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NÃO TEMOS  
DEPUTADOS AÇORIANOS  
NO PARLAMENTO EUROPEU.

Nesta edição da revista Jovem Agricultor trazemos o testemunho dos últimos dois Eurodeputados dos Açores 
no Parlamento Europeu, numa legislatura que fica marcada pelo fim da Quotas leiteiras, o embargo Russo aos 
produtos lácteos da Europa, bem como a retração das exportações para a china levando a uma profunda crise 
leiteira em toda a europa, com clara e maior evidencia para os Açores pelas suas especificidades geográficas.
Atualmente com a discussão em torno do orçamento da PAC, num cenário um pouco atribulado na Europa, 
com o Brexit o terrorismo e o aumento da entrada de migrantes no espaço Europeu, com a pressão enorme 
de cortes no orçamento Agrícola, ficando garantida a manutenção do POSEI, um envelope financeiro muito 
importante para a Agricultura Açoriana.
Infelizmente na próxima legislatura não haverá no Parlamento Europeu deputados Açorianos, Uma por ques-
tões Politico Partidárias como foi o caso do PSD, e a outra situação mais infeliz que foi o falecimento do André 
Bradford, ao qual deixo desde já o meu sentido pesar.
Desde sempre fomos habituados a ter alguém que nos representasse na Europa e para os próximos cinco anos 
não teremos ninguém, numa altura de grandes decisões para o futuro da agricultura Europeia, terá de haver 
uma presença mais forte do Governo dos Açores, do Gabinete da representação dos Açores já existente para 
diplomas pertinentes aos interesses Açorianos. 
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RENATO SARDINHA 
Mestre em controlo biológico

A vitamina E é um dos componentes mais importantes do sis-
tema antioxidante celular. Na natureza está presente em oito formas 
diferentes, 4 tocoferóis(α-, β-, γ-, δ) e 4 tocotrienóis (α-, β-, γ-, δ) e 
é uma das vitaminas lipossolúveis (que dependem de gordura para 
absorção)(7). Essa vitamina possui uma forte ação antioxidante, 
conferindo proteção à membrana que reveste as células do corpo e 
também para as lipoproteínas, que são responsáveis por transpor-
tar o colesterol no sangue. Esta vitamina tem a particularidade de 
poder ser armazenada no organismo, pois,a sua eliminação é len-
ta (6). A vitamina E pertence ao lote das vitaminas que o animal 
não consegue produzir pela ação dos microrganismos do rúmen. 
Assim, os bovinos precisam que a sua alimentação seja rica em 
vitamina E ou que esta lhes seja administrada por via injectável. 
Os bovinos precisam de 110 UI/kg de matéria seca de vitamina E 
por dia (1 unidade de vitamina E é definida como 1mg de acetato 
de dl-α-tocoferol), no periodo pré parto (2) e à vota de 0.74g nos 
animais em lactação(8). As forragens verdes são a melhor opção 
no suprimento dessas necessidades diárias. Na altura dos cortes 
de erva para serem feitos rolos, a exposição demasiada da planta 
ao sol, proporciona perdas de tocoferóis, que continuam a ocorrer 
durante armazenamento(4). As forragens ensiladas contêm apro-
ximadamente um quinto do conteúdo de vitamina E das forragens 
frescas, e rações baseadas em fenos maduros, palhas, silagem de 
milho, raízes e cereais tendem a ter níveis baixos de vitamina E. As 
dietas ricas em grãos altamente fermentáveis no rúmen também 
contribuem para a degradaçao da vitamina E(3). A vitamina E e a 
glutationa peroxidase (enzima que contém selénio) fazem parte do 
sistema antioxidante presente nas células atuando em dois níveis 
diferentes. A glutationa peroxidase e atua no citosol e a vitamina 
E é parte integrante das membranas lipídias. A vitamina E atua na 
prevenção da reação em cadeia da auto-oxidação da membrana ce-
lular lipídica evitando a produção de peróxido de hidrogénio (9). A 
falta de vitamina E e selénio pode ocasionar alterações patológicas 
nutricionais como distrofia muscular nutricional degeneração do 
miocárdio retenção de placenta, abortos, infertilidade e esterilida-
de.(4) Como antioxidantes que são, o selénio e a vitamina E podem 
inibir a oxidação dos ácidos gordos insaturados mais do que os sa-
turados. Desta forma, um incremento de vitamina E e selénio faz 
aumentar os níveis de ácidos gordos insaturados nos tecidos e no 
leite em níveis superiores aos saturados (1).

COMO FUNCIONA O SISTEMA 
ANTIOXIDANTE

Durante a respiração celular são produzidos compostos inter-
mediários que podem causar danos as células, quando produzi-
dos em quantidades excessivas (esquema baixo). Estes mesmos 
compostos, denominados de radicais livres, são usados pela pró-
pria célula em alguns mecanismos de defesa contra patógenos.

VITAMINA E

Existe uma série de fatores que aumentam a produção dos ra-
dicais livres nos sistemas produtivos em geral:

 Período de transição (pré e pós-parto imediato);
 stress calórico;
 Elevada produção de leite;
 Falta de conforto para os animais; 
 Suplementação elevada de gordura; 
 Desequilíbrio na dieta;
 Excesso de ferro e cobre na dieta;
 Presença de micotoxinas na dieta;
 Doenças infecciosas;
 Processos inflamatórios;

A vitamina E é importante na reprodução pelas seguintes ra-
zões:

 Atua no desenvolvimento da placenta;
 Permite ao organismo construir músculos e a criar glóbulos 
vermelhos (transportadores de oxigênio), 

 Melhora a qualidade do muco cervical;
 Aumenta a motilidade dos espermatozoides;
 Prolonga a vida do esperma;
 Atua na proteção de hormonas importantes para a fertilidade 
masculina;

 Atua na proteção e eficácia das células reprodutoras.
 O selênio e a vitamina E tem um papel importante na produ-
ção das hormonas sexuais masculinas. A sua capacidade antio-
xidante também combate os radicais livres para o esperma.

 Além disso, o excesso de ferro no organismo materno pode pio-
rar a deficiência de vitamina E. Portanto, é importante investigar 
qual será a quantidade ideal dessa vitamina na gravidez.
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“A MINHA MAIOR 
INCERTEZA SÃO AS 
INCERTEZAS DO FUTURO”

Foi inaugurada em maio último, a requalificação do edi-
fício sede da Associação de Jovens Agricultores Micaelenses 
(AJAM), sediado no Centro de Bovinicultura.

Falando na inauguração, onde marcaram presença vários 
agricultores e entidades oficiais, o presidente da direção recor-
dou que este centro precisa de uma requalificação de todos os 
seus edifícios, sendo este um objetivo da direção de os requa-
lificar.

Segundo César Pacheco, não sendo possível realizar essa 
requalificação em todos os edifícios, ao mesmo tempo, desta 
vez foi a sede, que já não tinha as condições necessárias para 
quem lá trabalha e para quem dela necessita, caso dos associa-
dos que diariamente a esta se deslocam.

O presidente da AJAM adiantou que a associação vai con-
tinuar a melhorar este espaço histórico, que foi criado para 
uma finalidade, havendo a necessidade de adaptar os edifícios 
existentes conforme as prioridades. O próximo passo será a 
melhoria ao nível da sala de ordenha.

César Pacheco recordou que a AJAM, este ano, já melho-
rou também o edifício do viteleiro, com instalação de uma 
máquina de alimentar vitelos automática, olhando já para as 
principais dificuldades com que se debate, que é a falta de 

mão-de-obra, sendo este um problema com que o setor se de-
bate, com falta de pessoas que queriam trabalhar nesta área.

O presidente da AJAM recordou algumas ainda algumas 
das responsabilidades da associação, nomeadamente com a 
disponibilização aos agricultores de campos de ensaio, o que 
tem acontecido, e que continuará a acontecer. Neste âmbito 
relembrou a parceria com a KWS para o desenvolvimento da 
beterraba forrageira, tendo já sido firmado um protocolo para 
que possa ser adquirida uma máquina para fazer os rolos de 
alimento resultante deste processo.

Quanto ao setor, César Pacheco voltou a reforçar o sufoco 
que tem sido o fim das quotas leiteiras e a muita incerteza que 
paira sobre o futuro.

Sobre o futuro, o presidente da AJAM deixa o desafio à in-
dústria, sendo esta que neste momento é que tem que se pre-
parar para o mercado, adaptando-se, de forma a trazer mais-
-valias para o setor.

Falando na inauguração das obras do edifício sede da 
AJAM, o Secretário Regional da Agricultura e Florestas recor-
dou que o Governo dos Açores conta com as organizações de 
produtores para ajudar a desenvolver o setor, enaltecendo o 
bom exemplo que a Associação de Jovens Agricultores Micae-
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lenses tem dado e o bom trabalho que tem feito em coopera-
ção com o executivo neste sentido.

O governante salientou o facto de, entre a totalidade dos 
agricultores que exercem atividade nos Açores, 16% serem jo-
vens, com uma idade média de 34 anos.

 João Ponte considerou que, para se continuar a atrair mais 
jovens para o setor, é fundamental dar-lhes melhores condi-
ções de trabalho, o que tem vindo a ser concretizado quer pe-
las políticas públicas implementadas pelo Governo dos Aço-
res, quer pelos investimentos que os agricultores têm feito ao 
nível da modernização das explorações.

O titular da pasta da Agricultura  salientou que, da parte 
do Executivo,  está em fase de conclusão o programa Jovem 
Agricultor, que será mais um instrumento para tornar o setor 
mais apelativo aos jovens, bem como deverá ser aprovado em 
breve o programa de cessação da atividade agrícola, que dará 
um contribuído importante para promover o rejuvenescimen-
to do setor.

Presente nesta inauguração esteve também o presidente da 
Câmara Municipal de Ponta Delgada, onde reforçou que o re-
juvenescimento dum setor fundamental da economia só se faz 
com uma juventude mais bem preparada, mais consciente da 
realidade local, e com as políticas públicas dedicadas ao setor.

José Manuel Bolieiro saudou essa capacidade na AJAM 
presente neste Centro de Bovinicultura que está instalado na 
maior bacia leiteira dos Açores e uma das maiores de Portugal.

O autarca acompanha o pensamento do presidente da 
AJAM dizendo que a melhor maneira de prever o futuro, é 
cria-lo, havendo a necessidade de ter uma aposta criativa, en-
contrando uma estratégia, onde diz acreditar no trabalho da 

Associação de Jovens Agricultores na captação de jovens mais 
bem preparados para serem os empresários do futuro.

Indo ao encontro das declarações do presidente da AJAM, 
Bolieiro reforçou que “se a qualidade é hoje exemplo para o 
país de excelência, temos também de exigir excelência na in-
dústria e na comercialização, e se isso for alcançado, o rendi-
mento aumentará, e a própria economia crescerá”.
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Terminou a 1 de julho a legislatura de cinco anos no Parla-
mento Europeu, onde os Açores estiveram representados pelos 
eurodeputados Ricardo Serrão Santos e Sofia Ribeiro. Ambos 
foram eleitos, pela primeira vez, em 2014, pelas listas do PS e 
PSD respetivamente.

Ricardo Serrão Santos foi membro efetivo da Comissão da 
Agricultura e Desenvolvimento Rural enquanto Sofia Ribeiro 
fez parte, como suplente, da mesma comissão.

Terminado o mandato, fomos ao encontro dos dois repre-
sentantes dos Açores, entre 2014 e 2019, na Europa, por forma a 
fazer-se um balanço do trabalho desenvolvido, por ambos, nes-
tes últimos cinco anos, no que à agricultura diz respeito.

da União que o comissário Hogan reconheceu que havia uma 
crise e implementou medidas capazes de atenuar os efeitos con-
jugados do embargo russo aos produtos lácteos europeus com o 
desmantelamento do regime de quotas. Relembro que naquele 
relatório ficou, desde logo, consagrada a importância do POSEI 
para as Regiões Ultraperiféricas. Argumento que depois se jun-
tou às declarações do Presidente Juncker acerca da importância 
do POSEI para pressionar o Sr. Hogan a reaquacionar o corte no 
POSEI, o que veio a verificar-se. Mantendo-se, por isso o enve-
lope inalterado para o próximo período financeiro 2020-2024.

Em conclusão, resta-me dizer que são muitos os desafios 
que se colocam à agricultura europeia. Até porque as questões 
que contendem com o futuro da alimentação estão na ordem 
do dia pelo que o debate incide cada vez mais sobre produção 
e sustentabilidade ambiental, económica e social. Ora, aqui os 
Açores podem ter vantagens competitivas mas para que as pos-
sam aproveitar não podem ficar reféns de opções do passado. 
O futuro da agricultura na Europa e nos Açores exige audácia, 
capacidade para fazer diferente, para se e quando for necessário 
mudar alguns paradigmas. 

AJAM: Do muito trabalho desenvolvido, o que ficou por 
concretizar?

RSS: Poderia dizer que todos os dossiês que iniciámos 
neste mandato e que não logramos concluir ficaram por concre-
tizar. Mas seria contrariar a própria natureza das instituições. O 
Parlamento que agora iniciou funções não começa do zero, co-
meça onde terminámos, já assim foi quando iniciámos o man-
dato em 2014. É disso exemplo claro a nova PAC que foi apre-
sentada, “aperfeiçoada” em relatórios mas ainda não aprovada. 
Neste particular devo confessar que senti alguma pena. Fui 
relator para um dos relatórios mais importantes da nova PAC, 
o chamado relatório horizontal que foi um documento muito 
trabalhoso e que implicou a construção de muitos consensos. 
Serei um observador atento deste dossiê. Oxalá, a União consiga 
aprovar uma PAC capaz de responder aos desafios do futuro.

AJAM: Os agricultores açorianos (através do governo re-
gional) têm sabido aproveitar o que a Europa lhes proporciona?

RSS: Têm. É, aliás, um facto reconhecido quase unanime-
mente cá e lá. O sector agrícola açoriano soube modernizar-se 
e capacitar-se para gerar mais valor. Numa primeira fase foi o 
sector dos lacticínios que mais depressa respondeu aos desafios 

BALANÇO DO MANDATO  
NO PARLAMENTO EUROPEU 
PELOS EURODEPUTADOS 
AÇORIANOS – 2014/2019

 RICARDO SERRÃO SANTOS

AJAM: Terminado o mandato, que balanço se pode fazer, 
nomeadamente do que foi alcançado para a Agricultura açoria-
na?

RSS: O balanço do mandato é claramente positivo. Po-
rém, é justo reconhecer que foram cinco anos muito exigentes 
do ponto de vista agrícola. Note, o mandato iniciou-se com a 
chamada crise do leite e terminou com a questão dos cortes no 
POSEI, sendo que no período que mediou estes dois momen-
tos discutiu-se, entre outras questões, a nova Política Agrícola 
Comum (PAC). Foram, por conseguinte, cinco anos de traba-
lho intenso na defesa das especificidades da produção agrícola 
açoriana. Em 2015 fui relator dos socialistas para o “relatório 
do leite”. Foi em virtude do que se apurou nos trabalhos do 
Parlamento Europeu, das manifestações que os agricultores 
europeus realizaram em Bruxelas e da intensidade que alguns 
os governos nacionais impuseram na reivindicação de medidas 
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mas mais recentemente juntaram-se outros, como é o caso da 
produção de carne, de fruticolas, de hortícolas e da vinha que 
tem vindo a ganhar uma expressão significativa. É claro que se 
cometeram erros mas só não erra quem não faz. Importa agora 
tirar partido dos investimentos realizados, continuando a inves-
tir, agora com cada vez mais critério, para que o resultado destes 
novos investimentos continue a alavancar o sector. A verdade, é 
que temos agricultores jovens, explorações bem apetrechadas, 
fábricas de lacticínios modernas, uma rede regional de abate em 
franco desenvolvimento e novos projectos em áreas diversas da 
produção de leite e de carne que contribuem para a produção 
regional diversificando-a, o que é muito bom em termos sócio-
-económicos.

AJAM: A Europa tem sido amiga dos Agricultores Aço-
rianos, ou muito ainda se pode fazer

RSS: A relação dos Açores com a Europa é uma relação 
institucional, desde logo baseada no Tratado sobre o Funciona-
mento da União Europeia cujo art.º 349.º refere explicitamente 
que devem ser desenvolvidas medidas especificas para as re-
giões ultraperiféricas, entre estas na área da agricultura. Sendo 
assim, a questão não pode colocar-se a noutro nível que não o 
da região ter por direito próprio um tratamento diferenciado 
de outras regiões europeias que não enfrentam “à partida” os 
desafios que temos que ultrapassar fruto da nossa distância aos 
centros urbanos, da pequena escala da economia das ilhas e da 
dependência de alguns sectores económicos.
Além disso, ao nível do Comitê das Regiões, da Conferência das 
Regiões Periféricas Marítimas da qual Vasco Cordeiro é pre-
sidente e de outros fóruns europeus a Região faz valer as suas 

posições. Não nos esqueçamos que são as RUP, no caso do atlân-
tico os Açores e a Madeira que dão dimensão global à Europa. 
Não se trata de ter “amigos” mas antes de continuar a afirmar 
as nossas capacidades dando, simultaneamente, nota das nossas 
especificidades. Creio que é isso que temos feito. Governo Re-
gional, Deputados europeus e também o Gabinete dos Açores 
em Bruxelas. 

AJAM: O que gostava de ter conseguido que, eventual-
mente, possa não ter concretizado?

RSS: Apesar da vitória que acabou por ser a manutenção 
do envelope financeiro do POSEI não foi possível aumentá-lo, 
pelo menos, para que não houvesse uma diminuição real dos 
fundos disponibilizados aos produtores. Todavia, bem sabemos 
que a Europa debate-se com dificuldades acrescidas e que está 
a dirigir fundos a novas áreas como é o caso da integração de 
refugiados. Por outro lado, os Açores, e a agricultura açoriana, 
poderão tirar partido do aumento dos fundos para a inovação, 
nomeadamente para a inovação em agricultura. No final o su-
cesso do quadro 20-24 dependerá daquilo que formos capazes 
de fazer em termos de projetos que consigamos desenvolver por 
via da Investigação, desenvolvimento e inovação. Há muitas 
oportunidades mas para responder positivamente a estes novos 
desafios importa intensificar a ligação entre a produção e a in-
vestigação e, em certa medida, isto implica uma mudança de 
perspectiva. 

AJAM: Nesta sua despedida, que mensagem gostaria de 
deixar aos agricultores açorianos?
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RSS: Deixar uma mensagem de reconhecimento pelo tra-
balho que têm desenvolvido e um agradecimento por aquilo que 
fizemos em conjunto na defesa da agricultura açoriana em Bru-
xelas. Dizer também que a agricultura tem futuro nos Açores e 
que há ainda muito a fazer. É claro que há desafios de monta a 
ultrapassar e que, no caso dos lacticínios, a industria tem a sua 
quota parte de responsabilidade na forma como desenvolve e 
posiciona os produtos. O caminho passa pela melhoria conti-
nua na qualidade da matéria prima e na valorização das carac-
terísticas dos nossos produtos que são diferenciados. Mas passa 
também por uma aposta na diversificação e numa mudança 
progressiva no paradigma de produção onde o que importa não 
é produzir mais, mas melhor e com menor impacto ambiental. 
Isto irá contar muito em breve. Apostar na agricultura de preci-
são e aceder às novas tecnologias. Há, por fim, uma questão que 
gostaria de valorizar que é o rejuvenescimento geracional que 
temos vindo a assistir que transmite muita esperança no futuro. 

pecial no que concerne à protecção do Agricultor. Não esque-
çamos que corríamos o risco de perdermos o POSEI como re-
gulamento autónomo, tal como havia acontecido no mandato 
anterior com as Pescas. Termos conseguido evitá-lo foi muito 
importante não apenas para o futuro da Agricultura Açoriana, 
mas também para a defesa futura do estatuto da ultraperiferia.
Por outro lado, conseguimos também introduzir vários meca-
nismos inovadores que se traduzem numa maior protecção do 
Agricultor. No regulamento de apoios à distribuição de leite, 
frutas e legumes nas escolas, de que fui a negociadora pelo PPE, 
grupo político que integrámos, priorizámos os circuitos locais 
de abastecimento, com vantagens não apenas na redução da 
pegada de carbono, mas também na protecção do rendimen-
to dos Agricultores, que conseguem ter um espaço privilegiado 
de comercialização dos seus produtos. Destaca-se, ainda neste 
regulamento, a criação de apoios monetários adicionais para as 
Regiões Ultraperiféricas. Adicionalmente, inovámos ao criar-
mos uma Directiva de combate às práticas comerciais desleais 
na cadeia de distribuição agroalimentar, reforçando a posição 
dos Agricultores e conferindo, assim, maior estabilidade e segu-
rança dos seus rendimentos.
Há ainda a destacar, e agora no âmbito da revisão da políti-
ca agrícola comum, que a proposta do Parlamento nas nego-
ciações em curso contemple que um mínimo de 30% do fi-
nanciamento do Desenvolvimento Rural seja utilizado para 
a competitividade das explorações agrícolas, reforçando os 
investimentos no sector, defenda o aumento da convergência 
nos pagamentos (a título de exemplo, só no sector do leite, os 
produtores portugueses receberam menos 421,5 milhões de 
euros que a média europeia entre 2010 e 2018), e, não menos 
importante, a manutenção do pacote financeiro do POSEI. 

AJAM: Do muito trabalho desenvolvido,  que ficou por 
concretizar?

SR: Não ficou aprovado um quadro financeiro plurianual 
que defina as prioridades, montantes e mecanismos de finan-
ciamento europeu para o pós 2020, negociação que ficou obvia-
mente condicionada face às actuais incertezas quanto ao BRE-
XIT. Não se conseguiu, também por isso, concluir a revisão do 
pacote da PAC, que se ficou por uma aprovação na Comissão 
Parlamentar da Agricultura e Desenvolvimento Rural, sem uma 
votação global no Parlamento. Lamento, ainda, que só tenha-
mos conseguido repor o orçamento do POSEI, quando o que 
queríamos era o seu aumento.

AJAM: Os agricultores açorianos (através do governo re-
gional) têm sabido aproveitar o que a Europa lhes proporciona?

SR: É preciso distinguir o nível de responsabilidades dos 
Agricultores e do Governo. Os nossos Agricultores, apesar das 
crescentes exigências de mercado e dos grandes constrangi-
mentos de preços, têm vindo sustentadamente a incrementar a 
qualidade do produto agrícola e a apostar na diversificação da 
produção, o que é visível e reconhecido por todos. Já quanto à 
actuação do Governo, considero que ainda muito há a fazer no 
domínio da priorização da Agricultura no pacote de apoios ao 
desenvolvimento rural, sendo fulcral que se aposte fortemente 
no investimento em projectos relacionados com este sector e 

 SOFIA RIBEIRO

AJAM: Terminado o mandato, que balanço se pode fazer, 
nomeadamente do que foi alcançado para a Agricultura açoria-
na?

SR: O balanço é francamente positivo, face aos desafios 
que enfrentávamos no início e às conquistas alcançadas em es-
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não que se esteja a utilizar o financiamento do desenvolvimento 
rural noutros projectos que, sendo importantes para o desen-
volvimento das nossas comunidades, podem obter outra fonte 
de financiamento. Ressalvo, ainda, o nosso atraso no aprovei-
tamento de programas complementares de apoio agrícola, de 
que é exemplo o programa de ajudas à promoção dos produtos 
agrícolas e que, pela primeira vez e após uma longa jornada de 
consciencialização, em que senti, inclusivamente, a necessidade 
de cá trazer o respectivo responsável da Comissão Europeia, nos 
permitiu usufruirmos de um apoio de 800 mil euros para a pro-
moção dos nosso lacticínios no Canadá, através de um projecto 
apresentado pela Associação Agrícola de S. Miguel. Por outro 
lado, há ainda muito a fazer quanto ao aproveitamento dos di-
versos programas e fundos europeus para a inovação na pro-
dução e da transformação dos produtos agrícolas, diminuindo 
os factores de produção e acrescentando um comprovado valor 
acrescentado ao produto final.

AJAM: A Europa tem sido amiga dos Agricultores Aço-
rianos, ou muito ainda se pode fazer?

SR: A maior evidência reside na permanente referência às 
políticas europeias pelos Agricultores e respectivas organiza-
ções, que reconhecem bem o quão relevante a União Europeia é 
para a Agricultura açoriana. Neste domínio, temos obviamente 
de fazer referência ao POSEI, que tanta cobiça suscita noutras 
regiões europeias menos desenvolvidas, mas não esqueçamos 
de que falamos de um estatuto especial, o da ultraperiferia, que 
nos distingue no reconhecimento das nossas especificidades no 
território europeu. Não obstante, considero que há ainda espaço 
para incrementar essa diferenciação, em especial no que concer-
ne a mecanismos de avaliação, acompanhamento e protecção de 
mercado, principalmente nos relativas a acordos comerciais e 
em situações de crise.

AJAM: O que gostava de ter conseguido que, eventual-
mente, possa não ter concretizado?

SR: Não conseguimos que se autonomizassem os planos 
estratégicos para as Regiões Ultraperiféricas na revisão da po-
lítica agrícola comum, ficando dependentes do Governo da 
República, o que, apara além de poder vir a por em causa a au-
tonomia do POSEI, faz-nos depender da agilização da actuação 
do Governo da República. Também não consegui ver aprovada 
a transposição do modelo POSEI para o segundo pilar, o que 
nos conferiria autonomia no pacote de desenvolvimento rural 
para as Regiões Ultraperiféricas. A proposta que apresentámos 
foi inovadora, permitir-nos-ia ter acesso directo aos programas 
de desenvolvimento rural, em que o Governo Regional seria o 
interlocutor imediato nas negociações com a Comissão Euro-
peia, mas tal não veio a confirmar-se. Fica o repto para o futuro.

AJAM: Nesta sua despedida, que mensagem gostaria de 
deixar aos agricultores açorianos?

SR: Aproveito para reforçar a mensagem da importância 
da sua participação junto das instâncias europeias, em especial 
quando aumenta a influência de organizações com interesses 
bem divergentes dos da Agricultura, que disseminam contra-
-informação para poderem fazer valer as suas ideias extremistas 
e demagogas. Em jeito de conclusão, queria deixar aqui o meu 
agradecimento a todo o apoio dos Agricultores Açorianos na 
minha acção e a constante colaboração das suas organizações, 
que teve expressão numa relação de grande proximidade, em 
especial com a Associação de Jovens Agricultores Micaelenses e 
a Federação Agrícola dos Açores.
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O AMICOTE CORBIGRAN é um poderoso corretivo alcalinizante 
granulado, formulado com calcário magnesiano, azoto e a 
Tecnologia C-VIDA. Corrige a acidez do solo, estimula a vida 
microbiana e promove a solubilização dos nutrientes, tornando 
as culturas mais produtivas e com maior rendimento. 

TECNOLOGIA C-VIDA 
A Tecnologia C-VIDA baseia-se na ação de um consórcio interativo de moléculas e 
microrganismos benéficos, criteriosamente selecionados, de elevado potencial enzimático, 
fitohormonal, bioestimulante que estimulam a vida microbiana do solo, promovendo a 
solubilização e a eficiência de utilização dos nutrientes pelas plantas. 

BENEFÍCIOS PRINCIPAIS 
Efeito imediato na acidez do solo 
Correção imediata da acidez do solo, com efeito direto na prevenção de fenómenos de 
toxicidade de alumínio e manganês. 

Maior fertilidade do solo no curto prazo 
Estimulação da atividade enzimática do solo. Disponibilização de nutrientes bloqueados 
pela acidez. Maior aproveitamento dos nutrientes orgânicos pelas plantas. Catalisação de 
diversas reações bioquímicas dos ciclos de nutrientes. 

Melhor aproveitamento dos nutrientes minerais 
Estimulação da vida microbiana do solo. Solubilização do fósforo, fixação do azoto 
atmosférico, mobilização do potássio. 

Efeito imediato nas culturas 
Enriquecido com azoto e magnésio, tem também uma ação fitohormonal e bioestimulante 
sobre as plantas. Maior desenvolvimento radicular e vegetativo das culturas. Culturas mais 
vigorosas e bem nutridas. Aumentos de produção. 

Corretivo granulado de fácil distribuição 
Apresentação granulada, facilita o espalhamento no campo e permite uma elevada 
homogeneidade na distribuição, podendo ser aplicado com um distribuidor normal de 
adubos, mesmo em dias ventosos. 



Corretivo calcário granulado 
com Azoto e Magnésio

Fertilizantes com futuro

CORBIGRAN



 
 
 

 

ENSAIOS DE CAMPO 
Ensaios em milho forragem em duas 
localizações, mostram que uma aplicação 
de 500 kg/ha de AMICOTE CORBIGRAN 
imediatamente antes da sementeira 
origina aumentos de produção de mais 
de 4 % quando comparada à aplicação de 
calcário (CaCO3) em pó. Relativamente à 
testemunha sem correção calcária, os 
aumentos de produção foram de 
13 t m.v./ha (+ 36 %) no solo muito ácido 
e de 3 t m.v./ha (+ 6 %) no solo pouco 
ácido. 

A qualidade da forragem produzida na 
localização da Galiza (pH 6,0) foi analisada, 
tendo-se verificado aumentos da matéria seca (MS), e do valor relativo da forragem (VRF) 
em resposta à utilização de AMICOTE CORBIGRAN. Também o valor de fibra detergente 
neutro (FDN) resultou mais baixo, o que é um positivo. 

CARACTERÍSTICAS 

 

RECOMENDAÇÕES 
Recomenda-se a aplicação de uma dose de AMICOTE CORBIGRAN entre  
1000 a 2000 kg/ha, quando se pretende fazer uma correção da acidez do solo e doses 
entre 500 a 1000 kg/ha em aplicações de manutenção. 

AMICOTE CORBIGRAN 
CORRIGE A ACIDEZ DO SOLO E POTENCIA OS NUTRIENTES 

 
Análise da qualidade da forragem na Galiza (%) 
Modalidade MS FDN FDA VRF 
Testemunha 29,53 42,29 23,45 155 

500 kg/ha CaCO3 29,64 42,45 22,74 156 
1000 kg/ha CaCO3 30,45 43,29 23,82 151 

500 kg/ha AMICOTE CORBIGRAN 30,82 40,78 23,20 162 
MS - matéria seca; FDN - fibra detergente neutro; FDA - fibra detergente ácido; 
VRF - valor relativo da forragem 
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UMA CAUSA DE ABORTO EM 
EXPLORAÇÕES LEITEIRAS

Estudos realizados em diferentes locais demonstraram que 
cerca de 12 a 42% dos fetos abortados apresentam infeção por 
Neospora caninum. Em Portugal, a neosporose foi diagnosticada 
pela primeira vez em 2001 e estudos demonstraram que mais de 
30% dos fetos abortados continham quistos de Neospora caninum. 

Esta parasitose é responsável por elevadas perdas econó-
micas relacionadas, principalmente, com a falha reprodutiva. 
Para além dos custos diretos decorrentes do aborto, é neces-
sário ter em conta os custos indiretos associados à assistência 
veterinária, ao diagnóstico, à necessidade de realizar novas in-
seminações ou cobrições, à possível diminuição da produção 
leirteira e ao custo das novilhas de substituição (necessárias, 
por exemplo, quando se faz o refugo de animais seropositivos).

CICLO DE VIDA
Este parasita necessita de dois hospedeiros para completar 

o seu ciclo de vida:

 Os hospedeiros definitivos – cães e coiotes.
 Os hospedeiros intermediários – cães, bovinos, peque-

nos ruminantes, cavalos, veados e búfalos.

 Os oocistos, que são as formas com potencial infetante, 
são excretados nas fezes dos cães. A vaca (hospedeiro inter-
mediário) ingere estes oocistos, presentes no alimento ou 
na água contaminados com fezes do cão (hospedeiro defi-
nitivo). Após a ingestão, o parasita é libertado no intestino 
delgado, parasitando o epitélio intestinal, onde se transforma 
numa forma que se designa por taquizoíto que se dissemina 
pelo organismo através do sistema circulatório do hospedeiro. 
O feto é então infetado através da placenta. No organismo da 
vaca (hospedeiro intermediário) o parasita forma quistos que 
o protegem das defesas imunitárias desta. Estes quistos são 
encontrados, principalmente, no tecido nervoso e músculos 
esqueléticos (da vaca e feto) e também na placenta.

A neosporose bovina é uma doença infecciosa de expressão global, de origem parasitária, causada 
pelo protozoário Neospora caninum. É reconhecida em todo o mundo como uma importante causa 
de aborto bovino, sendo cada vez mais um problema das explorações portuguesas. O parasita 

Neospora caninum é um protozoário intracelular reconhecido em todo o mundo como uma importante 
causa de abortos em bovinos, sendo ainda responsável por causar doença em cães.

NEOSPOROSE 
BOVINA

TRANSMISSÃO
A presença de quistos de Neospora caninum nos músculos 

esqueléticos do hospedeiro intermediário (vaca) é de grande 
importância para a epidemiologia do neospora, pois é através 
da ingestão destes que o hospedeiro definitivo (cão) se infeta. 
Existe também alguma evidência de que a placenta de bovinos 
naturalmente infetados pode ser uma fonte de infeção para os 
cães, podendo também infetar-se, segundo alguns autores, 
através da ingestão de leite ou colostro contaminados.

A transmissão em bovinos pode ocorrer de forma verti-
cal (vaca para vitelo), sendo esta a principal, muito eficiente 
e responsável pela persistência do Neospora caninum na ex-
ploração.

[Fig. 1] Ciclo de vida de N. caninum (Adaptado de Dubey, 2005).
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 A transmissão pode ainda ocorrer de forma horizontal 
através da ingestão de oocistos que são eliminados nas fezes 
dos cães.

Aqui está a explicação para um aviso que me parece im-
portante relembrar: placenta não é, de todo, um bom petisco 
para o cão!

Os vitelos podem ser infetados ao ingerirem leite contami-
nado, no entanto, esta não é considerada uma via de transmis-
são importante.

SINAIS CLÍNICOS  
O aborto é o pricipal sinal clínico de neosporose em vacas 

adultas, sendo que, as vacas infetadas (e abortadas) não apre-
sentam quaisquer outros sinais de doença a não ser a menor 
produção de leite. Segundo Radostits et al. (2007), as novilhas 
infetadas, normalmente, produzem na primeira lactação me-
nos um litro/vaca/dia, relativamente às novilhas sem infeção. 

Outras consequências da infeção:

 Reabsorção embrionária
 Mumificação
 Nascimentos de nados-mortos
 Nascimento de vitelos vivos doentes
 Nascimento de vitelos cronicamente infetados, mas clinica-
mente normais (o mais frequente).

CONTROLO
O objetivo primordial do controlo, para as explorações 

onde não existe neosporose, é prevenir a introdução do pa-
rasita, sendo uma das medidas de biossegurança mais impor-
tantes reduzir o acesso dos cães aos parques das vacas, às 
fontes de água, às pastagens e aos locais de armazenamento 
de alimento para as vacas. 

Nas explorações infetadas, o objetivo primordial é o de-
créscimo da transmissão vertical, reduzindo o número de 
animais seropositivos, sendo também importante a redução 
da transmissão horizontal, através do controlo de hospedeiros 
definitivos, principalmente. 

 É recomendada a higiene das pastagens, relativamente às 
fezes dos hospedeiros definitivos (cães).

 Devem ser tomadas medidas para prevenir a contaminação 
da água de bebida dos bovinos pelas fezes dos cães.

 É importante proceder-se à compra de animais provenientes 
de explorações sem neosporose ou de explorações com bom 
desempenho reprodutivo. Torna-se também importante testar 
todos os animais antes da sua entrada na exploração.

 Os fetos abortados, as placentas e os vitelos mortos devem ser 
recolhidos e eliminados impedindo que os cães os ingiram. 

O produtor e a sua equipa de técnicos assistentes, quando 
deparados com surtos de abortos, devem incluir a neosporose 
como uma hipótese, devendo expor o assunto ao Médico Ve-
terinário para que em conjunto cheguem a um acordo de quais 
as medidas possíveis a aplicar.

Os abortos podem ocorrer desde os três meses de gestação 
até ao seu termo, sendo que a maioria ocorre entre o quinto 
e o sexto mês.

As vitelas congenitamente infetadas apresentam maior ris-
co de abortarem na primeira gestação e de originarem vitelos 
também congenitamente infetados. Os vitelos nascidos infe-
tados podem ser mais fracos e com crescimento lento, apre-
sentar sintomatologia neurológica ou serem completamente 
saudáveis. Os sinais neurológicos surgem até aos 2 meses de 
idade, podendo observar-se ataxia, incoordenação ou prostra-
ção (hiperflexão ou hiperextensão dos membros). Pode ainda 
observar-se hidrocefalia, exoftalmia ou assimetria ocular. A 
mortalidade é muito elevada.
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RESISTÊNCIAS 
BACTERIANAS  
E O NOSSO DESAFIO 
PARA O FUTURO…VITOR CHALAÇA

TÉCNICO COMERCIAL / 
HIGIENE E  NUTRIÇÃO ANIMAL
vitor.chalaca@kersia-group.com

SERÁ ESTE UM TRABALHO 
PARA TODOS OS AGENTES 
ENVOLVIDOS ASSUMIREM 
COM RESPONSABILIDADE?

Recentemente a FAO (Food and Alimentar 
Organizacion) e EFSA (European Food 
Safety Autority) revelaram o plano con-

junto para o combate às resistências antibióticas 
em animais e humanos.

1- O QUE SÃO ANTIBIÓTICOS?

Agentes antibióticos são medicamentos para tratar in-
feções, particularmente aquelas de origem bacteriana. Estes 
medicamentos são essenciais para proteger a saúde humana e 
animal, bem como o bem-estar animal. O uso excessivo ou ina-
dequado pode levar ao surgimento de bactérias resistentes que 
não respondem ao tratamento antibiótico, como temos verifica-
do nas últimas décadas.

2- ONDE PODEMOS ENCONTRAR 
BACTÉRIAS?

3-  PORQUE SE CRIAM RESISTÊNCIAS 
BACTERIANAS? 

O QUE É A RESISTÊNCIA A 
ANTIBIÓTICOS?

 Capacidade de se multiplicar na 
presença de altas doses de anti-
bióticos

 Adaptação natural

POR QUE AS BACTÉRIAS  
SE TORNAM RESISTENTES?

 Grande capacidade de adaptação 
ao meio

 Mutações genéticas que ocorrem 
com frequência

 Troca de material genético entre 
bactérias

A mutação genética das bactérias tem vindo a ser cada vez 
maior ao longo dos últimos 10 a 15 anos sendo que a aplica-
ção de novos antibióticos tem vindo a não acompanhar esta 
adaptação.  As bactérias podem adquirir resistência aos anti-
bióticos, quer modificando o seu genoma por mutação, quer 
incorporando genes provenientes de outros microrganismos 
por diferentes sistemas de transferência genética. É frequente 
encontrar-se estirpes resistentes a várias classes de antibacte-
rianas.

Podemos encontrar bactérias desde o intestino do animal 
até aos solos, assim como na água em estado natural ou em con-
finamento.

Assim temos um ecossistema que propicia a adaptação de 
vários tipos de bactérias.

FONTE: http://resista.net/resistencia-aos-antibioticos/o-que-e-a-resistencia-aos-antibioticos-2
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Em Portugal ainda se realizam estudos para comprovar a 
passagem de agentes bacterianos resistentes entre animais e hu-
manos, sendo que a grande preocupação da OMS (Organiza-
ção mundial da Saúde) se prende com a  utilização excessiva de 
antibióticos assim como a sua utilização indevida e desregrada 
quer na parte de saúde humana quer na parte de saúde animal. 
Na União Europeia, temos por ano 25000 mortes humanas dire-
tamente interligadas às resistências bacteriana, número que tem 
vindo a aumentar. http://www.efsa.europa.eu

A resistência aos antibióticos é considerada um problema 
de saúde pública pela comissão europeia. O mesmo organismo 
prevê que em 2050 aproximadamente 10 milhões de pessoas po-
derão morrer devido a resistências bacterianas.

Os antibióticos não de-
vem ser usados para prevenir 
doenças em animais saudá-
veis. O uso preventivo de 
antibióticos deve ser descon-
tinuado.

CONCLUSÃO

O mundo encara atualmente um problema grave no que 
respeita às bactérias que se tornam resistentes aos antibióti-
cos. Cabe, por isso, a cada um de nós dar o seu contributo 
para o combate na redução dessas resistências. 

Os planos de prevenção  fazem cada vez mais sentido, 
uma vez que a implementação de um plano profilático eli-
mina em grande escala a aplicação de antibióticos.

Veterinários devem ser 
responsáveis por suas deci-
sões de prescrição. As deci-
sões devem basear-se em vi-
sitas regulares a explorações e 
munirem-se de exames clíni-
cos para a tomada de decisão.

Estabelecer metas para 
reduzir o uso de antibióticos 
de importância vital para o 
tratamento de doenças hu-
manas graves.

4- COMO NOS AFETAM AS RESISTÊNCIAS 
BACTERIANAS? 

O QUE PODEMOS FAZER  
PARA REDUZIR A UTILIZAÇÃO  

DE ANTIBIÓTICOS  
EM ANIMAIS?

PLANOS DE ACÇÃO - PROPOSTA EFSA

HTTP://WWW.EFSA.EUROPA.EU
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 3009 Zelgadis ao 3º parto filha de Zelgadis x Roy x Aeroline 
x Indolore

 (importada França 12-1997)
 3092 Duplex ao 3º parto filha de Duplex x Iota 85-MB x 
Finley  x  Convincer x Rudolph x Southwid  x 880 Gabarola 
x 680 Atlântico x 575 Progreso 92 x Belle Boy x 288 Jardim 
x 220 Gaiteiro x……..x Yunkje II (1928).

AS PRIMEIRAS
VACAS
EXCELENTES

PEDRO MENDONÇA
INSEMINADOR DA AJAM
JUNHO | 2019

 As restantes vacas reclassificadas obtêm média de 87 Pon-
tos Muito Bom (MB), mantendo-se assim no momento atual 
das multíparas a pontuação média de 85 Pontos Muito Bom 
(MB). Ao longo destes anos foi o momento de muita satisfação 
ao termos iniciado a entrada no grupo de excelência (o Top na 
Classificação Morfológica da Raça Holstein Frísia), grupo este 
que é compreendido dos 90 aos 100 Pontos. Motivação extra 
pelo qual nos fortalece, a acreditar que no futuro muitas mais 
irão aparecer. Segundo quadro em anexo julgo que evidencia a 
demonstração  do melhoramento proporcionado neste efetivo.

1) RESUMO DA CLASSIFICAÇÃO GERAL NO EFETIVO ENTRE 2012 E 2019 

CLASSIFICAÇÃO GERAL DO GRUPO NO EFECTIVO
Ano Excelente % Muito Bom % Bom + % Bom % Regular % Mau % Total Animais
2019 2 2.7 33 44.0 40 53.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 35
2018 0 0.0 4 33.3 8 66.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 12
2017 0 0.0 11 57.9 8 42.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 19
2016 0 0.0 4 12.5 28 87.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 32
2015 0 0.0 12 63.2 7 36.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 19
2014 0 0.0 17 37.8 28 62.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 45
2012 0 0.0 12 20.3 38 64.4 9 15.3 0 0.0 0 0.0 59

(2013-sem classificação por impossibilidade da APCRF)
*fonte APCRF 

2) RESUMO DAS REGIÕES MORFOLÓGICAS PONTUADAS DE 2012 A 2019 

MÉDIA DAS REGIÕES MORFOLÓGICAS PONTUADAS
Ano Garupa Força Estrutura Capacidade Sistema Mamário Carácter Leiteiro Pernas e Pés Pontuação Final
2019 0 87 0 0 83 84 84 84
2018 0 84 0 0 83 85 83 84
2017 0 87 0 0 83 84 84 85
2016 0 84 0 0 82 84 82 83
2015 83 87 87 87 84 85 85 85
2014 80 86 86 85 83 84 84 84
2012 81 84 84 84 82 83 82 83

(2013-sem classificação por impossibilidade da APCRF)
*fonte APCRF

 A partir de 2016 inclusive, na classificação morfológica da Garupa, Estrutura e Capacidade deixa-se de evidenciar a pontuação 
final sobe este modo.

Ao longo dos Anos como tem vindo a acontecer desde ”2012”, o classificador da APCRF (Asso-
ciação Portuguesa Criadores Raça Frísia), visitou novamente a exploração da (AJAM / CJA) no 
Centro de Bovinicultura. Nesta visita houve a classificação de novas primíparas bem como a re-

classificação de algumas vacas. As 21 primíparas classificadas obtêm a média de 84 Pontos Bom Mais 
(BM), o que representa 77.8% do grupo destas no efectivo. Com a solicitada reclassificação, obtêm-se 
as tão esperadas vacas EXCELENTES. Com 90 Pontos ficaram duas vacas:
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A definição de silagem de qualidade sofreu transformações 
ao longo do tempo, em que inicialmente, o importante era a pro-
dução máxima de volume de massa verde por alqueire, como 
forma de obter um alimento de baixo custo, passou a ser conver-
tido em valores qualitativos de matéria seca, energia e proteína. 

O milho é uma rica fonte de energia, além de ser um ali-
mento palatável e com alta digestibilidade em que, quanto maior 
a proporção de grãos em uma silagem, maior será o seu valor 
nutricional.

 Com a evolução do nível genético das vacas, passou-se a 
olhar para a produção de uma silagem com maior teor de grão 
e com menores teores de Fibra Neutro Detergente (FDN), que 
representa a fração fibrosa do alimento na parte verde da planta, 
o que resultam em silagem de melhor qualidade.

A produção de uma silagem de milho de boa qualidade pas-
sa por três fases importantes:

 Sementeira, adubação e tratamentos;
 Colheita e ensilagem;
 Desensilagem.

Estas três fases são complementares, ou seja, falhas em qual-
quer uma delas, resultam em consequências na qualidade final 
do produto. Nesse artigo, o foco será os dois últimos processos.

COLHEITA E ENSILAGEM

PONTO DE COLHEITA

O ponto de colheita é uma importante variável na produ-
ção de silagem. É importante entender que a planta de milho 
acumula matéria seca com o avançar de sua maturidade, mas 
também aumenta o seu teor de fibra neutro detergente (FDN) e 
lignina, o que resulta na diminuição da sua digestibilidade.

O ponto ideal de colheita é quando a planta possui 30-35% 
de matéria seca (MS), ou seja, 65 a 70% de humidade. Esse es-
tado é geralmente atingido quando a linha do leite está entre 
1/2 e 2/3 do grão. No entanto, a correlação entre linha de leite e 
percentagem de MS não é muito fiável. Forragens ensiladas com 
alto teor de humidade (20 a 27% de matéria seca) possuem um 
processo de fermentação muito ativo e, geralmente, estão asso-
ciadas  a altas perdas de nutrientes por efluentes. Além disso, 

SILAGEM
DE MILHO

RENATO CORDEIRO
ENG.º ZOOTÉCNICO
JUNHO | 2019

são consumidas em menor quantidade pelos animais em rela-
ção às forragens ensiladas com teores de matéria seca (30-35%).

Portanto, quando os 2/3 da linha do leite é alcançado, conse-
gue-se o máximo de amido na silagem, e o mínimo teor de fibra 
na planta. Esses dois fatores são explicados devido ao aumento 
da proporção de grãos na planta, que ocorrem até 2/3 da linha 
do leite (Bal et al. 1997), considerando-se o ponto ideal de co-
lheita. Nesta combinação ideal (quando a linha do leite está nos 
2/3 do grão e a planta apresenta teor de matéria seca próxima 
a 35%), estima-se colher 95% dos grãos e 100% da forragem, 
tendo a duração aproximada de dez dias. 

Após esse período, o teor de MS da planta sobe, o que au-
menta as perdas na colheita e dificulta a compactação. Assim, 
os atrasos na colheita podem prejudicar a qualidade da silagem 
produzida, o que certamente terá um menor desempenho nos 
animais. 

Quando se corta a planta de milho com o grão ainda leitoso, 
colhe-se somente o equivalente a 50% do potencial produtivo de 
grãos e 75% da parte forrageira. 

Imagem recolhida no Google: 
https://www.scotconsultoria.com.br/noticias/artigos/21907/ponto-de-colheita-do-
milho-para-ensilagem.htm

Imagens recolhidas no Google:
h t t p : / / w w w . d i a d e c a m p o . c o m . b r / z p u b l i s h e r / m a t e r i a s / M a t e r i a .
asp?id=22922&secao=Sementes%20e%20Mudas

A alimentação é o componente mais importante no custo de produção de um litro de leite, e a sua 
qualidade é de vital importância na viabilidade do processo produtivo. Por ser esta uma verda-
de já amplamente difundida, cabe a todos o entendimento do processo de produção e maneio 

das forragens disponíveis. 
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+2602
TPI 

+801
NM$ 

+2.65
PTAT

+2.56
UDC

+2.23
FLC

SILVER x JACEY x ROBUST

• Rawhide oferece +1214Lbs em Leite e componentes Positivos. 
• As Filhas teem Largura de Peito e Profundidade Corporal.

• Seu Pai é o Famoso Seagull-Bay Silver

MORNINGVIEW 
RAWHIDE 

Contato: Cooperativa Juventude Agrícola CRL / CJA
Associação Jovens Agricultores Micaelenses /AJAM    email: geral@ajamcja.com , telf : 296306390

Excelentes Produções e grande 
Especialista em Úberes. 



ALTURA DE CORTE

O aumento da altura de corte pode ser uma estratégia para 
aumentar a concentração energética e diminuir o teor da Fibra 
Neutro Detergente (FDN) na silagem. O teor de FDN está corre-
lacionado com a degradabilidade da matéria seca, que determi-
na a quantidade de fibra da planta, correspondente às frações de 
celulose, hemicelulose e lignina (Mendes, 2006). Segundo Dias 
(2002), os teores de lignina e FDN são inversamente proporcio-
nais à degradabilidade in vitro da matéria seca.  Ao aumentar 
a altura de corte no momento da ensilagem, há a redução na 
relação colmo/espiga, o que faz com que se melhore as caracte-
rísticas nutricionais do alimento.

Qualquer alteração nessas duas frações representa modifica-
ções significativas na qualidade nutricional da silagem. Pode-se 
acrescentar que o aumento na altura de corte poderá trazer me-
lhorias nas características físico-químicas do solo, pois haverá 
maior restolho de matéria vegetal (Caetano, 2001; Vasconcelos, 
2004).

Portanto, para determinar qual altura de corte que será ado-
tada, o produtor deve saber decidir quais as suas necessidades, 
ou obtém a máxima produção de forragem, ou então melhora 
na qualidade da silagem, o que pode variar em anos diferentes e 
em função do potencial produtivo e qualidade da cultura (Sha-
ver, 2000 citado por Caetano, 2001).

 TAMANHO DE PARTÍCULA

Em uma silagem de boa qualidade, o que se procura é picar 
o material em tamanhos de partícula de 6 a 15 mm, mantendo 
um tamanho médio de 8 mm.

Quando o corte da planta é inadequado, as partículas gran-
des dificultam a compactação, e a menor quebra dos grãos le-
vará a uma redução do aproveitamento dos mesmos, fazendo 
com que apareçam inteiros nas fezes dos animais. Silagens 
com tamanhos de partículas grandes reduzem a ingestão das 
vacas e, consequentemente podem reduzir a produção de leite. 
A solução não está na antecipação do corte, mas com proce-
dimentos simples, como afiar as facas de corte da ensiladeira 
e aproximá-las das contra-facas. Estas medidas, que não têm 
custo algum, resolvem facilmente esses problemas.

A redução no tamanho de partícula é favorável ao proces-
so de fermentação da massa vegetal no silo pela compactação 
facilitada, pelo incremento na área de superfície da forragem, 
permitindo maior interação entre substrato e microrganismo, 
(Muck et al., 2003).

COMPACTAÇÃO DA SILAGEM DE MILHO

O processo de enchimento e compactação deve ser feito de 
forma a distribuir por todo silo camadas uniformes de espes-
sura média ao redor de 20 a 30 cm. Essas camadas devem ser 
espalhadas de forma a ficarem inclinadas em direção à entrada 
do silo. A compactação deverá ser feita com passagens conse-
cutivas do trator sobre  a massa já distribuída, expulsando o 
máximo de ar, controlando a respiração, a elevação da tempe-
ratura e favorecendo a ação das bactérias produtoras de ácido 
láctico e do rápido abaixamento do pH do material ensilado.

FASES DA ENSILAGEM

Durante a fase anterior ao fechar do silo, as células da plan-
ta e microrganismos aeróbicos presentes consomem o oxigê-
nio, hidratos de carbono solúveis e as proteínas são converti-
dos em água, CO2, calor e azoto livre. Esta fase continua até 
que todo o oxigênio seja utilizado ou excluído, ou os hidratos 
de carbono solúveis sejam consumidos.

Quando os níveis de oxigênio diminuem, inicia a fase de 
fermentação ativa. A produção de ácidos reduz o pH, chegan-
do a atingir os 3,4 a 4,5. Ao alcançar este nível baixo de pH, e 
mantendo o material livre de oxigênio, o crescimento de todos 
os microrganismos é inibido e a silagem entra na fase estável.

Nesta fase, a qualidade nutricional da silagem pode ser 
mantida quase indefinidamente. No entanto, após a abertura 
do silo e exposição da silagem ao ar, o crescimento de micror-
ganismos (bactérias, leveduras) é retomado com o consumo 
de ácido láctico, permitindo o aumento do pH e o crescimen-
to de microrganismos que causam a diminuição da qualidade 
nutricional do material ensilado. Portanto, perdas significati-
vas de matéria seca da silagem podem ocorrer durante a fase 
pós-abertura.

Quanto mais rápido for excluído o oxigênio da massa en-
silada, mais rápido se atinge a queda de pH durante a fermen-
tação, inibindo o crescimento de microrganismos indesejáveis, 
que contribuem para diminuição da qualidade nutricional da 
silagem. Portanto, os processos de colheita da forragem, trans-
porte, compactação e vedação devem ser rápidos visando di-
minuir as perdas durante a fermentação e a queda do valor 
nutricional do material ensilado.

DESENSILAR E FORNECIMENTO

A face de retirada do silo deve ser mantida o mais plana 
possível e perpendicular ao solo e laterais. Isso minimiza a área 
de superfície exposta ao ar. A quantidade retirada do silo deve 
ser a suficiente para prevenir a silagem exposta ao aquecimen-
to e às perdas associadas.

Os silos devem ser dimensionados para essa  retirada mí-
nima, diminuindo perdas quando o silo é aberto. A acumula-
ção de silagem solta na base da face do silo deve ser evitada, 
pois esse material é especialmente vulnerável à rápida decom-
posição aeróbica.
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MERCADO DO SETOR DO
LEITE E LACTICÍNIOS
EVOLUÇÃO DO PREÇO DO LEITE À PRODUÇÃO

PREÇOS MÉDIOS MENSAIS EM 2018 PREÇOS MÉDIOS MENSAIS EM 2018

LEITE ADQUIRIDO 
A PRODUTORES INDIVIDUAIS

LEITE ADQUIRIDO 
A PRODUTORES INDIVIDUAIS

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

OUT 0,315 3,78 3,29
SET 0,303 3,68 3,22
AGO 0,301 3,64 3,17
JUL 0,306 3,63 3,17
JUN 0,309 3,69 3,19
MAI 0,310 3,69 3,23
ABR 0,318 3,76 3,27
MAR 0,305 3,79 3,29
FEV 0,318 3,84 3,31
JAN 0,318 3,87 3,31

Mês EUR / Kg Teor médio de Mat. Gorda (%) Teor Proteico (%)
OUT 0,268 3,95 3,17
SET 0,253 3,80 3,07
AGO 0,250 3,74 3,03
JUL 0,263 3,76 3,06
JUN 0,262 3,85 3,10
MAI 0,266 3,87 3,15
ABR 0,274 3,85 3,20
MAR 0,260 4,08 3,19
FEV 0,280 4,09 3,22
JAN 0,279 4,15 3,21

Mês EUR / Kg Teor médio de Mat. Gorda (%) Teor Proteico (%)
OUT 0,280 3,85 3,27
SET 0,274 3,75 3,16
AGO 0,269 3,67 3,11
JUL 0,271 3,65 3,10
JUN 0,271 3,63 3,14
MAI 0,271 3,56 3,22
ABR 0,273 3,62 3,25
MAR 0,273 3,64 3,24
FEV 0,278 3,65 3,23
JAN 0,278 3,70 3,22

Mês EUR / Kg Teor médio de  Mat. Gorda (%) Teor Proteico (%)
Produtores possuem tanque de refrigeração na exploração; 

transporte a cargo da fábrica
OUT 0,300 3,79 3,25
SET 0,295 3,68 3,16
AGO 0,292 3,65 3,12
JUL 0,290 3,63 3,12
JUN 0,290 3,60 3,14
MAI 0,291 3,59 3,21
ABR 0,294 3,66 3,23
MAR 0,295 3,70 3,22
FEV 0,298 3,71 3,22
JAN 0,298 3,73 3,20

AÇORESCONTINENTE

LEITE ADQUIRIDO A POSTOS DE RECEÇÃO
E SALAS COLETIVAS DE ORDENHA

PRODUTORES ENTREGAM EM POSTOS 
DE RECEÇÃO DA FÁBRICA;

TRANSPORTE A CARGO DO PRODUTOR

Fo
nt

e: 
SIM

A (
ht

tp
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ww
w.

gp
p.p

t)

BARÓMETRO DE PREÇOS
PREÇO PAGO À PRODUÇÃO POR 1000 LITROS EM VIGOR 2019

PREÇO BASE 223 € 220 € 220 € 0 €

VALOR DO PONTO 2,10 € 2,20 € 2,20 € 0 €

DÉCIMA DE GORDURA 2,75 € 3,75 € 2,7434 € 0 €

DÉCIMA DE PROTEINA 4 € 3 € 3 € 0 €

SUBSÍDEO REGIONAL 0 € 0 € 0 € 0 €
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BÓNUS QUANTIDADE

QUOTA

ATÉ 69,999 -10 € 0 € 0 € 7 €

70,000 – 99,999 0 €  0 € 0 € 7 €

100,000 – 149,999 7 € 0 € 0 € 7 €

150,000 – 299,999 14 € 0 € 0 € 7 €

300,000 – 349,999 15 € 0 € 0 € 7 €

350,000 – 400,000 15 € 0 € 0 € 7 €

400,001 – 499,999 15 € 0 € 0 € 7 €

500,000 – 600,000 16,5 € 0 € 0 € 9 €

600,001 – 849,999 16,5 € 0 € 0 € 9 €

850,000 – 999,999 16,5 € 0 € 0 € 10 €

1,000,000 – 1,999,999 16,5 € 0 € 0 € 10 €

2,000,000 – 4,000,000 16,5 € 0 € 0 € 10,5 €

BÓNUS QUALIDADE
< 400,000 CCS e < 100,000 CTM 0 € 20 € 22 € 11 €

 ≤ 250.000 CCS 2,5 € 0 € 0 € 0 €

de 250.000 CCS a 300.000 CCS 1 € 0 € 0 € 0 €

de 300.000 CCS a 350.000 CCS 0 € 0 € 0 € 0 €

PENALIZAÇÕES
 > 1,000,000 CCS e/ou > 400,000 CTM 0 € -4 €

de 350.000 CCS a 400.000 CCS -10 €

de 400.000 CCS a 500.000 CCS -65 €

> 500.000 CCS -95 €

REFRIGERAÇÃO E ENTREGAS NO CAIS DE FÁBRICA 
ENTREGA NO CAIS FRIO -TANQUE PRÓPRIO FRIO -TANQUE FÁBRICA ACUMULAÇÃO DE CAIS + FRIO

BEL Explorações 0 € 27,45 € 23,96 € Não

BEL Postos 5 €     Não

BEL Ribeirinha 10 € 27,45 € 23,96 € Sim

BEL Covoada 12,5 € 27,45 € 23,96 € Sim

BEL Coop, Santo Antão 23,44 €     Não

INSULAC Explorações 27,5 € 22,5 € Não

INSULAC Burguete e São Brás    12,5 € Não

INSULAC Postos 10 €

INSULAC Fábrica 10 € 25 € 22,5 € Sim

UNILEITE Explorações 27,45 € Não Não

UNILEITE Fábrica 12,5 € 27,45 € Não Não

UNILEITE Covoada 12,5 € Não

UNILEITE Postos leite 2,5 €

PROLACTO 0 € 0 € 0 € Sim
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EXEMPLO COM ENTREGA NO CAIS

PREÇO BASE 223 € 220 € 220 € 0 €

9 PONTOS 18,90 € 19,80 € 19,80 € 0 €

DÉCIMA DE GORDURA 2,75 € 3,75 € 2,74 € 0 €

DÉCIMA DE PROTEINA 4 € 3 € 3 € 0 €

SUBSÍDEO REGIONAL 0 € 0 € 0 € 0 €

PRÉMIO QUANTIDADE 15 € 0 € 0 € 7 €

PRÉMIO QUALIDADE 2,5 € 20 € 22 € 11 €

PRÉMIO CAÍS DE FÁBRICA 10 € 10 € 12,5 € 23 €

TOTAL 276,15 € 276,55 € 280,04 € 0 €
 CAIS (COV.)(BURG., S. BRÁS) (POSTOS) 12,5 € 12,5 € 2,5 €  

TOTAL 278,65 € 279,05 € 270,04 €  
COOPERATIVA SANTO ANTÃO 23,44 €    

TOTAL 289,59 €    
COOP. COSTA NORTE 17,5 € 25 0 27,43

TOTAL 283,65 € 291,55 290,22
REFRIGERADO ENTREGUE NO CAIS 27,45 € 25 € 0 € 0 €

TOTAL 293,6 € 291,55 € 0 €

PREÇO POR 1000 LITROS, PARA LEITE COM PONTUAÇÃO MÁXIMA (9 PONTOS), 
TB 3,8 TP 3,3, QUOTA 365000 LITROS 

* Contagens inferiores 200.000 CCS

CONCLUSÃO Um produtor médio, com uma produção anual de 365,000 litros (entre 40 a 50 vacas), ganhando os 
9 pontos (abaixo das 250.000 CCS para BEL), 1 décimo de gordura acima do padrão (TB3,8) e 1 décimo de proteína (TB3,3).

EXEMPLO COM RECOLHA NA EXPLORAÇÃO, 
LEITE REFRIGERADO E TANQUE DO PRODUTOR

PREÇO BASE 223 € 220 € 220 €

9 PONTOS 18,9 € 19,8 € 19,8 €

DÉCIMA DE GORDURA 2,75 € 3,75 € 2,74 €

DÉCIMA DE PROTEÍNA 3,75 € 3 € 3 €

SUBSÍDIO REGIONAL 0 € 0 € 0 €

PRÉMIO QUANTIDADE 15 € 0 € 0 €

PRÉMIO QUALIDADE 2,5 €  20 € 22 €

LEITE REFRIGERADO 27,45 € 27,5 € 27,45 €

TOTAL 293,35 € 294,05 € 294,99 €
Notas:  • A Insulac a 28/02/2018 terminou com o Bónus de Quantidade de 10€/1000 lts de leite;
  • A Bel para os produtores do programa “Vacas Felizes” tem o prémio de 17,50 €/1000 lts e “Bem Estar Animal” de 5,00 €/1000 lts;
  • A Janeiro de 2018 foi retirado o subsídeo do Governo Regional de 6,235 €/1000 lts de leite.

1 Bel - Santo Antão - 289,56
3 Cooperativa Costa Norte - 283,65
4 Unileite - Fábrica - 280,04
5 Insulac - Burguete, S. Brás - 279,05
6 Bel - Covoada - 278,65
7 Insulac - Fábrica - 276,55

8 Bel - Ribeirinha - 276,15
9 Unileite - Postos - 270,04
10 Refrigerado Unileite - 295,99
12 Refrigerado Insulac - 294,05
11 Refrigerado Bel - 293,05
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I SÉRIE Nº 91 TERÇA-FEIRA, 30 DE JULHO DE 2019

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

Secretaria Regional da Agricultura e Florestas

Portaria n.º 55/2019 de 30 de julho de 2019

Considerando o crescente interesse dos criadores na inseminação de fêmeas bovinas de vocação 
leiteira com sémen proveniente de animais de carne, com vista à melhoria genética da descendência, 
possibilitando a obtenção de animais com maior vocação cárnica e com melhores performances 
produtivas;

Considerando que os animais de vocação de carne constituem um importante complemento à 
rentabilização das explorações leiteiras e que importa alargar o número de animais a inseminar em cada 
exploração;

Considerando que o aumento percentual de inseminações pode constituir um estímulo ao fomento e 
ao desenvolvimento sustentável do setor;

Considerando o novo regime aplicável aos centros de armazenagem de sémen e atividade de 
inseminação artificial, aprovado pela Portaria n.º 155/2015 de 2 de dezembro de 2015;

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

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º

Objeto

O presente diploma cria o Programa de Incentivo à Produção de Bovinos Cruzados nas Explorações 
Leiteiras da Região Autónoma dos Açores, doravante designado de Programa de Cruzados. 

Artigo 2.º

Âmbito

O disposto no presente diploma aplica-se aos criadores que, em nome individual ou coletivo, sejam 
detentores de explorações bovinas leiteiras localizadas na Região Autónoma dos Açores.

Artigo 3.º

Definições

Para efeitos do disposto no presente diploma entende-se por:
a) «Criador» qualquer pessoa singular ou coletiva detentora de uma exploração e titular de licença de 

exploração bovina, nos termos legais aplicáveis, nomeadamente, nos termos do Decreto Legislativo 
Regional n.º 16/2007/A, de 9 de julho; 

b) «Centros de armazenagem de sémen» centros de armazenagem de sémen de bovino e atividade 
de inseminação artificial de acesso público que cumpram os requisitos constantes da Portaria n.º 155
/2015 de 2 de dezembro, que estabelece o regime aplicável aos centros de armazenagem de sémen e 
atividade de inseminação artificial de bovinos na Região Autónoma dos Açores;

c) «Efetivo bovino» todos os bovinos que integram a exploração do criador e que se encontrem 
devidamente registados no Sistema Nacional de Informação e Registo Animal (SNIRA);



II SÉRIE Nº 90 SEXTA-FEIRA, 10 DE MAIO DE 2019

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

Secretaria Regional da Agricultura e Florestas

Despacho n.º 653/2019 de 10 de maio de 2019

Considerando a Portaria n.º 143/2015, de 3 de novembro, alterada e republicada pela Portaria n.º 109
/2018, de 5 de setembro, que estabelece, para a Região Autónoma dos Açores, o regime do seguro de 
colheitas de frutas e produtos hortícolas, no âmbito dos fundos agrícolas europeus, integrados no 
Sistema de Seguros Agrícolas (SSA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 162/2015, de 14 de agosto;

Considerando que o seu artigo 9.º - A prevê que as tarifas de referência são determinadas por 
despacho do membro do Governo responsável pela área do desenvolvimento rural;

Assim, nos termos do artigo 9.º - A da Portaria n.º 143/2015, de 3 de novembro, e do artigo 15.º do 
Decreto Regulamentar Regional n.º 9/2016/A, de 21 de novembro, determino o seguinte: 

1 - As tarifas máximas a aplicar para o cálculo dos apoios a atribuir, no âmbito dos seguros agrícolas 
na Região Autónoma dos Açores, são as tarifas de referência em anexo ao presente Despacho e que 
dele faz parte integrante.

2 - O presente Despacho produz efeitos e entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

6 de maio de 2019. - O Secretário Regional da Agricultura e Florestas, .João António Ferreira Ponte

Anexo  

  

REGIÃO  

  Rosaceae: maçã  

TODOS OS RISCOS  GRANIZO  INCÊNDIO  PRECIPITAÇÃO FORTE 
(CHUVA FORTE)  VENTOS FORTES  

Região Autónoma dos 
Açores  7,27%  0,03%  0,03%  3,74%  5,29%  

  

REGIÃO  

Rosaceae: pera (pomóidea), nectarina (prunóidea), ameixa (prunóidea), damasco 
(prunóidea), pêssego (prunóidea); Actinidiaceae: kiwi; Myrtaceae: goiaba  

TODOS OS RISCOS  GRANIZO  INCÊNDIO  PRECIPITAÇÃO FORTE 
(CHUVA FORTE)  VENTOS FORTES  

Região Autónoma dos 
Açores  4,07%  0,03%  0,03%  1,86%  3,17%  

  

REGIÃO  
Lauraceae: abacate; Anacardiaceae: manga; Annonaceae: anona  

TODOS OS RISCOS  GRANIZO  INCÊNDIO  PRECIPITAÇÃO FORTE 
(CHUVA FORTE)  VENTOS FORTES  

Região Autónoma dos 
Açores  5,91%  0,02%  0,02%  3,19%  4,16%  

  

REGIÃO  

 Rutaceae: laranja, limão, mandarina  

TODOS OS RISCOS  GRANIZO  INCÊNDIO  PRECIPITAÇÃO FORTE 
(CHUVA FORTE)  VENTOS FORTES  

Região Autónoma dos 
Açores  13,79%  0,02%  0,02%  6,44%  10,76%  

  

REGIÃO  

 Rutaceae: tangerina, clementina, lima  

TODOS OS RISCOS  GRANIZO  INCÊNDIO  PRECIPITAÇÃO FORTE 
(CHUVA FORTE)  VENTOS FORTES  

Região Autónoma dos 
Açores  17,70%  0,02%  0,02%  9,42%  12,66%  

  

REGIÃO  

  Araceae: inhame   

TODOS OS RISCOS  GRANIZO  INCÊNDIO  PRECIPITAÇÃO FORTE 
(CHUVA FORTE)  VENTOS FORTES  

Região Autónoma dos 
Açores  3,46%  0,02%  0,02%  2,55%  1,74%  
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REGIÃO  

  Solanaceae: tabaco  

TODOS OS RISCOS  GRANIZO  INCÊNDIO  PRECIPITAÇÃO FORTE 
(CHUVA FORTE)  VENTOS FORTES  

Região Autónoma dos 
Açores  3,82%  0,02%  0,02%  1,83%  2,91%  

  

REGIÃO  

Ericaceae: mirtilos; Rosaceae: amora, framboesa   

TODOS OS RISCOS  GRANIZO  INCÊNDIO  PRECIPITAÇÃO FORTE 
(CHUVA FORTE)  VENTOS FORTES  

Região Autónoma dos 
Açores  0,83%  0,01%  0,01%  0,40%  0,62%  

  

REGIÃO  

Rosaceae: morango (ar livre); Solanaceae: beringela (ar livre), pimento (ar livre), 
tomate (ar livre), tomate de capucho (ar livre); Cucurbitaceae: Courgette (ar  

livre), melância, meloa (ar livre), melão (ar livre), pepino (ar livre); Asteraceae:  
alface (ar livre); Brassicaceae: brócolo (ar livre), couve-flor (ar livre); Alliaceae: alho-

francês (ar livre), cebola (ar livre); Rosaceae: nêspera; Proteaceae:  
leucadendrum, leucospermum, telopea, protea; Strelitziaceae: estrelícia; 

Viveiros    

TODOS OS RISCOS  GRANIZO  INCÊNDIO  PRECIPITAÇÃO FORTE 
(CHUVA FORTE)  VENTOS FORTES  

Região Autónoma dos 
Açores  0,76%  0,02%  0,02%  0,29%  0,62%  

  

REGIÃO  
Fabaceae: feijão, feijão verde (ar livre), fava, ervilha  

TODOS OS RISCOS  GRANIZO  INCÊNDIO  PRECIPITAÇÃO FORTE 
(CHUVA FORTE)  VENTOS FORTES  

Região Autónoma dos 
Açores  1,00%  0,02%  0,02%  0,38%  0,83%  

  

REGIÃO  

  Fagaceae: castanheiro  

TODOS OS RISCOS  GRANIZO  INCÊNDIO  PRECIPITAÇÃO FORTE 
(CHUVA FORTE)  VENTOS FORTES  

Região Autónoma dos 
Açores  2,42%  0,02%  0,02%  0,89%  2,10%  
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                              FORMAÇÃO BASE EM BOVINICULTURA  

                                                     DE LEITE  
 

O Serviço de Desenvolvimento Agrário de S. Miguel irá realizar uma ação 
de Formação – 300h 

     Com inicio a 5/11 - Quinta de S. Gonçalo  

 
     Os interessados deverão proceder à sua inscrição até 19/08 no:                 

                                                                  . Serviço de Desenvolvimento Agrário 
                                                                  . Postos de Atendimento 

                                                                    Documentos necessários: BI/CC, NIF e Certificado de Habilitações       

 
 
                                                                                                                                                                                                          O Diretor  
Serviço de Desenvolvimento Agrário de S. Miguel             
Quinta de São Gonçalo, 9500-343 Ponta Delgada   
Telefones: 296 204 300/296 204 449   
E-mail: info.sdasm@azores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Pedro Hintze Ribeiro 

                                                                       

                                                        
                                                            CONTROLO INTEGRADO DE ROEDORES 

                                                                             TECNICO RESPONSÁVEL 
O Serviço de Desenvolvimento Agrário de S. Miguel irá realizar 
uma ação de Formação 

      de 20/11 a 28/11 - Quinta de S. Gonçalo  
 

     Os interessados deverão proceder à sua inscrição até             
26/07 no:                 

                                                                  . Serviço de Desenvolvimento Agrário 
                                                                          . Postos de Atendimento 
 

Documentos necessários: BI, NIF e Certificado de Habilitações   

                                                                                                                                                                                                            
Serviço de Desenvolvimento Agrário de S. Miguel                            O Diretor 
Quinta de São Gonçalo, 9500-343 Ponta Delgada   
Telefones: 296 204 300/296 204 449  
E-mail: info.sdasm@azores. 
                                                                                                                                                                                                                                                               Pedro Hintze Ribeiro 

                                                     

                                                         CULTURA DO ANANÁS 

                                                                                      BOAS PRÁTICAS 
O Serviço de Desenvolvimento Agrário de S. Miguel irá realizar uma ação 
de Formação 

      de 7/10 a 22/10 - Quinta de S. Gonçalo  

 
     Os interessados deverão proceder à sua inscrição até 26/07 no:                 

                                                                  . Serviço de Desenvolvimento Agrário 
                                                                  . Postos de Atendimento 

                                                                     

                                                                     Documentos necessários: BI, NIF e Certificado de Habilitações   

                                                                                                                          
O Diretor 

Serviço de Desenvolvimento Agrário de S. Miguel  
Quinta de São Gonçalo, 9500-343 Ponta Delgada   

Telefones: 296 204 300/296 204 449  Pedro Hintze Ribeiro 
E-mail: info.sdasm@azores. 





NOTÍCIAS
APROVADO PROJETO DE VALORIZAÇÃO  
E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS FLORESTAIS  
NA MACARONÉSIA

A Comissão Europeia aprovou o projeto de 
valorização e conservação dos Recursos Flo-
restais na Macaronésia – VALCONMAC II, que 
nos Açores terá um orçamento 181 mil euros, 
informou hoje a Secretaria Regional da Agri-
cultura e Florestas.
De acordo com uma nota do Governo Regional 
dos Açores, a direção regional dos Recursos 
Florestais é a entidade responsável pela im-
plementação do projeto na região com “va-
riadas ações”, entre as quais dar continuidade 
à “valorização de edifícios existentes para os 
adequar a Centros de Divulgação Florestal” 
com vista à divulgação do “rico património 
florestal” do arquipélago.

Segundo o executivo açoriano, em “Santa Ma-
ria pretende-se intervir numa infraestrutura 
existente na Reserva Florestal de Recreio de 
Valverde, dotando a ilha de um local onde se 
divulgue o trabalho realizado pelos Serviços 
Florestais locais, bem como os valores associa-
dos à floresta”.
“O orçamento do projeto vai, igualmente, ser-
vir para continuar a intervenção em trilhos, 
melhorando a informação disponibilizada aos 
utilizadores e as condições de visitação por 
forma a promover um acesso com um menor 
impacto sobre os habitats naturais”, acres-
centa ainda a nota divulgada pelo executovo 
açoriano, acrescentando que “será dada con-

tinuidade ao trabalho iniciado nos acessos ao 
Pico da Vara – trilho de Algarvia/Pico da Vara”.
Este projeto visa, ainda, a monitorização do 
solo, da água, da biodiversidade e dos altos 
valores de conservação em áreas intervencio-
nadas, através de uma gestão florestal certi-
ficada.
No âmbito do VALCONMAC II serão realizadas 
jornadas técnicas para divulgação e formação 
sobre a utilização de novas tecnologias no 
sector florestal e metodologias inovadoras 
direcionadas para agentes da área florestal e 
parceiros do projeto.

Fonte: Açoriano Oriental

FEIRA MUNDIAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
AGRÍCOLAS: AGRITECHNICA 2019

A principal feira mundial de máquinas agrícolas irá ser realizada em Hanover de 10 a 16 de novem-
bro. A exposição irá incorporar produtos e serviços destinados a todos os aspetos da indústria agríco-
la, produção vegetal e animal.

Fonte: Voz do Campo
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NOTÍCIAS
SUPERFÍCIE DE MILHO DIMINUI  
PELO QUINTO ANO CONSECUTIVO

As sementeiras de milho iniciaram-se em mea-
dos de Abril e estão praticamente concluídas, 
revela hoje, 19 de Julho, o Boletim Mensal da 
Agricultura e Pescas – Julho de 2019, do  Insti-
tuto Nacional de Estatística (INE).
A superfície desta cultura deverá diminuir 5% 
face à instalada em 2018, mantendo a tendên-
cia de diminuição dos últimos cinco anos (pe-
ríodo que registou uma variação anual média 
de -5,7%).

Acrescentam os técnicos do INE que, exceptuan-
do algumas zonas do Baixo Vouga, onde houve 
a necessidade de ressemear devido a ataques 
de alfinete, a germinação e o desenvolvimento 
inicial decorreram sem problemas.
No entanto, as baixas temperaturas de Junho 
atrasaram o desenvolvimento vegetativo das 
searas, que actualmente apresentam pouco 
vigor, situação perfeitamente reversível com o 
expectável aumento das temperaturas e insola-
ção nos próximos meses.

Reduções generalizadas na produtividade 
dos cereais de Inverno

Quanto às culturas cerealíferas de Outono-
-Inverno encontram-se em plena maturação, 
tendo-se já iniciado a colheita.
As searas de sequeiro encontram-se rasteiras 
devido às elevadas temperaturas e escassa pre-
cipitação do mês de Março, que interromperam 
os processos de desenvolvimento vegetativo e 
induziram um espigamento precoce, com refle-
xos nas produtividades potenciais.
Prevêem-se reduções generalizadas nos rendi-
mentos unitários destas culturas (excepto no 
centeio que, sendo produzido maioritariamen-
te no interior Norte e Centro, não foi sujeito a 
condições meteorológicas tão adversas).
Estimam-se diminuições de 10% no trigo e ce-
vada e de 15% no triticale e aveia.
De referir que, face à menor produção forragei-
ra, algumas áreas de aveia inicialmente desti-
nadas à produção de grão foram desviadas para 
feno ou fenossilagem.

Fonte: Agricultura e Mar

Ursula von der Leyen, ex-ministra da Defesa da 
Alemanha, que esta terça-feira (16 de julho) foi 
escolhida para se tornar na primeira mulher a 
presidir a Comissão Europeia, já demonstrou 
a sua intenção de apostar nas questões do 
bem-estar animal. Durante as audiências com 

diferentes grupos políticos e parlamentares 
europeus, que decorreram na passada semana, 
a nova presidente da Comissão Europeia disse 
que o bem-estar animal na Europa é “uma ta-
refa nobre para assumir” e acredita que deve ser 
“um dos principais pilares da Política Agrícola 
Comum (PAC)”.
De acordo com o portal espanhol  Animal’s 
Health, o eurodeputado Frederick Federley, 
vice-presidente do Grupo sobre Bem-Estar e 
Conservação de Animais, já anunciou que pediu 
ao Parlamento Europeu um novo diploma em 
matéria de bem-estar animal e que Ursula von 
der Leyen se terá comprometido a aprovar um 
direito de iniciativa legislativa, o que significa 
que se compromete a responder às resoluções 

de iniciativa do Parlamento com projetos de lei.
Reineke Hameleers, diretora do Eurogrupo pelos 
Animais, também já se pronunciou: “Depois de 
uma década de estagnação legislativa, ficamos 
felizes por dar as boas-vindas a uma presidente 
da Comissão amiga dos animais, tanto pessoal 
como politicamente. Sentimo-nos encorajados 
com as suas declarações e esperamos trabalhar 
com a Comissão durante os próximos cinco anos 
para oferecer melhorias reais para os animais 
em toda a União Europeia.”
Ursula von der Leyen assume o cargo de presi-
dente da Comissão Europeia a 1 de novembro.

Fonte: Vida Rural

PRESIDENTE DA COMISSÃO EUROPEIA  
QUER BEM-ESTAR ANIMAL  
COMO UM DOS PILARES DA PAC
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GOVERNO DOS AÇORES REJEITA FALTA  
DE PREOCUPAÇÃO COM ACORDO COM O MERCOSUL
O Governo Regional dos Açores assegurou que 
está a acompanhar o desenvolvimento do acor-
do de comércio livre entre a União Europeia e o 
Mercado Comum do Sul (Mercosul), em resposta 
às críticas do PSD.
“Trata-se de uma matéria que, obviamente, 
preocupa o Governo dos Açores e que foi e con-
tinua a ser acompanhada com toda a atenção, 
até porque ainda decorre um longo caminho até 
à implementação efetiva do acordo, porquanto 
o mesmo tem de ser ratificado por todos os Es-
tados-membros”, adiantou o diretor regional da 
Agricultura, José Élio Ventura, citado numa nota 
do Gabinete de Apoio à Comunicação Social do 
executivo açoriano.
O acordo de livre comércio entre a União Europeia 
e os países do Mercosul (Brasil, Paraguai, Uruguai 
e Argentina) estava a ser negociado há 20 anos e 
foi fechado no final de junho, prevendo abranger 
um mercado de 780 milhões de habitantes com 
cerca de 100 mil milhões de euros em comércio 
bilateral de bens e de serviços.
Na segunda-feira, o deputado do PSD à Assem-
bleia da República eleito pelos Açores, António 
Ventura, defendeu a necessidade de Portugal 

avaliar os impactos do acordo na agricultura 
açoriana, face à possível entrada anual de 99 mil 
toneladas de carne bovina do Mercosul no espaço 
europeu e acusou o executivo regional, liderado 
pelo socialista Vasco Cordeiro, de estar em silên-
cio.
“O que nós queremos é que o Governo Regional 
deixe de estar em silêncio, pressione o Governo da 
República e os dois em conjunto façam a análise e 
a avaliação do impacto da entrada desta carne no 
espaço açoriano”, salientou António Ventura, ad-
mitindo a possibilidade de os sociais-democratas 
votarem contra a ratificação do acordo, caso não 
sejam conhecidas até lá as consequências da me-
dida no setor agrícola nos Açores.
Em resposta às críticas do deputado social-de-
mocrata, o diretor regional da Agricultura disse 
que o executivo açoriano sempre transmitiu ao 
Governo da República as suas preocupações com 
eventuais impactos do acordo no setor da carne.
José Élio Ventura frisou, por outro lado, que o Go-
verno Regional tem trabalhado no aumento da 
qualificação da carne dos Açores, alegando que 
isso irá contribuir para uma possível situação de 
concorrência com a carne dos países do Mercosul.

“Só podemos vencer pela qualidade e pela di-
ferenciação. Esse é o caminho que devemos 
continuar a trilhar para lidar com a entrada no 
mercado português de carne do Mercosul, onde 
a aposta é claramente na quantidade”, sustentou, 
acrescentando que todos os produtos importa-
dos do Mercosul terão de respeitar as normas 
estabelecidas no espaço europeu relativamente 
à segurança alimentar e aos aspetos climáticos e 
ambientais.
Segundo o executivo açoriano, com este acordo 
a União Europeia permite a entrada de 99 mil 
toneladas de carne bovina (55% fresca e 45% 
congelada) no mercado europeu, com uma tarifa 
reduzida de 7,5%, mas essa quantidade repre-
senta 1,2% do consumo total de carne bovina na 
Europa (oito milhões de toneladas por ano) e está 
previsto que a quantidade máxima só seja atingi-
da ao fim de cinco anos.
O Governo Regional sublinhou ainda que Portu-
gal não é autossuficiente na produção de carne 
de bovino, importando mais de 50% daquilo que 
é consumido internamente.

Fonte: Açoriano Oriental

A União Europeia e os Estados Unidos da Amé-
rica assinarão em breve um acordo que revê o 
funcionamento de uma disposição comercial 
em vigor que assegura um contingente pautal 
autónomo para as importações de carne de 
bovino de elevada quantidade para a UE. Esta 

medida virá pôr fim a um litígio que tem sido 
tratado na Organização Mundial do Comércio 
(OMC) desde há muito tempo.
Numa nota publicada pelo Conselho Europeu, 
o conselho explica que “adotou uma decisão 
relativa à assinatura de um acordo entre a UE e 
os Estados Unidos sobre a atribuição aos EUA de 
uma parte do contingente pautal para a carne 
de bovino de alta qualidade, a que se refere o 
chamado Memorando de Entendimento relati-
vo à importação de carne de bovinos não trata-
dos com certas hormonas de crescimento e ao 
aumento dos direitos aplicados pelos Estados 
Unidos a certos produtos da UE, memorando 
esse que foi celebrado em 2009 e revisto em 
2014”.

O acordo será, em breve, assinado em Bruxelas. 
Segundo o Conselho, “graças ao novo acordo, 
o contingente pautal atual permanecerá inal-
terado, mas, do total de 45 mil toneladas do 
contingente pautal, 35 mil serão reservadas 
aos Estados Unidos da América e introduzidas 
gradualmente ao longo de sete anos. O con-
tingente pautal continuará a abranger apenas 
produtos que respeitem as elevadas normas da 
UE em matéria de saúde e segurança alimentar. 
Esta medida é fundamental para resolver uma 
disputa de longa data entre a UE e os Estados 
Unidos relativa às medidas impostas pela UE 
em 1989, aplicáveis a exportações de carne dos 
EUA que contenha hormonas de crescimento 
artificiais.”

Fonte: Vida Rural

UE E EUA CHEGAM A ACORDO PARA IMPORTAÇÕES 
DE CARNE DE BOVINO SEM HORMONAS
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NOTÍCIAS
GOVERNO REGIONAL FAZ BALANÇO EXTREMAMENTE 
POSITIVO DA FEIRA AGRÍCOLA AÇORES 2019

O Secretário Regional da Agricultura e Flores-
tas afirmou, no Faial, no último dia da Feira 
Agrícola Açores 2019, que o certame permitiu 
dar a conhecer ao público em geral a grande 
importância do setor para o desenvolvimento 
económico da Região, destacando que, após 
três dia de festa, recomeça segunda-feira a 
“luta” para continuar a melhorar o desempenho 
da agricultura regional e ajudá-la a ultrapassar 
os desafios.
“Esta feira é o resultado do esforço de mui-
tas entidades e não apenas do Governo, mas 
quando chegamos ao fim e percebemos que as 
pessoas estão satisfeitas, que os resultados são 
positivos, só podemos ficar agradados, sobre-
tudo porque o público teve a oportunidade de 
perceber o quanto o setor agrícola é importante 
para o desenvolvimento económico da nossa 
Região”, salientou João Ponte, acrescentando 
que o balanço global desta feira é “extrema-
mente positivo”.

“A verdade é que têm passado por este recinto 
milhares de pessoas, o que demonstra também 
as condições excelentes que existem para a rea-
lização deste tipo de evento na Quinta de São 
Lourenço”, disse João Ponte, destacando que 
as condições ainda serão melhores no futuro 
em virtude das obras que o Governo Regional 
vai realizar para a reabilitação do Solar e para 
a modernização do Pavilhão de Exposições da 
Quinta de São Lourenço.
A Feira Agrícola contou este ano com a repre-
sentação de sete ilhas e registou cerca de 200 
animais de raças de leite e de carne a concurso.
Para João Ponte, os resultados obtidos nos 
vários concursos com animais bovinos de-
monstram bem o empenho e a dedicação dos 
agricultores, revelam a aposta na genética e 
no bem-estar animal, contribuindo, por essa 
via, para a excelência das produções agrícolas 
açorianas.

Também os concursos de méis, de queijo, de 
vinhos, entre outros, têm premiado os melho-
res produtores e revelado, tanto aos residentes 
como aos turistas, o que de melhor se produz 
no arquipélago. 
“Apesar do setor leiteiro ter uma expressão mui-
to grande, há outros setores que já começam a 
ser muito relevantes, como é o caso da produção 
de carne de bovino, a horticultura, a fruticultu-
ra, a vitivinicultura, entre outras”, destacou João 
Ponte, considerando que o desenvolvimento de 
todos estes setores gera um conjunto de produ-
tos e serviços que contribuem fortemente para 
a dinamização da economia local, em cada uma 
das nove ilhas.
GaCS/RM

Fonte: Gazeta Rural
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MORREU O EURODEPUTADO ANDRÉ BRADFORD: 
“SEMPRE PUGNOU PELOS VALORES SOCIALISTAS”

O eurodeputado do PS André Bradford morreu 
nesta quinta-feira (18/07/2019), confirmou o 
PÚBLICO.

De Bruxelas, a delegação socialista no Parla-
mento Europeu, presidida por Carlos Zorrinho, 
enviou uma nota às redacções a comunicar, 
“com pesar, o falecimento do deputado An-
dré Bradford”  e a confirmar que morreu nes-
ta quinta-feira no Hospital do Divino Espírito 
Santo de Ponta Delgada.

“À família enlutada a delegação socialista 
portuguesa no Parlamento Europeu expressa 
sentidos pêsames e manifesta a mais profun-
da dor e solidariedade. Prestamos, neste mo-
mento, a mais honrada das homenagens ao 
homem, ao político e deputado europeu que 
sempre pugnou pelos valores socialistas quer 
a nível regional, nacional e internacional”, lê-
-se.

No passado dia 8, o eurodeputado terá sofrido, 
recorda a agência Lusa, um episódio de sínco-

pe e paragem cardiorrespiratória durante a 
madrugada.    Estaria em coma induzido desde 
então.
André Bradford, 48 anos, era natural de Ponta 
Delgada e licenciado em Comunicação Social e 
Cultural pela Faculdade de Ciências Humanas 
da Universidade Católica de Lisboa, e mes-
tre em Teoria e Ciências Políticas. Em 2000, 
tornou-se assessor de imprensa da secretaria 
regional do Ambiente do Governo dos Açores, 
desempenhando depois funções de assessor 
político e de secretário regional.
Como deputado à Assembleia Legislativa Re-
gional dos Açores, exercia funções de líder do 
grupo parlamentar do PS até ter sido indicado 
pela estrutura regional do partido para ocupar 
o quinto lugar da lista nacional do PS nas últi-
mas eleições europeias.
Tinha tomado posse recentemente no Parla-
mento Europeu, numa sessão em Estrasburgo, 
e sido indicado para a Comissão da Agricultura 
e do Desenvolvimento Rural, para a Comissão 
das Pescas e para a delegação para as Relações 
com os Estados Unidos. Era ainda membro su-

plente da  Comissão do Desenvolvimento Re-
gional e da delegação para as Relações com o 
Canadá.

Voto de pesar

O Presidente da República também já afir-
mou ter sido “com profunda consternação e 
emoção” que tomou “conhecimento da morte 
tristemente prematura do deputado do Parla-
mento Europeu André Bradford”. Numa nota 
no  site  da Presidência da República, Marcelo 
Rebelo de Sousa refere que, “depois de servir 
Portugal e a sua região, os Açores, André Bra-
dford tinha agora um novo desafio e a nobre 
missão de continuar uma carreira de serviço 
público no Parlamento da União Europeia”.
“Teria certamente muito ainda para dar à sua 
família, amigos, à democracia e ao nosso país. 
Por isso, o Presidente da República lamenta 
profundamente, em nome de Portugal, o seu 
desaparecimento extemporâneo”, lê-se.
Os deputados à Assembleia da República 

PS-Açores recorda “um açoriano de corpo inteiro, que se dedicou apaixonadamente à causa pública”.
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eleitos pelos Açores, quer do PS quer do PSD, 
também já anunciaram um voto de pesar con-
junto, que será aprovado na sexta-feira. Será 
apresentado pelo líder parlamentar e presi-
dente do PS, Carlos César, que se desloca ainda 
nesta quinta-feira para S. Miguel. 
No voto de pesar, deputados do PS e PSD lem-
bram “uma vida de entrega e empenhamento 
cívicos”. Recordam que “André Bradford foi 
jornalista do Diário de Notícias e do periódico 
mais antigo em publicação, Açoriano Oriental” 
e sublinham que a morte do político, “em con-
dições tão súbitas e inesperadas, deixa a maior 
consternação em todos quantos o conheceram 
e junto do povo açoriano em geral”.
“Distinguiu-se, sempre, pelas suas qualidades 
de afabilidade, inteligência e de oratória, as-
sociadas a uma formação cultural e pessoal de 
grande exigência ética. O seu contributo para 
o seu partido, para a qualidade do debate po-
lítico, para a democracia e para a valorização 
da autonomia política Açoriana é, por todos, 
reconhecido e elogiado. A Assembleia da Re-
pública partilha, assim, a tristeza pelo fale-
cimento de André Bradford, manifestando o 
maior pesar e a solidariedade para com a sua 
família, os seus amigos, os açorianos em geral 
e os seus colegas no Parlamento Europeu”, lê-
-se.
Numa nota publicado no site, também a direc-
ção do PS refere que “os Açores foram sempre, 
até ao fim, a grande causa que moveu toda a 
sua vida política” e consideram que a “perda 
de um quadro tão qualificado e com tanto 
futuro à sua frente constitui uma perda dra-
mática” para o partido e, em particular, para 
os socialistas açorianos.

“Paladino da democracia açoriana”

O presidente do Governo dos Açores, o socia-
lista Vasco Cordeiro, também já expressou, em 
nome do executivo regional, “grande cons-
ternação” pela morte de André Bradford, um 
“açoriano que dignificou a actividade política”.
“Nas diversas funções políticas e executivas 
que assumiu ao longo de vários anos, o An-

dré Bradford imprimiu sempre à sua acção a 
lucidez, a inteligência e a capacidade de diá-
logo que permitiam construir pontes mesmo 
quando, por vezes, os obstáculos pareciam 
intransponíveis”, salientou, em nota enviada à 
imprensa. Para o chefe do executivo açoriano, 
as capacidades políticas de Bradford, “tão ne-
cessárias” a tal actividade, mas, sobretudo, as 
suas qualidades humanas, “mereceram o justo 
reconhecimento de todos aqueles que com ele 
tiveram o privilégio de privar”.
“Fui testemunha privilegiada do amor incon-
dicional que o André Bradford nutria pela sua 
terra, um sentimento que fez com que esco-
lhesse a política como forma e como meio 
de a servir no exercício de funções públicas”, 
sublinhou Vasco Cordeiro. E acrescentou: “Por 
essa razão – pelo desaparecimento prematuro 
de um açoriano que nunca desistiu de ajudar 
a sua região a ser melhor –, sinto que os Aço-
res perderam hoje um dos seus melhores, mas 
que nos deixa um legado que devemos honrar 
– em sua memória e em nome da nossa terra”. 
Fonte do executivo dos Açores indicou à agên-
cia Lusa que a agenda oficial dos membros do 
Governo Regional está suspensa nesta fase.
O PS-Açores  também já tinha salientado que 
Bradford era “um açoriano de corpo inteiro, 
que se dedicou apaixonadamente à causa 
pública e que, com a sua inteligência, cultura, 
perspicácia e argúcia serviu intransigente-
mente os Açores e os açorianos ao longo dos 
últimos anos”.
No comunicado, o PS-Açores recorda que, “ao 
longo do seu percurso político, André Bradford 
soube honrar a missão que lhe foi confiada 
pelos açorianos, que desde 2004 o elegeram 
para deputado à Assembleia Legislativa dos 
Açores” e que, “como dirigente político, e no 
exercício de diversas funções”, foi “um acérri-
mo defensor da coesão regional, valorizando, 
em simultâneo, a identidade específica de 
cada uma” das ilhas, as quais, consideram os 
socialistas, “conhecia profundamente”.
“André Bradford foi um paladino da demo-
cracia açoriana, um orador de excelência, 
para quem o confronto de ideias era factor de 
enriquecimento do debate público indispen-

sável na procura das melhores soluções para 
o futuro dos Açores e para os desafios que os 
açorianos enfrentam como povo”, acrescentam 
os socialistas no comunicado, no qual se lê 
igualmente que, enquanto líder parlamentar 
do PS/Açores, “manteve sempre uma postura 
franca e aberta de diálogo com as várias forças 
políticas”.
Estes socialistas consideram ainda que, “no 
seu desafio mais recente, ao ser eleito deputa-
do ao Parlamento Europeu, assumiu a respon-
sabilidade de ser a voz dos Açores na Europa, 
de representar todos e cada um dos açorianos”.

PSD-Açores com bandeiras a meia haste
Também o presidente do PSD-Açores expres-
sou “profundo pesar”, lamentando “de forma 
plena e sincera” a morte de André Bradford, 
“que é também uma perda para os Açores” e 
para a autonomia regional. “André Bradford 
foi um político leal e que lutou pela causa pú-
blica”, sublinhou Alexandre Gaudêncio, numa 
nota enviada às redacções.
O líder regional do PSD lembrou André Bra-
dford como “um adversário político que exer-
cia o seu papel de forma honrada e séria, con-
tribuindo para a discussão democrática e para 
o desenvolvimento da sociedade açoriana”.
Em sinal de pesar, o PSD-Açores interrompeu 
todas as suas actividades partidárias, nomea-
damente as jornadas parlamentares em curso 
na ilha das Flores, não agendando qualquer 
acção para os próximos dias. A nota do gabi-
nete de imprensa do PSD-Açores indica ainda 
que as bandeiras da sede regional foram colo-
cadas a meia haste.
Também o PPM, que tem Paulo Estevão como 
deputado único no hemiciclo açoriano, enviou 
uma nota, afirmando que “foi com profunda 
consternação” que recebeu a notícia: “O dr. 
André Bradford destacou-se na vida política 
e cívica dos Açores ao longo das últimas duas 
décadas. A sua inteligência e sólida formação 
cultural permitiram-lhe desempenhar, com 
notável brilho, os cargos políticos e profissio-
nais que desempenhou.”
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NOVA PAC PODE SER OPORTUNIDADE  
PARA OS BIOLÓGICOS

O presidente da direção da Agrobio defendeu, 
em declarações à agência Lusa, que a nova Polí-
tica Agrícola Comum (PAC) pode ser uma opor-
tunidade para apostar nos produtos biológicos.
“A futura Política Agrícola Comum vai deixar 
um maior grau de flexibilidade a cada país para 
apostar naquilo que verdadeiramente acha que 
é estratégico. Nós estamos expectantes e a con-
versar com o Governo no sentido de poder apos-
tar nesta agricultura”, afirmou Jaime Ferreira.
O responsável da Associação Portuguesa de Agri-
cultura Biológica (Agrobio) referiu que, apesar do 
Brexit retirar recursos do orçamento da UE, “onde 
há uma dificuldade, também há uma oportu-
nidade”. Para Jaime Ferreira, mais dinheiro não 
significa melhores resultados, por isso, é preciso 
saber como alocar os recursos disponíveis.
“Nós temos de colocar o dinheiro onde resultem 
bens públicos […]. Não é a União Europeia 
(UE) que nos diz onde vamos colocar o dinheiro. 
Desta vez, vai-nos ser dada a oportunidade de 
fazer escolhas como nunca houve. Não há mais 

desculpas, ou se quer apostar na agricultura 
biológica ou não se quer”, referiu o presidente 
da direção da Agrobio.

Consumidores dispostos a pagar mais por 
biológicos

Jaime Ferreira disse ainda, em declarações à 
Lusa, que os consumidores estão dispostos a 
pagar mais pela qualidade dos produtos bio-
lógicos, sublinhando, no entanto, que o preço 
destes alimentos pode descer se for possível 
aumentar a produção.
“Os preços têm de ser mais próximos daquilo 
que o consumidor pode pagar, mas o consumi-
dor também está disposto a pagar mais por pro-
dutos biológicos”, disse o presidente da direção 
da Agrobio.
“Alguns produtos biológicos, sobretudo na 
época própria, são mais baratos, não sei é se as 
pessoas se apercebem disso […]. Consumir de 
acordo com a estação do ano tem custos favorá-

veis em termos do ambiente, saúde e dinheiro 
no bolso”, defendeu ainda.
Para Jaime Ferreira o desafio passa também por 
aumentar a produção, que ainda é reduzida em 
Portugal, dando resposta às exigências do mer-
cado interno e externo.
Em novembro de 2018, o secretário de Esta-
do das Florestas e do Desenvolvimento Rural 
afirmou que Portugal importa 50% do que se 
consome em matéria de agricultura biológica, 
apesar dos 270 mil hectares que o país tem de-
dicados a este setor.
Recorde-se que, de acordo com a legis-
lação europeia adotada, em janeiro de 
2021, os Estados-Membros da União Euro-
peia deverão adotar novas regras na pro-
dução agrícola em modo biológico. A proposta 
para a nova legislação foi adotada pelo Conse-
lho Europeu no final de maio de 2018 e prevê, 
por exemplo, a aceitação de níveis mínimos de 
contaminação por pesticidas já a partir de 2024.

Fonte: Vida Rural 41
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UE E MERCOSUL CHEGAM A ACORDO  
DEPOIS DE 20 ANOS DE NEGOCIAÇÃO

HERBICIDAS COM DESMEDIFAME PROIBIDOS.
USADOS EM BETERRABA SACARINA

A União Europeia e o Mercosul chegaram esta 
sexta-feira (28 de junho) a um acordo para fe-
char o processo de negociações que se arrastava 
há cerca de 20 anos. A assinatura do acordo de 
comércio entre os dois blocos vai avançar e vai 
abranger cerca de 780 milhões de pessoas e um 
PIB combinado de 16 triliões de euros.
Cecília Malmström, comissária europeia com 
a pasta do Comércio, afirmou que “este é um 
momento histórico”. O acordo será, agora, assi-
nado entre a União Europeia e os quatro países 
que compõem o Mercosul, – Argentina, Brasil, 
Paraguai e Uruguai – e eliminará praticamente 
todas as tarifas que atualmente vigoram nas 
trocas comerciais entre as duas regiões.

Os herbicidas com a substância activa desme-
difame estão proibidos. A decisão é da Comis-
são Europeia e o Regulamento entra em vigor 
no dia 1 de Julho de 2019. As suas utilizações 
aplicavam-se principalmente na cultura de be-
terraba sacarina.
Trata-se de um composto suspeito de ser can-
cerígeno e mutagénico, através de produtos de 
origem animal.
Assim, a DGAV – Direcção-Geral de Alimentação 
e Veterinária irá proceder ao cancelamento das 
autorizações de venda de produtos fitofarma-
cêuticos contendo desmedifame, não podendo 

O acordo, que está ainda sujeito a aprovação 
do Parlamento Europeu e algumas assembleias 
nacionais, fixa critérios em termos de respeito 
pelos direitos laborais e proteção do meio am-
biente, nomeadamente com a adesão às metas 
definidas pelo Acordo de Paris para o Clima.
Atualmente, a União Europeia é a principal 
parceira comercial dos países do Mercosul, 
estimando-se que a liberalização comercial 
permita aos exportadores europeus poupar 
cerca de quatro mil milhões de euros em tarifas 
e custos alfandegários que atualmente pena-
lizam a entrada de automóveis (35%) e outra 
maquinaria (20%), produtos químicos e farma-
cêuticos (18% e 14%), têxteis e calçado (35%) 

estes ser utilizados após a data de 1 de Julho de 
2020.
Este herbicida é também utilizado em culturas 
forrageiras.
Elevado risco
Além disso, acrescenta a DGAV, foi identificado 
um elevado risco derivado da exposição a lon-
go prazo para diferentes grupos de mamíferos, 
excluindo mamíferos insectívoros, em todas as 
utilizações representativas, mesmo quando o 
padrão de utilização inclui apenas uma apli-
cação, e, um elevado risco a longo prazo para 
aves, nas utilizações representativas em be-

ou ainda produtos agrícolas como o vinho ou o 
azeite português.
No âmbito deste acordo, os países do Mercosul 
comprometem-se a aprovar o quadro legal ne-
cessário para garantir que as regras de origem 
e indicações geográficas europeias, que salva-
guardam a proveniência, protegem a denomi-
nação de mais de 350 produtos alimentares 
europeus.
Recorde-se que este tratado começou a ser 
negociado em 1999 entre o Mercosul e a União 
Europeia, com as negociações a serem inter-
rompidas em 2004 e posteriormente retomadas 
em 2010.

Fonte: Vida Rural

terraba sacarina/forrageira, quando o padrão 
de utilização inclui duas ou três aplicações de 
desmedifame.
Além disso, não foi possível terminar a avalia-
ção das propriedades de desregulação endó-
crina da substância, com base nas informações 
disponíveis.
Pode consultar o Regulamento de execução 
(UE) 2019/1100 da Comissão de 27 de Junho 
de 2019.

Fonte: Agricultura e Mar
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CONSUMIDORES ESTÃO DISPOSTOS A PAGAR MAIS 
PELOS PRODUTOS BIOLÓGICOS, DIZ ASSOCIAÇÃO

NOVA POLÍTICA AGRÍCOLA COMUM PODE SER 
OPORTUNIDADE PARA APOSTAR NOS BIOLÓGICOS

O presidente da direção da Agrobio garantiu à 
Lusa que os consumidores estão dispostos a pa-
gar mais pela qualidade dos produtos biológicos, 
ressalvando que o valor destes alimentos pode 
descer se for possível aumentar a produção.
“Os preços têm que ser mais próximos daquilo 
que o consumidor pode pagar, mas o consu-
midor também está disposto a pagar mais por 
produtos biológicos”, indicou Jaime Ferreira, em 
declarações à Lusa.
De acordo com o responsável da Associação 
Portuguesa de Agricultura Biológica (Agrobio), 
o preço destes produtos já foi mais alto no pas-
sado e pode ainda sofrer reduções consoante a 
época do ano.
“Alguns produtos biológicos, sobretudo na 
época própria, são mais baratos, não sei é se as 
pessoas se apercebem disso […]. Consumir de 
acordo com a estação do ano tem custos favorá-
veis em termos do ambiente, saúde e dinheiro 
no bolso”, apontou.

“Nós temos que colocar o dinheiro onde resultem 
bens públicos […]. Não é a União Europeia (UE) 
que nos diz onde vamos colocar o dinheiro. Desta 
vez, vai-nos ser dada a oportunidade de fazer esco-
lhas como nunca houve. Não há mais desculpas, ou 
se quer apostar na agricultura biológica ou não se 
quer”, vincou.
O presidente da direção da Agrobio defendeu que 
a Política Agrícola Comum (PAC) pós 2020 pode 
constituir uma oportunidade para apostar nos bio-
lógicos, apesar dos cortes previstos no âmbito do 
próximo quadro comunitário.
“A futura Política Agrícola Comum vai deixar um 
maior grau de flexibilidade a cada país para apostar 
naquilo que verdadeiramente acha que é estraté-
gico. Nós estamos expectantes e a conversar com o 
Governo no sentido de poder apostar nesta agricul-
tura”, afirmou Jaime Ferreira, em declarações à Lusa.
De acordo com o responsável da Associação Portu-
guesa de Agricultura Biológica (Agrobio), apesar de 
o ‘Brexit’ retirar recursos do orçamento da UE, “onde 
há uma dificuldade, também há uma oportunida-
de”.

Para Jaime Ferreira o desafio passa também por 
aumentar a produção, que ainda é reduzida em 
Portugal, dando resposta às exigências do mer-
cado interno e externo.
Porém, apesar de Portugal não conseguir com-
petir com a concorrência em termos de quanti-
dade, tem-se vindo a destacar ao nível da quali-
dade dos seus produtos biológicos.

“Os nossos produtos têm muita procura. O nos-
so esforço deverá ser sempre para produzir com 
a máxima qualidade e, com isso, nunca nos vai 
faltar mercado e um mercado de maior valor. 
Não nos podemos contentar com ser apenas 
biológico, temos que ser mais do que isso. Te-
mos que apostar nos nossos produtos, na iden-
tidade dos produtos”, apontou.
Em novembro de 2018, o secretário de Esta-
do das Florestas e do Desenvolvimento Rural 
afirmou que Portugal importa 50% do que se 
consome em matéria de agricultura biológica, 

Posto isto, a Agrobio defendeu que mais dinheiro 
não significa melhores resultados, por isso, é im-
portante saber como alocar os recursos disponíveis.
“Nós temos que colocar o dinheiro onde resultem 
bens públicos […]. Não é a União Europeia (UE) 
que nos diz onde vamos colocar o dinheiro. Desta 
vez, vai-nos ser dada a oportunidade de fazer esco-
lhas como nunca houve. Não há mais desculpas, ou 
se quer apostar na agricultura biológica ou não se 
quer”, vincou.
O presidente da direção da Agrobio disse ainda acre-
ditar que da parte do executivo haverá “interesse e 
vontade” em apostar neste tipo de produção, atra-
vés de, por exemplo, incentivos para novos agricul-
tores, de um programa de conversão da agricultura 
tradicional para a biológica e de ações de sensibili-
zação para novos agricultores.
Jaime Ferreira considerou ainda ser “muito posi-
tiva” a entrada do PAN no Parlamento Europeu, 
acrescentando que os partidos ‘verdes’ são os que 
mais lutam pela promoção da agricultura biológica, 
impulsionados pelos consumidores que defendem 
“as questões ambientais, o bem-estar animal e a 

apesar dos 270 mil hectares que o país tem de-
dicados a este setor.
“Estamos a importar cerca de 50% de tudo 
aquilo que consumimos em matéria de agricul-
tura biológica. É tempo de perceber que o mer-
cado está ansioso de ter este tipo de produção e 
a indústria também percebeu que tem aqui um 
nicho”, disse, na altura, Miguel Freitas à agência 
Lusa.
Criada há 34 anos, a Agrobio dedica-se, sobre-
tudo, a apoiar os agricultores e a promover a 
agricultura biológica junto dos consumidores, 
tendo também uma vertente ligada à educação 
ambiental.
Esta organização não-governamental conta, 
atualmente, com cerca de oito mil associados, 
entre agricultores e consumidores.

Fonte: Açoriano Oriental

promoção de uma agricultura menos poluente e 
mais sustentável”.
A Comissão Europeia propôs, a 1 de junho de 2018, 
uma verba de cerca de 7,6 mil milhões de euros no 
Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2021-2027, a 
preços correntes, abaixo dos 8,1 mil milhões do or-
çamento anterior, com uma ligeira subida nos paga-
mentos diretos e cortes no desenvolvimento rural.
Também a preços correntes, para o QFP 2021-2027 
está prevista uma verba de 4,2 mil milhões de euros 
no primeiro pilar da Política Agrícola Comum (PAC) 
(referente a pagamentos diretos) e de 3,4 mil mi-
lhões no segundo (para o desenvolvimento rural).
Criada há 34 anos, a Agrobio dedica-se, sobretudo, a 
apoiar os agricultores e a promover a agricultura bio-
lógica junto dos consumidores, tendo também uma 
vertente ligada à educação ambiental.
Esta organização não-governamental conta, atual-
mente, com cerca de oito mil associados, entre agri-
cultores e consumidores.

Fonte: O Jornal Económico
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Manhã tranquila bem nos confins de Trás-os-
-Montes.
O velho Prior estava em frente à igreja quando viu 
passar uma menina
de uns nove ou dez anos, pés descalços, franzina, 
meio subnutrida, ar
angelical, conduzindo uma meia dúzia de cabras. 
Era com esforço que a garotinha conseguia reunir 
as cabras e obrigá-las a caminhar.
O padre observava a cena. Começou a imaginar 
se aquilo não era um caso de exploração de tra-
balho infantil e foi conversar com a menina.
- Olá, minha querida. Como  te chamas?
- Maria da Luz, Sr. Prior.
- O que vais fazer com essas cabras, Maria da Luz?
- Vou levá-las à quinta do Sr. Alcides para o bode 
as cobrir.
- Olha lá, Maria da Luz, o teu pai ou os teus irmãos 
mais velhos não
podiam fazer isso?
- Já fizeram Sr. Prior, mas não nasceu nada. Tem 
mesmo que ser um bode!

Quatro pacientes estão reunidos.
O terapeuta pede que todos se apresentem, di-
gam qual é sua actividade e que comentem por-
que a exercem.
O primeiro diz: Chamo-me Francisco, sou médico 
porque me agrada tratar da saúde e cuidar das 
pessoas.

O segundo apresenta-se:
Chamo-me Ângelo. Sou arquitecto porque me 
preocupa a qualidade de vida das  pessoas e 
como vivem.

A terceira diz:
Chamo-me Maria e sou lésbica. Sou lésbica por-
que adoro mamas e rabos femininos e fico louca 
só de pensar em fazer sexo com mulheres.

Faz-se um silêncio...

Então o Alentejano diz:
Eu cá sou o Manel Jaquim e até há pouco achava 
que era pedreiro, mas... acabo de descobrir que 
afinal sou mas é lésbica.

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

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

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

Ele ia jantar pela primeira vez em casa da na-
morada. Quando ia atacar a sopa, reparou no 
olhar severo da futura sogra, que lhe perguntou 
friamente:
- Em sua casa não costumam orar, antes de co-
meçarem a comer?
- Não, minha senhora - disse ele atrapalhado -. 
A minha mãe é muito boa cozinheira...

O avião militar subiu até à altitude conveniente 
para o efeito. O capitão paraquedista chamou 
então o recruta alentejano que ia saltar pela 
primeira vez de paraquedas. E o capitão expli-
cou-lhe:
- É tudo muito simples. Vejo que já estás equi-
pado com o paraquedas nas costas. Então, 
quando a porta lateral do avião for aberta, tu 
aproximas-te dela, abres as pernas e os braços, 
contas até dez, pausadamente, e atiras-te para 
o espaço. Quando fores no ar, contas até cinco 
e puxas a argola direita que está no equipa-
mento. Se, por acaso, essa argola não acionar 
a abertura do paraquedas, tens uma argola de 
emergência, no lado esquerdo. Puxa-a! Depois, 
quando chegares ao solo, no círculo assinalado, 
estará uma bicicleta que montarás para chega-
res ao quartel.
O alentejano aguardou, então, pelo momento 
próprio e, à ordem de saltar, voou para o espa-
ço. Contou até dez e depois puxou a argola da 
direita. Nada! O paraquedas não abriu! Rapida-
mente, puxou a argola do lado esquerdo… e 
nada! O paraquedas continuou fechado!
Já em queda livre, diz o pobre do alentejano:
- Querem ver que, agora, também não está lá 
a bicicleta?!

Um bêbado é abordado às 3 da manhã pela 
polícia:

O policial pergunta:

- Para onde vai nesse estado, a esta hora?

O bêbado responde:

- Vou a uma palestra sobre o abuso do álcool 
e seus efeitos letais para o organismo, o mau 
exemplo, as consequências nefastas para a fa-
mília, bem como o problema que causa na eco-
nomia familiar e a irresponsabilidade absoluta.

O policial olha sem acreditar e diz?

- A sério? E quem vai dar uma palestra a esta 
hora da madrugada?

- E quem pode ser? … A minha mulher… logo 
que chegar a casa.

AJAM O JOVEM AGRICULTOR
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  Continuar a preparação dos talhões 
para as próximas sementeiras e plan-
tações de Outono-Inverno, efectuando 
cavas fundas e procedendo ao enterra-
mento do estrume e dos adubos.
  Cuidas das hortaliças (brócolo, couve-
-flor, penca e repolho), que deverão 
ser estrumadas ou tapadas a meio do 
mês, se o não tiverem sido antes.
  Semear: agriões, alfaces, azedas, bel-
droegas, cebolas, cenouras, chicórias, 
coentros, couves-flor, repolho, ervi-
lhas, espinafres, favas, nabos, rabane-
tes, salsa, segurelha, etc.
  Dar início, nos pomares onde a colhei-
ta da fruta já estiver terminada, à poda 
e limpeza das árvores.
  Prosseguir a enxertia a “olho dormen-
te” de macieiras e pessegueiros, ope-
ração que convém ficar concluída em 
princípios de Outono. Enxertar, “em 
fenda”, cerejeiras, macieiras e pereiras 
de formas altas.
  Aplicar caldas oleosas aos citrinos ata-
cados por cochonilhas, desde que os 
frutos não tenham mais que 2cm de 
diâmetro.

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

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

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

  Ainda se pulverizam com caldas cú-
pricas os batatais mais atrasados, a fim 
de evitar ataques de míldio, tão preju-
diciais ao desenvolvimento e conser-
vação dos tubérculos Imediatamente 
à colheita, os canteiros devem ser la-
vrados, preparando-os para as plantas 
de Outono. Terminar a colheita da 
batata temporã e começar ou acabar a 
destinada a semente; sachar e regar os 
meloais, milharais, roçar matos para 
estrume.

  Semear agriões, alfaces (romana), ce-
bolas, repolho de inverno, rabanetes, 
chicória, couves, beterrabas, ervilhas, 
feijão-verde, aipos e espinafres. Plan-
tar alfaces, chicórias e cebolas.

  Colher feijão de sequeiro, girassol, 
abóboras, cebolas, tomate, pepino, pi-
mento, cebola, beterraba. Preparar o 
terreno para as sementeiras e planta-
ções do próximo Outono. Regar pela 
fresca e sachar. Limpar os moranguei-
ros, cortando-lhes os estolhos ou dei-
xando só os necessários para a multi-
plicação. Fazer a sulfatação e enxofra 
dos tomateiros.

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

  O material destinado às vindimas deve 
ser esfregado, raspado a seco e lavado, 
primeiramente, com uma solução fer-
vente de carbonato de sódio a 10% e, 
depois, com água fria.

JULHO AGOSTO SETEMBRO
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