 25.15.17+Calcio 
Dosagem aconselhada por hectare milho a lanço 600 a 800kg 
Dosagem aconselhada por hectare pastagem 300 a 350kg 
 
Fertilizantes novos  
NATUR 25.10.10 linha e ou a milho  
Dosagem aconselhada por hectare milho a lanço 600 a 800kg 
 
Natur 25.10.10 c/Am e In. Linha do milho aplicação mecânica 
Dosagem aconselhada por hectare milho 300 a 400kg 
 
Natur 20.25.17 c/Am e In linha do milho arranque aplicação mecânica 
Dosagem aconselhada por hectare milho 150 a 300kg 
 
NATUR 35N+5Mg c/In pastagem ou cobertura de milho joalheiro 
Dosagem aconselhada por hectare milho 200 a 300kg 
Dosagem aconselhada por hectare pastagem 100 a 200kg 
 
Informação importante a BC dispõe de um serviço técnico gratuito aos clientes, 
aconselhamento e indicação das dosagens e produtos para as distintas culturas 
Efectuamos ainda as leituras dos níveis de acidez do solo no momento e as análises 
laboratoriais  
 

  
 BC 678 FAO 550, terras medias e medias baixas sementeiras Abril e Maio 
BC 532 FAO 400 terras medias e medias altas sementeiras Maio 
BC 572 FAO 360 terras medias altas sementeiras depois de 30 de Maio 
 
Sementes Hibridas de milhos e, de pastagens com qualidade e informação 
 
 
Consulte-nos para mais informações e preços: 
Em S. Miguel Nuno Moniz 917215619 Covoada e na Maia Mariano Vidal 966773236 
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Para rir!  

 
O assalto 
Explique lá como conseguiu arrombar o 
cofre - diz o juiz ao réu.  
- Não vale a pena, sr. dr. Juiz. O senhor 
nunca seria capaz de fazer o mesmo - 
responder o réu. 
 

O melhor amigo 
- A minha mulher fugiu com o meu me-
lhor amigo. 
- Ai sim? E quem é ele?  
- Não sei! Só sei que ele agora é o meu 
melhor amigo 
 

O camelo e o diplomata 
Qual é diferença entre um camelo e um 
diplomata?  
Um camelo pode trabalha trabalhar 
vários dias sem beber, um diplomata 
pode beber vários dias sem trabalhar. 
 

O papagaio 
Um dia, estava com tanta fome que 
comi o meu papagaio - contou o explo-
rador ao amigo.  
- E a que é sabia?  
- Peru, ganso selvagem, tordo... aquele 
papagaio era capaz de imitar tudo. 
 

A esposa 
O marido ao despedir-se da esposa: 
Querida, enquanto eu estiver em via-
gem, como queres que te mande notici-
as? Por telefone, telegrama ou fax?  
De preferência, por transferência ban-
cária. 
 

Febre aftosa 
Má notícia: Um dos nossos ministros 
apanhou a febre aftosa. 
Boa notícia: Vai ser preciso abater toda 
a manada! 
 

Generosidade 
Batem à porta. 
O dono da casa abre e a pessoa do ou-
tro lado diz-lhe: 
- Boa tarde. O senhor não gostaria de 
contribuir com alguma coisa para o lar 
de idosos? 
- Com certeza! Dê-me só um momento 
que eu vou buscar a minha sogra... 
 

Compreender as mulheres 

O homem encontra uma lâmpada mági-
ca, esfrega-a e de lá sai um génio que 
lhe diz: 
- Concedo-te um desejo! O que queres? 
- Bem... Eu moro nos Açores... E de vez 
em quando vou a Lisboa... Dava-me 
jeito uma ponte, para não ter que ir de 
avião... Pode ser? 
O génio pensa um pouco e responde: 
- Sabes, isso é um desejo um pouco 
complicado; fazer uma ponte requer 
perícia e consome muito material, já 
para não falar que essa em particular 
seria muito longa mesmo... Não queres 
pedir antes outra coisa? 
- Bom... Já sei... Eu sempre quis com-
preender as mulheres. Pode ser antes 
isso? 
O génio pensa um bocado e finalmente 
diz: 
- Olha... A ponte de que falavas... Era 
com quantas faixas? 
 

A coisa mais rápida do mundo 
Três homens discutem qual será a coisa 
mais rápida do mundo. 
Diz um deles: 
- É a electricidade! Uma pessoa carrega 
no interruptor e é logo instantâneo! A 
luz acende logo! 
Diz o segundo: 
- A coisa mais rápida do mundo é o 
pensamento! Eu penso em mexer o 
braço e quando acabei de pensar já o 
mexi! 
Diz o terceiro: 
- Nã... A coisa mais rápida do mundo é a 
caganeira... Ainda ontem deu-me uma 
vontade tão forte que nem tive tempo 
de acender a luz da casa de banho nem 
de pensar em baixar as calças! 
 

O ladrão esperto 
Todos os anos o filho ajudava o pai a 
cavar o terreno. 
Num determinado ano o filho foi preso 
por assaltar um banco. 
Pela altura de cavar o terreno, o pai 
escreve uma carta ao filho onde dizia: 

"Que pena não estares aqui para me 
ajudares a cavar o campo..." 
O filho escreveu-lhe uma carta de volta 
onde dizia: "Pai, não caves o campo! Foi 
lá que eu escondi o dinheiro!" 
No dia seguinte o terreno é invadido por 
polícias com pás e escavadores, que 
procuram o dinheiro por toda a parte. 
Não encontrando nada, os homens vão 
embora. 
O pai escreve novamente ao filho, expli-
cando o sucedido. 
O filho escreve nova carta ao pai a dizer: 
"Pai, de momento é só isto que consigo 
fazer. Boa colheita!" 
 

O Bêbedo 
No meio da festa, o bêbedo diz a uma 
senhora de preto: 
- A senhora dá-me o prazer desta dan-
ça? 
- Claro que não! 
- Ora essa... Vá lá, só uma dança! Se não 
dançar comigo, pelo menos que tenha 
um bom motivo! 
- E tenho! Tenho quatro! Primeiro, o 
senhor está bêbedo! Segundo, isto é um 
velório! Terceiro, não se dança o Pai 
Nosso! E quarto, eu não sou uma senho-
ra, sou o padre! 
 

O cliente da pensão 
Conforme faz o registo numa pensão, o 
hóspede diz à dona do estabelecimento: 
- Sabe, a senhora pode não acreditar, 
mas na última pensão em que estive, 
quando vim embora, a dona até chorou! 
- Pois, mas isso aqui não acontece, que 
cá o pagamento é adiantado. 
 

Concorrência comercial 
Na prisão, diz um preso a outro: 
- Então, porque é que estás aqui? 
- Concorrência comercial! 
- Concorrência comercial? Como assim? 
- Eu e o governo fabricávamos notas 
iguais... 
 

O vendedor de amendoins 
Havia um vendedor de amendoins tão 
preguiçoso, tão preguiçoso, tão pregui-
çoso... Que ia vender os amendoins para 
a porta da igreja, esperava que o padre 
dissesse "Amén" e ele dizia: "Doins!" 
 

O jantar 
A hospedeira pergunta a um passageiro: 
- O senhor vai desejar jantar? 
- Quais são as opções? 
- Sim... ou não... 
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T H E  W O R L D  L E A D E R  I N  B O V I N E  G E N E T I C S

BOLTON  X  SHOT T L E

Tudo o que procura…. num só touro
29HO14062  De-Su   

 GILLESPY

Clint-View Long Legs Jill GP-80, Clinton Stahl, Mercersburg, PA (Kathy DeBruin), Grady Acres Gillespy Daffodil, Grady Acres, Crysler, ON, Canada (Patty Jones), Specht 6093 Gillespy Gemma, Specht Farms Ltd, 
Sugarcreek, OH (Beth Herges), Trimar Gillespy Jazz GP-83, Trimar Holsteins, Wallenstein, ON, Canada (Patty Jones),  Sabiniere Gillespy Lousinecan VG-85, Ferme Sabiniere 1999 Inc, Ste. Sabine, PQ, Canada (Beth Herges)

“Uma nova Era começa...”

BOLTON x SHOTTLE x BW Marshall

Leite 2245 lbs * Tipo 2.85 * S.M. 2.34 * P.P. 2.21 * V.P. +2.4 * CCS 2.66

A combinação de dois touros milionários ABS...num touro incrível...
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CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DAS EXPLORAÇÕES LEITEIRAS DOS AÇORES 
 

Paulo Aranha  
Médico Veterinário, PhD 
pcraranha@gmail.com 
paulo.aranha@financor.pt 
 
9 de Março de 2014 

 

Registar a  eg s a
Infertilidade

r aa
ddddddeeee  

para melhorar a fertilidade ara melhorar a fertilidade (parte 2)(parte 2)(parte 2) 
ma vez mais, a redução da infertilidade nas explorações leitei-
ras é um dos factores determinantes da rentabilidade econó-
mica e sobrevivência destas. Apesar da infertilidade ser aceite 

por todos como sendo um dos grandes problemas pouco ou mesmo 
nada tem sido feito para a melhor. Assim, o presente texto tem como 
objectivo alertar para essa necessidade e relembrar o artigo Registar 
a infertilidade para melhorar a fertilidade , publicado em 

alertar para essa necessidade e relembrar o artigo 
a infertilidade para melhorar a fertilidade , publicado em (PARTE 1)
Setembro de 2010.  

Os custos da má fertilidade 
Custos directos & indirectos, exemplos: 
 Perda na produção devido a muitos dias não produtivos; 
 Custos com inseminação artificial; 
 Custos adicionais com tratamentos; 
 Refugo precoce, associado com a perda de genética; 
 Custos com animais de substituição; 
 Etc... 

Exemplo de várias causas de infertilidade 
Infecciosas:  

 BVD, IBR, Neospora, Leptospirose (doença dos ratos), Bru-
celose etc... 

Nutricionais / Alimentares:  
 Excesso ou Deficiência Energética (animais muito gordos 
ou muito magros); 
 Excesso de proteína; 
 Carências em Vitaminas e/ou Minerais. 

 Doenças do pós parto: 
 Retenção de placenta, metrites, mamites, falta de cálcio. 

Outras doenças: 
 Várias doenças relacionadas com as patas;  
 (exemplo laminite, úlcera da sola etc...). 

Maneio, condições ambientais: 
 Estábulo com piso muito escorregadio; 
 Estábulo com pouca luz; 
 Estábulo com número de camas inferiores ao número de 
animais; 
 Incapacidade para determinar animais em cio. 

Inseminação e cobrição: 
 Má técnica de inseminação; 
 Fertilidade do sémen ou do touro; 

Incapacidade para detetar animais em cio. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Medir a fertilidade na sua exploração. 
Cada exploração deve estabelecer 4 ou 5 parâmetros de fertilidade e 
monitorizá-los continuamente, exemplo:  

Parâmetros Valores de 
Referência 

 Intervalo entre partos < 400 dias

 Intervalo parto 1 cio < 35 dias 

 Intervalo parto 1ª IA 50 a 70 dias 

 Intervalo parto concepção (gestante) < 85 dias 
 Percentagem de cios detectados aos 50 

70 dias > 85% 

 % vacas gestantes depois da 1ª IA > 50% 

 Idade das novilhas ao 1 parto 24 a 25 meses 

 % abortos < 4% 

 % retenção de placentas < 12% 

 % quistos ováricos antes dos 70 dias < 5% 

 % Metrites antes dos 70 dias < 15% 
 
 

 
 

Como calcular alguns parâmetros anuais de fertilidade 
(exemplo) 

Nº de animais inseminados A 60

Nº de animais cobertos pelo touro B 10

Total de animais inseminados + 
cobertos C = A+B 60 + 10 = 80 

Nº de animais gestantes D 46

Nº de partos E 44

Nº médio anual de animais em 
lactação na exploração  F 48

Nº de serviços por animal C / F 80 / 48 = 1.67 

Taxa de fertilidade F / C 48 / 80 = 60.0 % 

Taxa de concepção D / C 46 / 80 = 57.5 % 

Taxa de partos E / C 45 / 80 = 56.3 % 

U 

 1º passo para a melhorar a fertilidade é medir a 
infertilidade 

 Cada exploração deve identificar as suas causas de 
infertilidade e estabelecer um plano para as eliminar. 
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CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DAS EXPLORAÇÕES LEITEIRAS DOS AÇORES 
 

Paulo Aranha  
Médico Veterinário, PhD 
pcraranha@gmail.com 
paulo.aranha@financor.pt 
 
9 de Março de 2014 

 

Registar a  
Infertilidade  

para melhorar a fertilidade (parte 2) 
ma vez mais, a redução da infertilidade nas explorações leitei-
ras é um dos factores determinantes da rentabilidade econó-
mica e sobrevivência destas. Apesar da infertilidade ser aceite 

por todos como sendo um dos grandes problemas pouco ou mesmo 
nada tem sido feito para a melhor. Assim, o presente texto tem como 
objectivo alertar para essa necessidade e relembrar o artigo Registar 
a infertilidade para melhorar a fertilidade , publicado em (PARTE 1)
Setembro de 2010.  

Os custos da má fertilidade 
Custos directos & indirectos, exemplos: 
 Perda na produção devido a muitos dias não produtivos; 
 Custos com inseminação artificial; 
 Custos adicionais com tratamentos; 
 Refugo precoce, associado com a perda de genética; 
 Custos com animais de substituição; 
 Etc... 

Exemplo de várias causas de infertilidade 
Infecciosas:  

 BVD, IBR, Neospora, Leptospirose (doença dos ratos), Bru-
celose etc... 

Nutricionais / Alimentares:  
 Excesso ou Deficiência Energética (animais muito gordos 
ou muito magros); 
 Excesso de proteína; 
 Carências em Vitaminas e/ou Minerais. 

 Doenças do pós parto: 
 Retenção de placenta, metrites, mamites, falta de cálcio. 

Outras doenças: 
 Várias doenças relacionadas com as patas;  
 (exemplo laminite, úlcera da sola etc...). 

Maneio, condições ambientais: 
 Estábulo com piso muito escorregadio; 
 Estábulo com pouca luz; 
 Estábulo com número de camas inferiores ao número de 
animais; 
 Incapacidade para determinar animais em cio. 

Inseminação e cobrição: 
 Má técnica de inseminação; 
 Fertilidade do sémen ou do touro; 

Incapacidade para detetar animais em cio. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Medir a fertilidade na sua exploração. 
Cada exploração deve estabelecer 4 ou 5 parâmetros de fertilidade e 
monitorizá-los continuamente, exemplo:  

Parâmetros Valores de 
Referência 

 Intervalo entre partos < 400 dias 

 Intervalo parto 1 cio < 35 dias 

 Intervalo parto 1ª IA 50 a 70 dias 

 Intervalo parto concepção (gestante) < 85 dias 
 Percentagem de cios detectados aos 50 

70 dias > 85% 

 % vacas gestantes depois da 1ª IA > 50% 

 Idade das novilhas ao 1 parto 24 a 25 meses 

 % abortos < 4% 

 % retenção de placentas < 12% 

 % quistos ováricos antes dos 70 dias < 5% 

 % Metrites antes dos 70 dias < 15% 
 
 

 
 

Como calcular alguns parâmetros anuais de fertilidade 
(exemplo) 

Nº de animais inseminados A 60 

Nº de animais cobertos pelo touro B 10 

Total de animais inseminados + 
cobertos C = A+B 60 + 10 = 80 

Nº de animais gestantes D 46 

Nº de partos E 44 

Nº médio anual de animais em 
lactação na exploração  F 48 

Nº de serviços por animal C / F 80 / 48 = 1.67 

Taxa de fertilidade F / C 48 / 80 = 60.0 % 

Taxa de concepção D / C 46 / 80 = 57.5 % 

Taxa de partos E / C 45 / 80 = 56.3 % 

U 

 1º passo para a melhorar a fertilidade é medir a 
infertilidade 

 Cada exploração deve identificar as suas causas de 
infertilidade e estabelecer um plano para as eliminar. 

CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DAS EXPLORAÇÕES LEITEIRAS DOS AÇORES 
 
Criação de registos, uma estratégia para melhorar a 
fertilidade? 
O registo das performances produtivas, reprodutivos etc... tem várias 
vantagens: 

 Identificar problemas na exploração; 
 Avaliar custos; 
 Cumprimento de objectivos económicos; 
 Aumentar a rentabilidade da exploração; 
 Maximizar os esforços de melhoria; 
 Partilhar informação; 
 Avaliar o progresso da exploração; 

O sistema de registos poderá ser feito num caderno, numa agen-
da/calendário ou num programa de computador. Os dados a registar 
poderão ser vários, mas mais importante do que ter todos os parâme-
tros é necessário que os dados principais estejam presentes e este-
jam correctamente registados, exemplos: 

1) Identificação do 
animal 

2) Data de nasci-
mento 

3) Data dos partos 

4) Data dos cios 5) Data das cobri-
ções 

6) Diagnóstico de 
gestação 

7) Data de seca-
gem 

8) Data de refugo e 
motivo 

9) Problemas durante 
o parto 

10) Problemas de 
saúde 

11) Problemas de 
patas 

12) Condição corporal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Encontrar a solução 
A solução passa pelo envolvimento de várias elementos, proprietá-
rio/gestor da exploração, os funcionários, o nutricionista e o médico 
veterinário assistente. Assim a solução passa por: 
1) Identificar a suas causas de infertilidade; 
2) Quantificar os custos da infertilidade 

(custo de um dia em aberto, custos da IA...); 
3) Definir objetivos e desenhar um plano para os alcançar: 
 

A. Detecção de Cios  
 Definir horas do dia (2 a 3x ao dia) onde uma pessoa espe-

cífica é responsável por detetar cios; 
 
B. Plano sanitário  
 Identificar os agentes infecciosos presentes na exploração 

e com influência na reprodução; 
 Definir um plano vacinal ajustado à exploração; 
 Criar um plano de desparasitação; 
 
C. Controlo Reprodutivo / Diagnóstico de gestação: 
 Monitorizar mensalmente: animais recém paridos; fazer di-

agnóstico de gestão; avaliar animais sem sinais de cios; 
animais com retenção de placenta e/ou metrites; 

 Sincronização de cios  

D. Plano preventivo para os problemas dos cascos/patas: 
 Pedilúvio; 
 Aparar periodicamente os cascos. 
 
E. Alimentação: 
 Quantidade de energia, proteína e minerais; 
 % de fibra efectiva na dieta; 
 Plano alimentar no período seco e no pós parto; 

o Minimizar a perca de peso no pós-parto; 
o Prevenir as acidoses. 

 
F. Plano de melhoramento genético, exemplos: 
 Emparelhamento correctivo:  

o prevenir os problemas durante o parto; 
o conformação dos membros; 

 Usar touros com maior fertilidade;  
 Crossbreeding. 
 
G. Controlo dos factores ambientais, exemplos: 
 Qualidade do piso, das camas, dos parques de alimenta-

ção; 
 Zona para partos.  
 
H. Maneio das novilhas /primíparas: 
 especial atenção à alimentação aquando da introdução na 

manada em produção; 
 controlo da idade e da condição corporal ao primeiro parto. 

 
 
 
Considerações finais 
Os esforços para melhoria da fertilidade devem estar centrados nas 
áreas onde a performance se encontra mais distante do ojectivo ou 
onde os custos da infertilidade são maiores. No entanto, existem 
duas medidas que devem ser implementados e que dão bons resul-
tados:  
 

1) Criação de registos; 
 

2) Plano vacinal que proteja contra os principais agentes 
infecciosos que afetam a fertilidade. 

 
 

 

A existência de um sistema de registo é uma ferramenta 
excelente para controlar não só a performance reprodutiva, 
mas também a rentabilidade da exploração.  

Cada exploração deve identificar as suas causas e estabe-
lecer um plano para as eliminar.  
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Pedro Mendonça 
Inseminador na AJAM – Fev. 2014 

o TOP 100 em TPI USA, Coyne-Farms Dorcy-
29HO14142 é nº 1, vindo deste modo provar o que as 
previsões Genómicas nos diziam. Na primeira prova 

genómica em Janeiro de 2010, com “zero filhas“ e 70% repeti 
bilidade, as provas diziam-nos que possuía: 2288 TPI, +1424 
Leite, +2.92 Tipo, +3.62 Úberes, +2.47 Pernas e Pés, com +5.8 
Vida Produtiva. Já com as primeiras filhas em abril de 2012 (84 
filhas em 46 explorações apuradas à produção e 12 filhas em 6 
explorações classificadas em conformação), Dorcy continuava 
a dar indicações da excelente qualidade que possui: 2243 TPI, 
+1254 Leite, +3.04 Tipo, +3.28 Úberes, +3.00 Pernas e Pés 
com +6.1 Vida Produtiva e 80% de repetibilidade. Neste mo-
mento apresenta-se como o nº1, tem 2267 TPI, +1603 Leite, 
+3.00 Tipo, +3.22 Úberes, +3.07 Pernas e Pés, e +4.90 em 
Vida Produtiva. Julgo que poderemos concluir que estamos 
perante um touro bastante fiável. Perante estes resultados, 
confirma-se no presente o que se previu no passado. Atual-
mente o Dorcy está a ser usado como pai de touros em prati-
camente quase todos os sub-centros de inseminação. Dorcy 
oferece um pedigree sem ter Man O Man, Goldwyn ou Shottle. 
Tem demonstrado a impressionante combinação entre tipo e 
produção como demonstrou o seu pai Sandy-Valley Bolton.  

 

e-Su Gillespy-29ho14062 é filho de Bolton com mãe 
Shottle e é um cruzamento que na minha opinião já 
tem muito bons animais em S. Miguel, certamente que 

o futuro o confirmará. Gillespy é oriundo da exploração De-Su 
Holstein, uma das famosas explorações atuais, que está a 
fornecer genética para todos os centros de inseminação no 
mundo. A família de GILLESPY tem vacas classificadas EX e 

MB, com lactações altíssimas e muita longevidade. As filhas de 
GILLESPY mostram uma combinação perfeita de Tipo e Pro-
dução, são vacas que se destacam pelo sistema mamário e 
sua textura, úberes bem aderidos, largos e altos, com ligamen-
to médio bastante profundo. Estas apresentam-se com boa 
profundidade corporal, costelas largas e abertas. No Top 100 
do Canadá, Gillespy é o nº 2 para PTA LEITE +2553 Kgs, nº 3 
em LPI 2982, nº 5 em Conformação +13 e nº 5 em Pernas e 
Pés +13. GILLESPY é a união de dois grandes touros com 
mais de um milhão de doses produzidas, Bolton e Shottle 
com a excecional família materna De-Su BW Marshall Geor-
gia EX-90-2E-US. 

 

enervations Epic-250HO01002 é filho de Superstition 
com Baxter e Shottle, consta ainda no seu pedigree 
touros como Boliver, Amel, O-Man, Blitz, Adam, Chief- 

Mark, Emory, Blackstar,Valiant... Tem por todo o mundo milha-
res de filhas e até já netas a serem usadas como dadoras de 
embriões, bem como filhos e netos nos centros de Insemina-
ção. É um touro que deixará a sua marca, pois o desenvolvi-
mento do programa Genómico veio evidenciar situações como 
esta, ainda não há filhas de Epic em produção registadas, no 
entanto as netas já produzem embriões. Por esta razão, será 
mais um a marcar a história da Genética Bovina e o melhora-
mento da raça no mundo. Geneticamente Epic prevê Produ-
ção, boa Conformação, bons Úberes, baixas Células Somáti-
cas, evidenciando-se pela Fertilidade e Vida Produtiva. Epic 
tornou-se extremamente popular e assim faz despertar a aten-
ção de quem segue este ramo, se não vejamos:   
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Mãe: Tramilda-N Baxter Emily-ET VG-85 
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Filha: Villers Gillespy Sandy VG-85 
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Pedro Mendonça 
Inseminador na AJAM – Fev. 2014 

o TOP 100 em TPI USA, Coyne-Farms Dorcy-
29HO14142 é nº 1, vindo deste modo provar o que as 
previsões Genómicas nos diziam. Na primeira prova 

genómica em Janeiro de 2010, com “zero filhas“ e 70% repeti 
bilidade, as provas diziam-nos que possuía: 2288 TPI, +1424 
Leite, +2.92 Tipo, +3.62 Úberes, +2.47 Pernas e Pés, com +5.8 
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confirma-se no presente o que se previu no passado. Atual-
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e-Su Gillespy-29ho14062 é filho de Bolton com mãe 
Shottle e é um cruzamento que na minha opinião já 
tem muito bons animais em S. Miguel, certamente que 

o futuro o confirmará. Gillespy é oriundo da exploração De-Su 
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MB, com lactações altíssimas e muita longevidade. As filhas de 
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mais de um milhão de doses produzidas, Bolton e Shottle 
com a excecional família materna De-Su BW Marshall Geor-
gia EX-90-2E-US. 
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 Agosto de 2011 - saiu com uma prova Genómica 3092 
GLPI “ Lifetime Profit Index “ (no top da lista no Canadá) 

 Agosto de 2011 - saiu com uma prova Genómica 2496 
GTPI “ Total Performance Index “ (no top da Lista dos Estados 
Unidos) 

 A sua mãe, Tramilda-N Baxter Emily-ET VG85 é fa-
mosa mundialmente, no Canadá regista 64 touros (alguns 
destes com sémen já disponível na Genervations, TAG, Se-
mex, ABS, etc.) e 104 fêmeas no Canadian Dairy Network, em 
que duas das filhas são irmãs completas de Epic. 

 É um dos primeiros filhos de Superstition a ser usado 
no mundo em grande escala como pai de reprodutores. 

 

aradise-R Sabathia-7HO10484 é filho do Boliver, com 
mãe Outside e bisavô BW Marshall. Nas recentes pro-
vas de dezembro de 2013, verificaram-se melhoramen-

tos no Tipo, Úberes, Pernas e Pés. Assim, deste modo está a 
fortalecer o Tipo, Sistema Mamário e Pernas que já tinham 
sido referenciados nas provas de Agosto de 2013. A sua mãe 
PARADISE-R OS MARCIE 75-ET está classificada com MB 
88, nos centros de inseminação começamos já a encontrar 
filhos seus, com os famosos touros Shottle e Ramos alguns 
ainda genómicos e outros já com provas dadas.  

 

ully AltaMeteor-11HO10661 filho de Planet, com linhas 
de Shottle, O-Man no seu Pedigree. Nas últimas provas 
este sobe em TPI, Produção, Tipo, Úberes, Vida Produ-

tiva e continua a ter facilidade de Parto. Apesar de ter aumen-
tado em mais 366 filhas para a Produção em 97 explorações e 
196 filhas para a Conformação em 79 explorações, Meteor tem 
alta fertilidade, Úberes bem aderidos e definidos. Julgo ter 
demonstrado a confiança necessária para que quem ainda não 
o usou o possa fazer, tendo como é lógico sempre em conta as 
linhas genéticas que possui na sua exploração.  

 

elcrest AltaRazor-11HO10392 é um filho AltaBaxter 
com a mãe Mel-Crest Rosedud Raven-ET VG 86, um 
descendente da famosa Mel-Crest Royale Raven. 

Mel-Crest Rosebud Raven é filha Goldwyn com um úbere ex-
celente, destacando-se em largura do úbere e altura, estando 
esta a demonstrar a excelente qualidade mamária que a mãe 
lhe transmitiu. Ambas mãe e filha são excelentes produtoras e 
de extrema correção em pernas e pés. É o nº 2 em LPI 3006 
no Canadá, Razor regista a entrada de 37 filhas em mais 24 
explorações para a produção, com o desvio de menos 45 Kgs, 
enquanto nos Estados Unidos da América esta diferença são 
de 617 filhas em mais 87 explorações com desvio de mais 
+209lbs. Apesar de se notar as diferenças mencionadas quer 
negativas quer positivas, entendo que merece toda a confian-
ça, além do mais, é um touro com boa facilidade de Parto, 
Baixas Células Somáticas em que melhorou o aspeto das 
Pernas e Pés bem como o Sistema Mamário Posterior. 
  

 

P 

S 

M Mãe: Tramilda-N Baxter Emily-ET VG-85 

 

Warmka Sabathia 1186 

Danensview Meteor Joyance 

Bomaz Razor 4992 
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ABORTO CAUSADO POR NEOSPORA CANINUM 

(NEOSPOROSE) 
Dr.ª Mónica – Médica veterinária da AJAM  

 

 neosporose é uma doença que afeta os bovinos 
sendo que a principal manifestação é a ocorrên-
cia de abortos. A neosporo-

se existe em todo o mundo e é a 
maior causa de aborto em bovinos 
leiteiros. Em Portugal, estudos 
demonstraram que mais de 30% 
dos abortos foram provocados por 
Neospora caninum. Apesar de não 
existirem dados publicados sobre a 
prevalência na ilha de São Miguel 
sabe-se que esta é muito elevada 
atingindo os 40% do efetivo leitei-
ro.  

A neosporose é provocada pelo 
protozoário Neospora caninum. 
Este parasita tem um ciclo de vida 
complexo que inclui o cão (fig. 1). O 
cão é contaminado através da 
ingestão de tecidos infetados, 
como por exemplo, por ingestão de 
placentas e abortos. Segue-se uma 
fase de desenvolvimento no cão 
que termina com a excreção de 
oocistos nas fezes. As fezes, por sua 
vez, contaminam os alimentos e a 
água que são ingeridos pelas vacas. 
Após a ingestão dos oocistos pelas vacas, o feto é infe-
tado através da placenta. O resultado da infeção depen-
de da fase da gestação em que ocorre. Fetos com menos 
de 150 dias de gestação, regra geral, são abortados, 
enquanto os vitelos com mais 5 meses podem nascer 
vivos sendo ou não portadores do parasita. Consequen-
temente, os abortos podem ocorrer em qualquer fase da 

gestação mas são mais frequentes durante a fase inicial 
do segundo trimestre. 

A principal via de infeção é a via vertical, ou seja, os vite-
los são infetados no útero durante a gestação. Após a 
infeção pode ocorrer aborto ou os vitelos podem nascer 
mortos, com baixo peso, débeis, com sinais de afeção 
neurológica ou serem completamente saudáveis. As 
vitelas que nascem saudáveis e que são incluídas na 
recria da exploração apresentam maior risco de aborta-

A 

Fig. 1 Ciclo de vida de Neospora caninum 
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rem na primeira gestação e de originarem vitelos infeta-
dos perpetuando, assim, a existência do parasita na 
exploração.  

As vacas que estão infetadas não sofrem alteração da 
fertilidade na inseminação artificial e são clinicamente 
normais não apresentando qualquer sinal de doença. No 
entanto, podem abortar em gestações sucessivas. 

A deteção das vacas com neospora é muito importante 
para que se possam eliminar esses animais da explora-
ção. Numa fase inicial, para se conhecer o panorama 
geral da exploração é recomendada a pesquisa de anti-
corpos no leite do tanque. Se este teste for positivo 
pode-se proceder à testagem serológica das vacas (aná-
lises sanguíneas). As vacas seropositivas (análise sanguí-
nea positiva) tiveram contato com o agente e podem 
gerar descendência contaminada. Porém, a existência de 
Neospora caninum só é confirmada através da identifi-
cação do parasita, por meios laboratoriais, na placenta e 
tecidos fetais (cérebro, fígado e coração do aborto). 

A neosporose não tem tratamento. 

A única forma de eliminar a neosporose de uma explo-
ração é através da implementação de medidas de con-
trolo tais como: 

 Abortos e placentas devem ser eliminados (ex. 
enterradas) e não deixados ao alcance dos cães; 

 Alimentos e água de bebida devem ser manu-
seados com cuidado de forma a prevenir ou a diminuir 
a contaminação com fezes dos cães; 

 Detetar as vacas cronicamente infetadas e refu-
gá-las da exploração assim como a sua descendência; 

 Realizar controlo serológico dos animais adquiri-
dos fora da exploração. 

 No caso existir interesse em obter descendência 
de vacas seropositivas é possível a realização de trans-
ferência embrionária para novilhas seronegativas. 

Tendo em conta que a principal via de transmissão de 
Neospora caninum é através da infeção do vitelo duran-
te a gestação de vacas infetadas, a principal medida de 
controlo é a eliminação desses animais da exploração. 
As restantes medidas de controlo, quando aplicadas em 
conjunto, ajudam a reduzir a incidência de casos de 
neosporose. No entanto, dado o método de produção 
extensivo utilizado na maioria das explorações micae-
lenses, é difícil impedir que cães vadios contaminem o 
pasto e transmitam o parasita entre explorações. A solu-
ção passará pelo controlo desses animais e por um 
esforço por parte de todos os produtores micaelenses 
para eliminar corretamente os produtos dos partos e 
dos abortos. 



ENSAIO DE PRODUÇÃO DE  

MILHO PARA ENSILAR  
ANO DE 2013 

 

 

s elevados preços das rações e a necessidade de aumentar a produtividade do factor terra, sobretudo nas áreas pouco 
produtivas no verão, tem levado nos últimos anos a um aumento acentuado da área de milho para ensilar. Para além da 
produção de grandes quantidades de matéria-seca, esta apresenta níveis elevados de energia, o que faz diminuir a 
dependência de concentrados para fornecimento deste nutriente ao efectivo pecuário. Os cerca de 5.900 hectares 

cultivados na ilha de S. Miguel em 2013, ilustra a importância que a cultura de milho para ensilar assume nas explorações 
leiteiras, nas quais constitui parte significativa da superfície forrageira.  

Neste contexto, a Associação dos Jovens Agricultores Micaelenses / Cooperativa Juventude Agrícola, com a colaboração das 
entidades responsáveis pela sua comercialização nesta Ilha (Agromaçanita, Agroútil e Cooperativa Agrícola Bom Pastor),  
realizou um ensaio de produção e de adubação em algumas variedades de milho forrageiro mais utilizadas pelos  agricultores. 

O ensaio decorreu no campo de Santana, freguesia de Rabo de Peixe, concelho de Ribeira Grande. Cada variedade ocupou uma 
área de 1 ha, a sementeira foi efetuada em 04/05/2013 e a colheita em 02/09/2013. De cada campo (variedade), foram colhidas 
aleatoriamente três áreas de 7 m2 cada para determinação da produção e colheita de amostra para determinação de matéria seca 
e análises químicas. 

Os trabalhos laboratoriais foram efectuados no Laboratório de Nutrição Animal do Departamento de Ciências Agrárias da 
Universidade dos Açores. 

O 



O ensaio de adubação decorreu em dois campos com a área de 1,33 ha cada e consistiu em submeter uma variedade de milho a 
dois tipos de adubação. A adubação foi da responsabilidade das empresas ADP e YARA representada pela Agroútil 
responsáveis pela comercialização dos adubos. No caso da ADP, consistiu em aplicar Os adubos Amicote cv 60 Starter 15:35:0, 
na dose de 188 Kgs/ha. ADP Nergetic 20:8:10, na dose de 583 Kgs/ha. E Nergetic 30 na dose de 282 Kgs/ha. 

Na adução YARA, foram aplicados os adubos Yara Acthyva 20:10:5 + 3 Mgo na quantidade de 414 Kgs/ha. Easy Start-Max 3 na 
quantidade de 23Kgs/ha. E Yara Sulfamid na quantidade de 271 Kgs/ha. 

O facto de neste ano se ter verificado condições atmosféricas adversas (verão anormalmente seco nas zonas baixas) pode ter 
tido um efeito limitante na cultura, o que pode condicionar o efeito da variedade e da fertilização. Importa por isso, repetir os 
ensaios para se anular o efeito das condições ambientais. 

 
 

Determinação da produção e resultados laboratoriais 

ENSAIO DE PRODUÇÃO 
  Variedade MITIC – Ciclo 600        

CAMPO Nº 1 Produção 
(Kgrs mv) 

Produção (Kgrs 
mv / ha) 

 Produção (Kgrs 
ms/ha) 

 Em 100 grs de M.S. 

Amostra nº % ms DSM % PB NDF ADF ADL CINZAS 

1 38,10 54.429 34,5% 18.783 58,38 5,77 47,21 24,56 2,65 4,33 

2 29,80 42.571 32,7% 13.934 59,09 5,95 42,2 23,19 2,43 5,37 

3 35,70 51.000 37,0% 18.860 55,08 4,76 54,28 30,73 3,3 4,71 

Média 34,53 49.333 34,7% 17.138 57,52 5,49 47,90 26,16 2,79 4,80 

 

 Variedade Aveline – Ciclo 600        

CAMPO Nº 2 Produção 
(Kgrs mv) 

Produção (Kgrs 
mv / ha) 

 Produção (Kgrs 
ms/ha) 

  Em 100 grs de M.S. 

Amostra nº % ms DSM % PB NDF ADF ADL CINZAS 

1 29,30 41.857 32,2% 13.465 54,26 5,57 56,26 33,47 3,47 4,73 

2 32,20 46.000 31,7% 14.573 54,49 4,88 57,08 32,18 3,99 4,84 

3 35,80 51.143 32,2% 16.478 54,21 4,99 57,09 32,93 3,3 4,69 

Média 32,43 46.333 32,0% 14.837 54,32 5,15 56,81 32,86 3,59 4,75 

 

 Variedade  F73 – Ciclo 600        

CAMPO Nº 3 Produção 
(Kgrs mv) 

Produção (Kgrs 
mv / ha) 

 Produção (Kgrs 
ms/ha) 

  Em 100 grs de M.S. 

Amostra nº % ms DSM % PB NDF ADF ADL CINZAS 

1 34,10 48.714 32,3% 15.749 57,42 5 51,36 25,81 2,15 4,35 

2 30,20 43.143 30,2% 13.021 56,17 5,08 51,56 28,67 2,35 5,1 

3 29,70 42.429 27,8% 11.804 56,14 6,17 52,4 29,99 3,43 4,81 

Média 31,33 44.762 30,1% 13.478 56,58 5,42 51,77 28,16 2,64 4,75 

 

 

 

 

 



 Variedade AGRANO – Ciclo 500        

CAMPO Nº 4 Produção 
(Kgrs mv) 

Produção (Kgrs 
mv / ha) 

 Produção (Kgrs 
ms/ha) 

  Em 100 grs de M.S. 

Amostra nº % ms DSM % PB NDF ADF ADL CINZAS 

1 32,50 46.429 27,0% 12.540 53,52 5,21 61,84 34,7 3,3 5,62 

2 25,30 36.143 25,9% 9.343 55,09 5,65 52,68 31,72 2,74 5,03 

3 30,30 43.286 30,5% 13.219 55,99 5,78 55,62 29,87 3,07 4,23 

Média 29,37 41.952 27,8% 11.663 54,87 5,55 56,71 32,10 3,04 4,96 

 

 Variedade 36,07 – Ciclo 500        

CAMPO Nº 5 Produção 
(Kgrs mv) 

Produção (Kgrs 
mv / ha) 

 Produção (Kgrs 
ms/ha) 

  Em 100 grs de M.S. 

Amostra nº % ms DSM % PB NDF ADF ADL CINZAS 

1 17,40 24.857 29,14% 7.243,37 56,61 5,01 44,74 27,61 2,79 4,81 

2 28,00 40.000 35,07% 14.028,00 58,33 4,37 41,76 23,04 1,82 4,30 

3 26,40 37.714 36,66% 13.826,06 58,99 4,66 43,36 21,92 1,72 3,99 

Média 23,93 34.190 33,6% 11.496 57,98 4,68 43,29 24,19 2,11 4,37 

 

 Variedade B39 – Ciclo 500        

CAMPO Nº 6 Produção 
(Kgrs mv) 

Produção (Kgrs 
mv / ha) 

 Produção (Kgrs 
ms/ha) 

  Em 100 grs de M.S. 

Amostra nº % ms DSM % PB NDF ADF ADL CINZAS 

1 19,60 28.000 36,52% 10.226 55,89 3,95 55,90 27,98 2,40 4,32 

2 19,70 28.143 36,94% 10.396 57,32 4,10 53,16 24,98 2,06 4,25 

3 26,00 37.143 30,30% 11.254 55,96 5,39 55,80 29,50 2,53 5,20 

Média 21,77 31.095 34,6% 10.755 56,39 4,48 54,95 27,49 2,33 4,59 

 

Ensaio de adubação 
 Adubação YARA         

CAMPO Nº I Produção 
(Kgrs mv) 

Produção (Kgrs 
mv / ha) 

 Produção 
(Kgrs ms/ha) 

  Em 100 grs de M.S. 

Amostra nº % ms DSM % PB NDF ADF ADL CINZAS 

1 34,20 48.857 35,05% 17.124 53,11 4,29 67,25 34,55 3,23 5,57 

2 37,00 52.857 36,32% 19.198 53,86 4,48 57,58 33,11 3,29 4,93 

3 27,40 39.143 31,07% 12.162 48,03 3,24 66,23 44,63 5,19 6,69 

Média 32,87 46.952 34,15% 16.033 51,67 4,00 63,69 37,43 3,90 5,73 

 

 Adubação ADP        

CAMPO Nº II Produção 
(Kgrs mv) 

Produção (Kgrs 
mv / ha) 

 Produção (Kgrs 
ms/ha) 

  Em 100 grs de M.S. 

Amostra nº % ms DSM % PB NDF ADF ADL CINZAS 

1 31,20 44.571 35,11% 15.649 53,44 4,71 56,29 34,41 3,34 5,50 

2 31,20 44.571 38,69% 17.245 53,41 4,11 55,90 33,68 2,52 4,32 

3 34,65 49.500 37,76% 18.691 53,84 3,90 53,08 32,49 3,00 4,24 

Média 32,35 46.214 37,19% 17.186 53,56 4,24 55,09 33,53 2,95 4,69 
 

 
 

Luís Barbosa 
Engº Zootécnico 
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Noticias  
Alemanha aumenta 
número de vacas para 
enfrentar o fim das 
quotas 

A Alemanha, com uma produção de 28,85 milhões de 
toneladas na anterior campanha (2012/13) é o maior produtor 
de leite da UE com 21% da produção total. 

Em Novembro de 2013 o número de vacas leiteiras na 
Alemanha era cerca 4,3 milhões de cabeças, o que significa 
um aumento de 2% relativamente a 2012 e o valor mais 
elevado desde 2004. 

Para além do aumento do número de vacas, a preparação do 
aumento de produção para o pós-quotas, também se verifica 
pelo aumento de novilhas (1,5%), que revela as intenções dos 
produtores em aumentar os seus efetivos e as produções. 

Fonte: Agrodigital  2014-01-28  

 

Exportações de leite e 
lacticínios da UE 
aumentam 8,09% em 
2013 

O Departamento de Agricultura da UE publicou os dados do 
mercado agrícola correspondentes ao exercício de 2013 
verificando-se que as exportações de leite e lacticínios da 
União Europeia subiram 8,09% em 2013, relativamente ao ano 
anterior, representando um volume global de 9.891,2 milhões 
de euros. As importações tiveram uma quebra de 0.9%, com 
1.053,4 milhões de euros. 

O queijo é o produto mais exportado  com 3.781,9 milhões de 
euros facturados (sendo também o mais importado com 439,4 
milhões de euros), seguido do leite com 3.127,6 milhões de 
euros. 

Fonte: Revista Frisona 2014-03-05 

 

Produtores de leite 
da Terceira pedem o 
fim da sazonalidade 
A produção de leite na 

Terceira sofreu uma quebra de 20% e se for aplicado em 
Março o preço da campanha de Verão os produtores receiam 
não suportar a descida. 

O inverno rigoroso somado à escassez de alimento fizeram 
baixar os rendimentos. 

A Associação Agrícola da Terceira defende o fim da 
sazonalidade do preço do leite pago aos produtores à 
semelhança do que acontece em São Miguel. 

A lavoura da Terceira é responsável por 12% da produção de 
leite dos Açores. 

Fonte: RTP Açores 2014-02-28 

 

Queijo mais antigo do mundo 
descoberto em múmias na China 

Pedaços de queijo datados de 1450-1615 
antes de Cristo (AC) foram encontrados em múmias na China, 
noticiou hoje o jornal USA Today, que afirma tratar-se dos 
mais antigos queijos do mundo. 

Segundo a publicação norte-americana, os bocados de queijo 
chinês encontrados nos pescoços e peitos de múmias 
chinesas, que remontam ao ano de 1615 AC, são "de longe, os 
mais antigos já descobertos". 

Os investigadores referiram que a conservação do queijo e das 
múmias se deve, em parte, às condições climatéricas 
extraordinárias (ar seco do deserto e solo salgado) existentes 
no Cemitério Small River, no noroeste da China. 

"Nós não só identificámos o produto como o queijo mais 
antigo alguma vez conhecido, mas também temos evidência 
directa de tecnologia antiga" usada para o conservar, disse o 
químico analítico no Instituto de Biologia Celular, Molecular e 
Genética Max Planck da Alemanha, Andrej Shevchenko, que 
pesquisou as múmias. 

Ao analisar as proteínas e gorduras, a equipa liderada por 
Andrej Shevchenko determinou que se tratava 
definitivamente de queijo e não de manteiga ou leite, mas não 
conseguiu apurar por que motivo as pessoas na altura eram 
enterradas com pedaços de queijo nos seus corpos. 

A análise química dos produtos agora descobertos também 
mostrou que os queijos encontrados nas múmias eram feitos 
à mesma base de produção de quefir, bebida gasosa dos 
montanheses do Cáucaso, obtida a partir do leite por 
fermentação. 

Segundo Andrej Shevchenko, actualmente o queijo não é feito 
à base de quefir, mas à base do coalho, uma substância das 
entranhas de bezerro, cordeiro ou cabrito, que coalha o leite. 

O queijo foi supostamente inventado acidentalmente ao 
revestir com leite um recipiente feito do estômago de um 
animal, resultando na transformação do leite em coalhada e 
soro por acção da quimosina, uma enzima do estômago. 

Fonte:  Lusa 2014-02-28 
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Indústria leiteira 
dos Açores quer 
mais apoio ao 
transporte nas 
exportações 

O presidente da cooperativa Unileite defendeu hoje a 
necessidade de a indústria de laticínios dos Açores ser 
mais apoiada no transporte de matéria-prima, por forma 
a tornar “mais competitivos” os seus produtos no 
mercado europeu. 

“Nesse momento, existe um apoio, que não é 
significativo, para a exportação que temos dos nossos 
produtos. Só para o continente enviamos, em média, 50 
contentores por semana”, declarou Gil Jorge, aos 
jornalistas, à margem de uma visita à unidade fabril de 
um grupo de deputados do PS no parlamento dos 
Açores. 

A Unileite - União das Cooperativas Agrícolas de 
Lacticínios e de Produtores de Leite da Ilha de São 
Miguel, é uma das maiores indústrias do setor leiteiro 
dos Açores e do país e, para além de vender no mercado 
açoriano e nacional, exporta leite e queijo para países 
como Espanha, Alemanha e França. 

Gil Jorge, que aponta que o envio de um contentor de 
40 pés para o continente pode atingir os dois mil euros, 
frisa que os transportes constituem uma ”fatura muito 
representativa na faturação da Unileite e um apoio a 
sério aos transportes seria muito importante para o 
setor”. 

“Todos os anos temos vindo a lançar novos produtos no 
mercado e a melhorar as embalagens, como um queijo 
‘ligth’, criado em 2013, enquanto este ano criámos uma 
manteiga ‘gourmet’, apesar destes não vingarem, de 
imediato, no mercado, face à crise”, declarou. 

O mercado regional representa 20% da produção da 
cooperativa, o mercado continental 70% e os restantes 
10% são assegurados pela Madeira e países europeus, 
explicou. 

“A nossa internacionalização já começou pela via da 
qualidade dos nossos produtos, mas os países europeus 
para os quais exportamos têm 10 vezes mais quota do 
que o nosso país e também possuem os seus produtos e 
consumidores com hábitos alimentares”, frisou Gil Jorge. 

O líder da bancada parlamentar do PS no parlamento 
dos Açores referiu, por seu turno, que o setor do leite 
“exigirá grande atenção" da parte do partido face ao fim 
do regime de quotas leiteiras na UE a partir de 2015. 

“Julgo que o caminho que o Governo dos Açores e o PS 
têm feito ao longo dos últimos anos, e aquilo que temos 
de fazer a partir de agora, é reforçar a qualidade e a 
importância de produtos e bens que se constituam 

como um bem de valor acrescentado significativo”, 
declarou Berto Messias. 

O deputado defendeu, por outro lado, que há que 
aproveitar o novo Quadro Comunitário de Apoio como 
um “instrumento absolutamente determinante, para 
que seja possível iniciar um novo ciclo de 
desenvolvimento na região”. 

Berto Messias afirmou ainda que “tem havido um 
esforço significativo por parte das entidades públicas no 
apoio aos transportes" e acrescentou que o novo 
Quadro Comunitário de Apoio europeu deverá ter 
também "uma atenção especial a esta vertente”. 

Fonte: Lusa/AO Online / Regional / Hoje, 2014-02-20 

 

Insulac projeta comprar a 
Lactopico 
A empresa micaelense já está a gerir a 
fábrica da cooperativa de laticínios do 
Pico e quer avançar agora para a 

aquisição do equipamento. 

O desejo da Insulac já foi transmitido aos produtores numa 
reunião realizada no final do mês de dezembro. 

A Lactopico deve mais de quatro milhões de euros aos 
produtores de leite e à banca, o que constitui um obstáculo ao 
negócio. 

FONTE: Antena 1 Açores 2014-01-17 

 

Açores destinam 620 
mil euros à promoção 
de produtos regionais 
em 2014 

O Governo dos Açores anunciou um plano de promoção dos 
produtos regionais dentro e fora das ilhas para 2014, 
orçamentado em 620 mil euros, que pretende aumentar as 
exportações para fora do arquipélago e diminuir as 
importações. 

O "Plano de promoção dos produtos açorianos" foi 
desenvolvido em cooperação com a Câmara de Comércio e 
Indústria dos Açores e prevê apoios à participação de 
empresas regionais, sobretudo as ligadas ao setor 
agroalimentar, nas principais feiras nacionais e de países cujos 
mercados são considerados "oportunidades de negócio" e 
estratégicos para os produtos da região, explicou hoje o vice-
presidente do executivo açoriano, Sérgio Ávila. 

O segundo "nível de atuação" deste plano, explicou, é a 
promoção da vinda às ilhas de missões de investidores e 
potenciais importadores de produtos dos Açores e a 
participação de empresários da região em missões 
empresariais no exterior, em articulação com a Agência para o 
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O deputado defendeu, por outro lado, que há que 
aproveitar o novo Quadro Comunitário de Apoio como 
um “instrumento absolutamente determinante, para 
que seja possível iniciar um novo ciclo de 
desenvolvimento na região”. 
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O Governo dos Açores anunciou um plano de promoção dos 
produtos regionais dentro e fora das ilhas para 2014, 
orçamentado em 620 mil euros, que pretende aumentar as 
exportações para fora do arquipélago e diminuir as 
importações. 

O "Plano de promoção dos produtos açorianos" foi 
desenvolvido em cooperação com a Câmara de Comércio e 
Indústria dos Açores e prevê apoios à participação de 
empresas regionais, sobretudo as ligadas ao setor 
agroalimentar, nas principais feiras nacionais e de países cujos 
mercados são considerados "oportunidades de negócio" e 
estratégicos para os produtos da região, explicou hoje o vice-
presidente do executivo açoriano, Sérgio Ávila. 

O segundo "nível de atuação" deste plano, explicou, é a 
promoção da vinda às ilhas de missões de investidores e 
potenciais importadores de produtos dos Açores e a 
participação de empresários da região em missões 
empresariais no exterior, em articulação com a Agência para o 

Investimento e Comércio Externo de Portugal (AIECP), com 
vista à criação de novos mercados. 

Sérgio Ávila, que falava numa conferência de imprensa em 
Ponta Delgada, defendeu que o "principal desafio da 
economia açoriana" é alargar a produção, o que passa pelo 
aumento das exportações e pela redução das importações, 
desenvolvendo os setores com maior capacidade competitiva, 
que são a agropecuária e atividades relacionadas. 

"Felizmente", os setores com maior potencial produtivo nos 
Açores "correspondem exatamente", a nível internacional, 
àqueles que têm um aumento da procura e não estão em 
recessão, sublinhou. 

O vice-presidente do Governo Regional explicou que a 
execução deste plano arrancou hoje, com a presença dos 
Açores no Salão Internacional do Setor Alimentar e Bebidas 
(SISAB), onde estão presentes 30 empresas das ilhas no 'stand' 
da região, sendo esta a "maior participação" até hoje do 
arquipélago num evento destes. 

"Para além da participação na maior feira que se realiza em 
Portugal, a SISAB, que se inicia hoje, as empresas açorianas 
vão estar presentes na ExpoMadeira, na Alimentaria, em 
Barcelona, na Feira Internacional de Cabo Verde e na Gourmet 
Food e Wine Expo, em Toronto", acrescentou. 

FONTE: Agencia Lusa/Açoriano Oriental 2014-02-2017 

 

Luís Paulo Alves 
defende pequenas 
explorações agrícolas 
Foram aprovadas no plenário do 
Parlamento Europeu (PE) em 

Estrasburgo, propostas de Luís Paulo Alves para defender o 
futuro das pequenas explorações agrícolas. 

Luis Paulo Alves congratulou-se em particular, pela aprovação 
da sua proposta defendendo que a União Europeia deve 
conceder uma atenção especial às pequenas explorações 
agrícolas das Regiões Ultraperiféricas, em resultado das 
circunstâncias de duplo constrangimento que enfrentam. 

Intervindo no debate, o Deputado Luís Paulo Alves começou 
por “saudar esta iniciativa sobre o futuro das pequenas 
explorações agrícolas e salientar o seu papel indispensável no 
nosso mundo rural, o ambiente natural onde se desenvolve a 
agricultura e sem a qual é impossível a sua sustentabilidade. 

Não podemos viver apenas das grandes explorações e por isso 
torna-se imperativo a existência de uma forte orientação para 
o sucesso das pequenas explorações, da sua organização, dos 
mercados de proximidade, para que se fortaleçam no seu 
papel essencial.” 

Continuando, o Deputado afirmou que “todavia, hoje o 
mundo rural já não sobrevive apenas com a dinamização da 
agricultura. É necessário melhorar também a sua 
atractividade, para visitar, para investir, para trabalhar, para 
viver.” 

“Não faz por isso sentido que a par da política de estímulo 
essencial à actividade agrícola, não coexistam também 
políticas públicas orientadas para as populações, na área da 
saúde, da educação, da cultura, consolidando uma 
habitabilidade com qualidade, que é ao fim e ao cabo o que 
determina a animação, a dinâmica e a formação da identidade 
de qualquer território”, concluiu o deputado. 

Fonte: açores9 2014-02-04 

  

Governo dos Açores 
assegurou a transição 
de projetos agrícolas 
de investimento junto 
da Comissão Europeia 

O Secretário Regional dos Recursos Naturais revelou 
ontem, na Horta, que a Comissão Europeia autorizou a 
transição de cerca de 400 projetos de investimento agrícola 
do anterior para o atual Quadro Comunitário de Apoio 
(QCA), sem prejuízo dos empresários agrícolas e 
agroindustriais, conforme foi proposto pelo Governo dos 
Açores. 

“Fruto de negociações delicadas e que duraram algum 
tempo, é possível declarar publicamente que todos os 
projetos [não aprovados devido ao fim do QCA], vão 
transitar [para o novo período de programação financeira], 
utilizando os mesmos regulamentos, as mesmas regras”, 
anunciou Luís Neto Viveiros. 

O Secretário Regional, que falava à margem da sessão 
plenária da Assembleia Legislativa, frisou que está, assim, 
assegurado o financiamento de cerca de 33 milhões 
necessários à concretização dos projetos de investimento 
em causa, lamentando a figura regimental utilizada esta 
manhã pelo PSD que não permitiu ao Governo prestar este 
esclarecimento em plenário. 
“Aproveito esta oportunidade para clarificar, já que não 
tivemos oportunidade de o fazer em plenário devido à 
figura regimental que foi utilizada [voto de protesto], para 
passar esta mensagem a todos os agricultores que 
aguardam a definição dos seus investimentos, que ela vai 
ocorrer e dentro das regras atuais, permitindo que os 
projetos que apresentaram possam ser aprovados e 
dinamizados nos próximos meses”, garantiu. 

Neto Viveiros realçou ainda o investimento realizado na 
Região durante o período de programação que agora 
termina, de cerca de 80 milhões de euros no setor agrícola 
e que traduzem uma comparticipação pública (comunitária 
e regional) de cerca de 54 milhões de euros. 

“Isto permitiu que os agricultores da nossa Região 
modernizassem as suas explorações, as redimensionassem 
e ficassem aptos a fazerem face aos novos desafios”, 
salientou o Secretário Regional. 

FONTE: GaCS/OG 16-01-2014 



• Associação dos Jovens Agricultores Micaelenses • Janeiro 2014 a Março 2014 •48

N Ã O  L H E S DÊ HIPÓTESE

E C T O PA R A S I TA S

Existe uma forma eficaz de controlar 
os ectoparasitas nos Bovinos e Ovinos.

MOSCAS PIOLHOS CARRAÇAS

ZERO DIAS 

Pergunte ao seu médico veterinário sobre as soluções MSD Animal Health para o controlo de ectoparasitas nos seus animais.
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