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índiCe

“Prémio 
ProdUtor 
exCeLente”

A partir do dia um de Janeiro de dois mil e dezanove o Prémio Produtor Excelente vai ter mais dois parâme-
tros para a sua atribuição. 
Serão a partir de agora incluídas os teores de matéria gorda e proteica do leite, ou seja, um produtor terá de 
ter uma média anual igual ou superior a 3.7 para gordura e 3.2 para proteína.
A elevação do grau de dificuldade para se atingir o Prémio Produtor Excelente, não foi para reduzir o número 
de premiados mas sim para estimular os produtores para uma maior atenção a esses parâmetros e para que 
o prémio continue sendo um estímulo para os produtores e não ficasse banalizado.
Esta alteração deve ser encarada de uma forma positiva por todos os produtores de leite Micaelenses porque 
tenho a certeza que o resultado é superior à expetativa.
Desta forma desejo a todos um bom ano agrícola, com boas produções.

Um novo deSaFio 
Para a ConqUiSta do 
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PreParação do terreno
Aceite o desafio, definiu-se a área a cultivar (1 hectare), sen-
do esta nas Arribanas, em terreno fácil de laborar, com bons 
acessos, assim como pelo seu ph (6,5) e estar muito rico em 
estrume. Das várias formas de utilização desta planta, optamos 
pela que parece ser a mais complicada, a ensilagem, o que nos 
fez optar pela variedade Gerty. Esta variedade possui uma M. 
S. de 21-22%, o que se traduz num elevado rendimento, com 
aptidão para ser misturada com outras fibras, assim como ser 
dada às vacas em fresco.
A preparação do terreno foi feita do seguinte modo: aplicação 
de estrumes, fertilizantes e fitofármacos, fresagem, lavoura, 
rototerra e sementeira. A sementeira foi a 29 de Março, sendo 
esta realizada pela Sinaga com o compasso de 50x14, o que 
fez com que a densidade de sementeira fosse maior do que a 
recomendada, sendo sim a aconselhada de 50x18. Densidades 
muito elevadas podem trazer dificuldade no desenvolvimento 
das plantas por competição alimentar e de espaço, assim como 
uma maior proliferação de fungos ou outras enfermidades.
Foi aplicado 500 kg/ha de 8-12-12 a lanço, sendo apenas este 
o fertilizante usado. Não foi administrado o 15-35 na linha, 
porque o semeador não o aplicava, tendo a beterraba se de-
senvolvido muito bem, tanto que ao 2º mês, na presença dos 
técnicos da KWS, nos recomendaram a não aplicar qualquer 
outro fertilizante, o que se comprovou, mas a recomendação 
será de aplicar este adubo, ou outro similar, na linha. O que 
se passou foi ter um terreno muito rico em matéria orgânica, 
tendo a planta sempre alimento disponível. A maior dificulda-
de foi no controle de infestantes vegetais, algo difícil de conter, 
faltando a homologação de determinadas substâncias quími-
cas, sendo este um caminho a percorrer para o maior sucesso 
desta cultura, assim como de algumas pragas como a lagarta.
 

deSenvoLvimento da CULtUra
Os herbicidas usados foram o glifosato antes da sementeira, 
Goltix Ultra, Betanal e Venzar, como pesticida, apenas o De-
cis. Registo que o desenvolvimento de infestantes a partir do 
4º mês foi tão intenso que teve que se recorrer a mão-de-obra 
para retira-las, algo que convém estudar outras formas de 
combate.
A beterraba teve um ritmo de crescimento muito bom, ape-
sar de uma maior densidade, não apresentando sinais de pro-
blemas com fungos. Sensivelmente ao quinto mês (agosto), a 
parte aérea (ramada) desapareceu, mas a partir de finais de 
setembro voltou com bastante vigor. Pena foi nesta altura ter 
também surgido a lagarta que danificou a nova rama. Assim, 
é conveniente estudar um pesticida que controle esta praga, 
que aparecendo no fim de cultura, dificulta qualquer acção, 
procurando-se um fármaco que dado no arranque, seja activo 
até ao fim da cultura.
               
CoLheita
Como referi anteriormente, optamos pela opção mais compli-
cada, a ensilada, tendo-se que realizar o investimento de uma 
alfaia que pica a beterraba, misturando-a com o milho, con-
seguindo assim uma melhor mistura com uma fibra disponí-
vel, e mais do que isso, tornar um alimento com a qualidade 
alimentar da beterraba não só disponível por 3 a 4 meses, mas 
sim durante todo o ano, conseguindo assim uma redução no 
custo da fração energética da dieta das vacas, assim como na 
engorda dos vitelões desta cooperativa.
A máquina em questão é uma picadora montada no tractor, 
encomendada na Bélgica à VDW Constructie, sendo esta fei-
ta de acordo com as características do tractor que possuímos. 
Refiro que foram muito profissionais e que corresponderam 

BeterraBa
Forrageira 
na CJa

renato Cordeiro
Engº Zootécnico

A CJA em 2018 aceitou o desafio do Dr. José Caiado em cultivar beterraba forrageira, sendo esta 
uma planta já utilizada na nossa ilha há mais de 30 anos, o que foi encarado como uma novi-
dade, tendo surgido muita curiosidade e até algumas dúvidas na sua utilização. Como já foi 

divulgado em números anteriores, é um alimento considerado como uma excelente fonte de energia 
proveniente do açúcar, com o mesmo valor energético do amido dos cereais, mas com uma maior ra-
pidez de digestão.
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BeterraBa
Forrageira 
na CJa

a cada um dos nossos pedidos e duvidas sobre esta alfaia, o 
mesmo não se pode dizer do transporte, pois devido às greves 
consecutivas dos trabalhadores portuários, a chegada desta 
máquina atrasou muito mais do que era previsto.
Possui um bom ritmo de trabalho, mas requer que a beterraba 
esteja junto ao sitio onde será feito o silo. Tem o conveniente 
de ser auto-carregadora, mas o tempo de carregar e picar sobre 
o milho na trincheira, pode vir a atrasar as operações, ao que 
sempre que possível, a máquina esteve sempre em funciona-
mento, picando a beterraba para um monte, sendo esta depois 
carregada e espalhada em camadas no silo.
A colheita foi realizada na primeira semana de novembro, por 
uma colhedora da Sinaga, o que devido a esta estar prepara-
da para a beterraba sacarina, sendo a forrageira de dimensões 
diferentes, esta demorou e requereu um trabalho mais cuida-
doso, ao que reconheço a dedicação do senhor Celso Câmara.
A beterraba foi colocada em monte, em zona de fácil carrega-
mento, sendo a maior parte moída e descarregada ao lado, e 
sempre que possível, auto-carregada e moída sobre a trinchei-
ra. A mistura do milho com a beterraba foi feita na relação de 
3 para 1, ou seja 3 hectares de milho para um de beterraba. O 
atraso da chegada da alfaia fez com que o milho ficasse muito 
para além do seu período ideal de colheita, mas como a beter-
raba necessita de uma fibra com maior matéria seca, até não 
foi uma condição que prejudicasse tanto como o esperado. Daí 
o que aconselhamos é que sendo a mistura com o milho, seja 
planeado o seu ciclo e sementeira, de maneira a que a quando 
for a colheita, estes estejam no período certo.
A trincheira foi iniciada com uma camada de milho, seguiu-se 
de beterraba, mas com 1 terço da altura da anterior, e assim su-
cessivamente. Após a cobertura do silo, nas semanas seguintes 
este abateu cerca de um metro, o que foi novamente apertado, 
isto deve-se ao estado avançado de maturação do milho. A sua 
abertura está agendada para a próxima primavera, quando a 
carga animal aumenta nas Arribanas, esperando que esta se 
tenha conservado nas devidas condições, pois a duvida que 
ainda persiste é a se a terra que inevitavelmente acompanha a 
beterraba prejudicará a mistura, sendo que uma colheita mais 
cedo, Agosto a Setembro, reduzia este risco
Antes de iniciar a colheita, foi arrancado os cabedulhos e can-
tos do campo de cultivo e deu-se em fresco às vacas, sendo 
esta misturada no unifeed. Como o nosso tem veio vertical, 
havia a dúvida de este conseguir moer bem a beterraba, ao que 
verificamos que com uma parte de erva de rolo, é possível mo-
ela bem, tendo as vacas gostado deste novo ingrediente. Gra-
dualmente a beterraba foi entrando na sua dieta, chegando a 
cerca de 8 kgs por dia/vaca, onde para além da sua apetência, 
registamos um aumento da gordura do leite. Posteriormente 
iremos acompanhar os efeitos da beterraba ensilada, e até que 
níveis se poderá reduzir ou alterar a fracção energética, conse-
guindo uma dieta mais rentável.
Embora a beterraba não fosse pesada na colheita, na última 
visita dos técnicos da KWS, estimaram uma produção mínima 
de cerca de 120 toneladas por hectare, o que pela despesa reali-
zada, nos deu um custo 15,05€ por tonelada. Houve operações 
que não foram realizadas, devido ao bom desenvolvimento da 
cultura, assim como a adubação na linha e na sacha e a ulti-
ma aplicação de fungicidas, o que subirá o custo por tonelada, 
para cerca de 18 a 19 €/tonelada.
 

Estado da beterraba nos dias da colheita, segunda ramada

O milho já num estado de maturação muito avançado. Recomenda-se que o milho 
esteja a um nível maior de matéria seca do que o normal, mas não tanto.

Presença da lagarta, difícil controlo.

Colheita com colhedora da Sinaga

Descarga
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ConSideraçõeS
Entenda-se que esta é uma cultura que apresenta tanto um lar-
go período de sementeira (Inverno e Primavera), assim como 
de colheita (Verão ao Inverno), o que dá a oportunidade de os 
produtores analisarem bem qual o modelo que deve escolher 
para a sua exploração. Em primeiro ter consciência que têm 
condições para esta cultura, e saber optar pela forma que se 
encaixa melhor no maneio da sua exploração, não havendo o 
melhor modelo de usar, mas sim o ideal.
Recorrer ao pastoreio é a forma mais simples, aproveitando as fo-
lhas que são uma excelente forragem verde, com um conteúdo 
em proteína de 16%, sendo a melhor variedade a Geronimo, cujos 
teores em MS são mais baixos, mas com grande parte da raíz aci-
ma do solo que é assim facilmente aproveitada pelos animais. No 
planeamento da sementeira, se fizer com que a mudança da cerca 
eléctrica seja feita a dar um rego de cada vez, permitindo a que 
cada vaca tenha 2 a 3 plantas, consegue reduzir o pisoteio, sendo 
este o maior inconveniente deste modelo. Tem um longo período 
de colheita, 6 meses, o que em terras baixas, durante anos de seca 
como este ultimo, pode ser uma solução para muitos lavradores.
Colhida e fornecida em fresco deve ser feito com a colheita gra-
dual do terreno, pois com a humidade que temos, receio que o 
tempo que permaneça em monte deverá ser menor do que a te-
oria aconselha. De qualquer forma, pode ser dada inteira sobre a 
comida, evitando tocas que as vacas possam engolir, devendo-se 
inicialmente partir algumas tocas, isto porque os animais estra-
nham um novo alimento, mas assim que o degustarem, mesmo 
inteiras e nas dimensões correctas, estas à dentada conseguem ir 
arrancado bocados capazes de ingerir sem problemas.
Caso tenha unifeed, o problema anterior é ultrapassado. Os de 
veio horizontal conseguem moer e misturar melhor a beterraba, 
mas como já se referiu, com o unifeed de veio vertical se conse-
gue fazer o mesmo, adicionando inicialmente a beterraba com 
rolo de erva. Nada que a prática e a vontade não alcance.
Caso deseje ensilar, demonstramos aqui a nossa experiencia, 
mas talvez, mesmo sendo colocada inteira no silo, em camadas 
na proporção de 3/1, com o aquecimento do silo, esta deverá 
cozer e sendo posteriormente colocada num unifeed, deverá 
fazer uma boa mistura mantendo as suas características.
Ficam aqui apenas algumas considerações, que após uma análise 
de cada produtor, com o nosso apoio, deverá escolher qual a solu-
ção que poderá melhorar a eficiência alimentar da sua exploração. 
Há que ter em conta o tempo de ocupação do terreno (6 meses até 
à colheita), que se compara com o que a terra realmente produz 
neste período e a que valor nutricional e de custo. Boas escolhas!

Aspecto da beterraba sobre o milho antes de ser espalhada.
Calcamento e alisamento da beterraba picada descarregada com o atrelado na 
trincheira. Foi aplicado em cada camada de milho e beterraba inoculante para 
melhor conservação.

Para maior rendimento de trabalho, picar a beterraba em monte, sendo esta de-
pois carregada em atrelado e espalhada na trincheira. Tem apenas o inconvenien-
te de esta oxidar rapidamente.

Picando sobre o milho na trincheira, o que também permite fazer um calcamento 
do silo mais eficiente.

Picadora de beterraba VDW, sendo a pá hidráulica e auto carregadora

Monte de tocas de beterraba.
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BrUno CoSta
Estudante finalista 
do Mestrado integrado 
em Medicina Veterinária, 
Universidade de Évora. 
Estagiário da AJAM-CJA. 

ParatUBerCULoSe

Ocorre com grande frequência em bovinos, mas outras espé-
cies podem ser infetadas. Para além do termo paratuberculose, 
é mundialmente conhecida como doença de John.
A bactéria invade as células da mucosa intestinal, local onde 
se multiplica e destrói o epitélio celular. De seguida, a bactéria 
consegue migrar até que atinge os linfonodos regionais, onde 
estabelece a infeção latente ao nível dos macrófagos (células do 
sistema imunitário).
Deste modo, a principal fonte de contaminação do ambien-
te e consequente transmissão a outros animais da exploração 
ocorre pelos animais que têm infeção subclínica. Estes animais 
eliminam grandes quantidades de MAP para o exterior, con-
taminando as pastagens, os parques de alimentação e restantes 
instalações das vacarias. A excreção intermitente de bactérias 
por estes animais não é acompanhada por qualquer sinal clí-
nico. Assim, a infeção é considerada subclínica uma vez que 
não existem sinais de doença a acompanhar a eliminação de 
bactérias.
A principal forma de infeção é pela via feco-oral, resultante da 
contaminação ambiental. O MAP foi isolado a partir do corri-
mento uterino, sémen e leite.
Alguns autores sugerem que o MAP pode estar associado à do-
ença de Crohn nos humanos, ainda que não esteja confirmada 
a relação entre a bactéria e a doença inflamatória crónica dos 
humanos.

maniFeStação CLíniCa
Nos animais com doença clínica, ocorre síndrome de má ab-
sorção que é observável para diminuição da condição corpo-
ral, magreza extrema em fases avançadas e quebras na produ-
ção de leite, ainda que os animais mantenham o apetite. Uma 
vez que a bactéria provoca lesão das células da mucosa intesti-
nal, há perda de proteína e podem

ser visíveis edemas nos animais. O principal sinal clínico é a 
diarreia profusa e crónica, que não responde ao tratamento 
com antibióticos.
A diminuição da performance reprodutiva das vacas pode ser 
outro sinal clínico dos animais infetados por esta bactéria.
O médico veterinário que faz a assistência à exploração pode 
detetar dilatação intestinal com conteúdo líquido e gasoso no 
seu interior, auscultar pings. Em infeções graves, a diarreia 
conduz a desidratação que por sua vez pode levar à morte dos 
animais.
Não existe tratamento para esta doença pelo que se deve pro-
ceder ao abate dos animais infetados.

o qUe é? Como Se maniFeSta? 
SaiBa Como monitoriZar

a SUa exPLoração

A paratuberculose é o nome dado à infeção provocada pelo Mycobacterium avium spp paratuber-
culosis (MAP). É uma bactéria álcool-ácido-resistente, com a forma de bacilo e é gram positiva. 
Por ser um microrganismo intracelular facultativo, consegue viver por grandes períodos de 

tempo no interior das células imunitárias e intestinais dos bovinos, sendo que estão descritos períodos 
de dois a dez anos de infeção latente.
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Figura 1: Vaca com diminuição da condição corpo-
ral e diarreia crónica (Stilwell, 2009).

ControLo na SUa exPLoração
Pelo que me foi possível observar e registar durante os 6 meses 
de estágio, a equipa veterinária da AJAM-CJA diagnosticou 16 
animais com doença clínica correspondente a paratuberculose.
Importa referir que é necessária a colheita de sangue e envio 
para laboratório para um diagnóstico definitivo da doença.
O facto de não existir tratamento para a paratuberculose, asso-
ciado às quebras na produção de leite e de condição corporal a 
que a sua infeção está associada, constituem argumento mais 
que suficiente para que os produtores sejam capazes de reco-
nhecer os sinais da doença e proceder à eliminação do agente 
da sua exploração.
Ainda que existam despesas a nível do serviço médico-veteri-
nário e pela perda do animal, os benefícios pela eliminação do 
agente e prevenção do contágio de outros animais são bastante 
superiores e compensatórios para qualquer exploração.
O quadro seguinte permite auxiliar os produtores na deteção 
dos sinais clínicos da paratuberculose na sua exploração e ex-
plicar o procedimento e tomadas de decisão às quais está sujeito.

Diarreia crónica
Perda de peso

Diminuição da produção de leite
Diminuição da fertilidade

Tratamento de suporte do animal 
Colheita de sangue e envio para diagnóstico no Laboratório Regional

Resultado positivo:
Como não existe tratamento, 
o animal deve ser enviado para abate

Resultado negativo:
falar com o médico veterinário, 
caso não exista resposta positiva 
ao tratamento e melhoria notória

ReconheceR os sinais clínicos 
dos animais com paRatubeRculose 

chamada do mÉdico veteRinÁRio

enQuanto se aguaRda o Resultado: 
atenÇÃo ao Risco de contaminaÇÃo 
de outRos animais da eXploRaÇÃo!
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renato Sardinha 
Mestre em controlo biológico
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Atualmente, as bactérias estão cada vez 
mais resistentes aos antibióticos e o rit-
mo a que as resistências vão aparecendo é 

muito superior à descoberta de novos antibióticos. 
E, por conseguinte, será necessário que se proce-
da a alterações no uso dos mesmos. A Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) lançou recentemente 
uma iniciativa global que visa reduzir os danos 
graves e evitáveis associados à medicação (5).

qUando Se adminiStra
Um antiBiótiCo,
exiStem várioSParâmetroS 
qUe têm de Ser ConSideradoS:

 A categoria do antibiótico
 A bactéria a combater
 O grau de infeção
 O tempo de tratamento (3).

exiStem diFerenteS modoS de 
atUação doS antiBiótiCoS, a SaBer:

 Inibidores da síntese da parede
 Alterações na permeabilidade da membrana celular
 Inibidores da síntese de ácidos nucleicos
 Inibidores da síntese de proteínas (6).

A resistência aos antibióticos é a capacidade de um microrga-
nismo para resistir aos seus efeitos. Pode ocorrer, naturalmente, 
por seleção natural, através de mutações originadas ao acaso (1). 
Outro facto que também ocorre é a aquisição do gene de resis-
tência (4). É uma situação potencialmente grave, já que os anti-
bióticos perdem o seu efeito. Trata-se de uma consequência da 
evolução por via da seleção natural, ou de uma situação que de-
riva da utilização excessiva de antibióticos de amplo espectro, de 
diagnósticos incorretos, de prescrições desnecessárias ou do uso 
indevido de antibióticos. Para ser eficaz contra um microrganis-
mo o antibiótico deve alcançar concentrações suficientes no lo-
cal da infeção. Para tal é necessário que se encontre na sua forma 
livre, não ligado a proteínas, pois assim, conseguirá atravessar as 
paredes dos capilares e exercer o seu efeito terapêutico. A pene-
tração nos tecidos normalmente ocorre por difusão passiva e é 
proporcional à quantidade de antibiótico livre no plasma e no lí-
quido extracelular. Para além da ligação a proteínas plasmáticas 
existem outros fatores que influenciam a distribuição tecidual 

redUção do USo 
de antiBiótiCoS 
na SeCagem

como, a presença de enzimas bacterianas, circulação sanguínea 
modificada, pH, a sua lipossolubilidade e transporte ativo. (1).

oS 4 PrinCiPaiS meCaniSmoS 
de reSiStênCia BaCteriana 
aoS antiBiótiCoS São:

 Modificação ou distribuição enzimática do antibiótico
  Prevenção da acumulação intracelular do antibiótico através 

da redução da permeabilidade celular ao antibiótico ou da 
existência de bombas de efluxo dos antibióticos das células 
bacterianas

 Alterações nas moléculas alvo dos antibióticos
  Produção de moléculas alvo alternativas que não são inibi-

das pelo antibiótico

  Considerando a evolução da resistência aos antibióticos nas 
bactérias Gram-positivas, verifica-se que a espécie S. aure-
os e o género Enterococcus são as bactérias que apresentam 
maior problema de resistências. Relativamente às Gram-ne-
gativas, temos o género Pseudomona e a Acinetobacter.(2)

Por norma, durante a secagem usam-se antibióticos de forma a 
tratar alguma bactéria existente no úbere ou então o antibiótico 
em bisnaga é usado para prevenir uma futura infeção durante o 
período de secagem. Contudo, em muitos casos, são adminis-
trados antibióticos de secagem sem existir bactéria no úbere que 
justifique a sua utilização. É nestes casos que se deveria pres-
cindir da utilização dos mesmos e usar apenas o selante. Neste 
sentido, será necessário recorrer a um conjunto de técnicas que 
suportem esta decisão, como o teste TCM, contagem das células 
somáticas de cada quarto, realização de antibiograma. Use os 
antibióticos de forma racional!
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de exPLoraçõeS LeiteiraS
vitor ChaLaça
TÉCNICO COMERCIAL / 
HIGIENE E 
NUTRIÇÃO ANIMAL
vitor.chalaca@hypred.com

indiCadoreS de 
PerFormanCe

o qUe São indiCadoreS
de PerFormanCe?

No novo mundo das explorações leiteiras os KPIs (Key Perfor-
mance Indicators) são medidas quantificáveis para compreen-
der se os objetivos estão a ser atingidos.

exemPLo de aLgUnS indiCadoreS 
imPortanteS de anaLiSar 
Para Um Bom deSemPenho:

  eFeCtivo

   Vacas totais: 
  Nº médio de vacas adultas presentes na exploração.

   % de Vacas adultas em produção:
   Vacas adultas num determinado período de tempo.
  (Nº de Vacas ordenhadas/ Nº de vacas presentes)

    média de lactações: 
   Número médio de lactações de todos os animais adultos
  (Σ de Nº de Lactações /Nº de vacas)

  SaÚde

   contagem de células somáticas
  no tanque: 
  Média aritmética do cálculo mensal das ccs no tanque

   % de mastites: 
   % de mastites clínicas na manada de leite
  (Nº de mastites clínicas / Nº de animais em ordenha)

  reProdUtivo

   interValo parto-conceção
   Média de dias entre o parto e a conceção de todos os ani-

mais gestantes

Com a constante mudança do sector leiteiro verificamos que o número de animais tende a ser maior 
em cada exploração. Assim cada vez mais necessitamos de ferramentas de análise e que cada vez 
mais precisas para assim tomar as decisões mais acertadas nas nossas explorações.

   média de dias de leite (del)
   Média de dias entre o parto e a data de análise de todos 

os animais em produção

   idade ao 1º parto 
   Período de tempo, expresso em meses, entre o nasci-

mento e o parto de todas as novilhas.
 

  aLimentação

   ingestão de Kg de matéria seca (ms): 
    Média de MS ingerida por um animal num determinado 

momento
   Peso total do Unifeed X % de matéria seca do bolo ali-

mentar / Nº de vacas em lactação.

   Índice de conVersão
    Quantidade de litros produzidos por cada kg de MS ingerido
  Kg de leite do dia / kg de MS

  eConómiCo

    custo alimentação Vacas em produção/ 
Kg de leite produzido: 

  Custo por kg do bolo alimentar das vacas em produção.
  Valor do custo Unifeed/ Kg de leite vendido

todoS oS indiCadoreS Servem Para 
indiCar métriCaS Para ingeStão 

eFiCaZ de Uma exPLoração, Podendo 
ainda Ser aPLiCadoS oUtroS ainda 

maiS variadoS e aProFUndadoS.

o imPortante é a medição de indiCa-
doreS Para aSSim avaLiar e aJUStar.

“o qUe medimoS ControLamoS, 
tornando CLaro 

o qUe reaLmente imPorta”
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Pedro mendonça
Inseminador da AJAM
Novembro | 2018

A AJAM no passado dia 7 de Novembro, apresentou-se aos 
seus Associados e lavoura em geral com um novo Catálogo de 
Touros para a campanha de 2019. Catálogo este apresentado 
com um novo visual e formato de modo a ser mais fácil toda a 
interpretação das provas, porque estando na éra dos Genómi-
cos estes cada vez mais estão a indicar-nos mais outros carac-
teres também muito importantes a ter em atenção. 
A apresentação decorreu novamente na sede da AJAM. Em 
virtude de anos anteriores a presença dos fornecedores, (Nuno 
Mateus da Genética21 e Pablo Reboiro da ABS) foram essên-
cias para os esclarecimentos dos presentes, assim deste modo 
gostaria de dirigir os agradecimentos á presença de ambos, por 
tudo que teem feito de forma a contribuir em prol do melho-
ramento Genético que a AJAM está a desenvolver. Como vem 
sendo hábito no final entre os presentes foram sorteadas doses 
do touro Silver e Spike, oferta da ABS e Genética21, seguindo-
se momento de convívio e troca de impressões. 
Neste grupo de touros selecionados para a futura campanha, 
acredito estarem reunidos caracteres ideais para ajudar a cor-
rigir aspetos morfológicos e produtivos que possam no futuro 
vir a contribuir ao maior rendimento da vaca leiteira.

CatáLogo 
de toUroS
2019

toUroS no toP 5 em deStaqUe:

tPi
Yoda, ShimmerRC, Prophecy, Candor, Moemoney

net merit
Yoda, ShimmerRC, Prophecy, Candor, Firefly

Baixa CCS
Artist, Moemoney, Atmosphere/Conan-Red, Spike, Candor

Leite
Enzo, ShimmerRC, Johnny, Gillespy, Butler 

gord.
Yoda, Silver, Candor, Prophecy, Rawhide 

Prot.
Yoda, Johnny, Butler, Beech, Enzo/ShimmerRC, 

tiPo
Artist, Doc, Atmosphere, Brokaw, Spike

ÚBereS
Hamster, Coronet, Spike, Artist, Atmosphere

PernaS & PéS
Rawhide, Candor, ShimmerRC, Doc, Atmosphere 

ang. garUPaS
Brokaw, Coronet, Tairon, Yoda, Prophecy/Hardrock

vida ProdUtiva
Conan Red, ShimmerRC, Candor/Enzo/Yoda, Firefly, Moe-

money

FaCiLidade Parto
Candor, ShimmerRC, Fransisco, Hardrock/Johnny, Bear

temPeramento
Brokaw, Eclipse Red, Candor/Butler, Hardrock/Johnny/Ge-

rome, Bear/Prophecy/Rawhide

Beta CaSeina a2/a2
Moemoney, Eclipse Red, Spike, Alaska Red, Firefly, Bear, 

Brokaw, Hamster, Checkpoint, Tairon, Butler
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FiLiPa Lança 
Filipa Lança
Médica Veterinária

Os bovinos possuem placenta cotiledonar na qual os cotilédo-
nes fetais se encontram ligados às carúnculas maternas presen-
tes no útero, formando os placentomas (Beagley et al., 2010). 
O início da sequência normal do parto envolve uma enorme 
sucessão de reações hormonais entre o feto e a vaca. Para além 
destas alterações hormonais que favorecem a rotura da liga-
ção entre os cotilédones e as carúnculas, a ativação da resposta 
imunitária materna contra as membranas fetais é fundamental 
no desprendimento da placenta. O aumento da síntese e liber-
tação de prostaglandina e oxitocina resultam em contrações 
mecânicas do útero que são vitais para um parto normal. Estas 
contrações são igualmente importantes na última fase do par-
to pois são responsáveis pela expulsão mecânica da placenta 
(Beagley et al., 2010). 
Nos bovinos, a expulsão da placenta ocorre normalmente en-
tre 3 a 8 horas após o parto. A retenção de placenta é definida 
como a falha na expulsão das membranas fetais, a partir das 
8 - 12 horas pós-parto (Divers & Peek, 2008). 

retenção 
de PLaCenta

RETENÇÃO
DE 

PLACENTA

TORÇÃO
UTERINA PARTO

DISTÓCICO

ABORTO

PARTO
GEMELAR

PARTO
PREMATURO

PARTO
INDUZIDO

HIPOCALCEMIA
DISTÚRBIOS

NUTRICIONAIS

TEMPERATURAS
ALTAS

IDADE

IMUNODEPRESSÃO

PLACENTITE

figura 1 Causas de retenção de placenta

CaUSaS

Os casos de retenção de placenta em bovinos leiteiros podem 
ocorrer devido a diversas causas, tal como ilustra a figura 1.

aSPetoS CLíniCoS

Os sinais clínicos são óbvios quando se observa exteriormente 
a placenta na região da vulva. Esta condição é menos evidente 
quando a placenta se encontra no interior do útero ou quando 
existe uma porção de placenta presente no interior da vagina 
que, para ser detetada, exige palpação vaginal (Divers & Peek, 
2008). 
Vários estudos indicam que as vacas com retenção de placenta 
têm maior predisposição para desenvolverem doenças meta-
bólicas, metrite, mamite e deslocamento de abomaso (Divers 
& Peek, 2008).  
A metrite é a complicação secundária mais comum em casos 
de retenção de placenta. Nestes casos, os animais apresentam 
febre, inapetência, diarreia, prostração, baixa produção de leite 
e descargas vaginais fétidas. A redução do apetite associado 
à metrite resulta muitas vezes em deslocamento de abomaso 
(Noakes et al. 2001). 
Para além de todas estas consequências negativas o animal 
que desenvolve metrite sofre um atraso na involução uterina, 
a taxa de conceção é menor, é necessário um maior número 
de inseminações por conceção e há um aumento dos dias em 
aberto (Noakes et al. 2001). 

figura 2 Retenção de placenta   (Fotografia: Dra. Diana Pacheco)
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tratamento

Vários estudos indicam que tratamentos menos invasivos e 
com menor manipulação da placenta, em conjunto com anti-
bióticos intrauterinos ou sistémicos (de acordo com o estado 
geral do animal e da presença de metrite), reduzem progressi-
vamente a taxa de mortalidade em bovinos com retenção de 
placenta (Divers & Peek, 2008).
Em casos de parto distócico, parto gemelar, parto induzido, 
obesidade e retenção de placenta, considera-se que estes ani-
mais devem receber tratamento profilático pois existe um ele-
vado risco de desenvolverem metrite (Divers & Peek, 2008).
Contudo, o tratamento da retenção de placenta deverá ter 
como base a opinião do médico veterinário, consoante a pre-
sença ou ausência de metrite, ou de outra doença coexistente, 
ou simplesmente por prevenção contra a metrite e respetivas 
consequências (Divers & Peek, 2008).

O Diretor do Centro de Comunicações dos Aço-
res, CFR Gonzalez dos Paços, por designação do 
Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada e 
o Presidente da Direção da Associação de Jovens 
Agricultores Micaelenses, César Augusto Medei-
ros Pacheco, assinaram esta quarta-feira, dia 12 
de dezembro de 2018, às 10:30, nas instalações 

ProtoCoLo entre a marinha e a aSSoCiação 
de JovenS agriCULtoreS miCaeLenSeS

do Centro de Comunicações dos Açores o Proto-
colo entre a Marinha e a Associação de Jovens 
Agricultores Micaelenses no âmbito do acesso 
ao terreno do Local de Transmissão de Santana, 
do Centro de Comunicações dos Açores.
O protocolo tem como objetivo estabelecer as 
condições de autorização de acesso para o cul-

tivo de pastagem para gado no terreno do Local 
de Transmissão de Santana, em contrapartida, a 
Associação de Jovens Agricultores Micaelenses 
obriga-se a manter o terreno utilizado limpo e 
ausente de qualquer matéria que interfira no 
plano de terra das antenas ali instaladas.”

Prevenção

Existem algumas experiências de campo que provaram que há 
uma diminuição da incidência de casos de retenção de placen-
ta, quando existe um bom maneio nutritivo das vacas em fase 
de transição e de condições que permitam o bem-estar animal. 
Assim, estes parâmetros de maneio deverão ser considerados 
como uma forma de prevenção para esta doença (Beagley et 
al., 2010). 
As vacas leiteiras de alta produção lidam com um grande desa-
fio fisiológico e hormonal, pelo que o maneio nutricional du-
rante o período pré-parto ajuda a reduzir diversas doenças que 
surgem durante e após o parto (Beagley et al., 2010). 
A presença de vitamina E e selénio na alimentação das vacas 
é importante para a função adequada do seu sistema imunitá-
rio. Assim, a suplementação dos animais com estas substâncias 
pode ajudar a reduzir a incidência de retenção de placenta (Be-
agley et al., 2010). 
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O Centro de Bovinicultura, nos Arrifes, foi palco para a atri-
buição do prémio Produtor Excelente 2017, uma iniciativa As-
sociação de Jovens Agricultores Micaelenses (AJAM).
O prémio contemplou todos os produtores de leite micaelen-
ses que atingiram a pontuação máxima na classificação do lei-
te, no ano de 2017.
Na edição deste ano, receberam esta distinção 680 produtores.
Segundo o presidente da direção da AJAM, este será um even-
to que continuará a promovido tendo ganho a sua notorieda-
de, vendo os produtores de leite micaelenses reconhecimento 
do seu trabalho.
“Quando a Associação dos Jovens Agricultores Micaelenses 
lançou esse prémio estimulou os produtores a manterem a 
qualidade do leite nas melhores condições higio-sanitárias, 
sendo a resposta muito positiva e os resultados estão à vista. 
A qualidade do leite micaelense é de excelência e desse modo 
congratulo toda a produção pelo trabalho que foi feito nessa 
matéria, realçou César Pacheco.
O presidente da AJAM adiantou que já no próximo ano, os 
parâmetros para a atribuição do Prémio Produtor Excelente 
serão alterados, com a inclusão dos parâmetros de matéria 
gorda e proteica nos valores base de 3.7 e 3.2 de média anual. 
O objetivo é fazer com que o prémio fique mais competitivo 
para que continue a ser estimulante para os produtores rece-
berem esse galardão.
Falando para quase um milhar de produtores, o presidente 
da AJAM voltou a destacar que o modelo agropecuário dos 
Açores é um modelo de pastoreio sustentável que não põe em 
causa o ambiente, muito pelo contrário, contribui para um 
melhor ordenamento do território, sendo que é o grande res-
ponsável pela beleza paisagística que tanto tem atraído muitos 
visitantes, potenciando outro setor de atividade, o Turismo, 
que agora emerge e que tem condições de estar lado a lado 
com a agropecuária e nomeadamente a bovinicultura de leite. 
Foi nesse sentido que foi criada a rota do leite pela Confraria 
do Leite dos Açores, em quem a Associação dos Jovens Agri-
cultores Micaelenses se associou com a sua exploração a ficar 
referenciada como um dos pontos de interesse da rota, dando 
a oportunidade a quem nos visita de ver o maneio com os ani-

680 agriCULtoreS reCeBeram

Prémio 
ProdUtor 
exCeLente
2017

mais e com o produto final que é o leite”.
César Pacheco aproveitou ainda para falar sobre a produção 
que, em vinte anos a produção de leite duplicou e os indica-
dores são para continuar a crescer, dados que considera que 
devem ser encarados por toda a fileira como um resultado po-
sitivo, “tem de haver a responsabilidade de todos numa união 
de esforços para se conseguir colocar nos mercados esse cres-
cimento da produção, criando valor direto e indireto para a 
nossa região”.
Travar o crescimento da produção seria um erro, na sua opinião, 
apesar de haver indústrias que o fazem.
O dirigente associativo considera que se deve continuar a inves-
tir na agricultura, de forma estruturante, para cada vez mais co-
locar todos os produtores em condições de igualdade reduzindo 
assimetrias melhorando a redução com custos de produção.
César Pacheco não esqueceu o problema vivido este ano, devi-
do à seca, situação que veio alertar o sector para a vulnerabili-
dade das reservas de água em períodos longos de falta de chu-
va. É preciso encontrar soluções para que no futuro, aquando 
de situações semelhantes não venha acontecer o mesmo ou 
mais situações mais dramáticas. A água deve ser um dos prin-
cipais investimentos da região, sendo que as autarquias com 
responsabilidades na matéria devem rever as suas capacidades 
de abastecimento, pensando até numa rede de abastecimento 
de água agrícola”.
Da parte do Governo Regional o presidente da AJAM disse es-
perar a apresentação do programa Jovem Agricultor que está a 
ser elaborado, que possam trazer uma série de medidas para me-
lhorar a instalação de Jovens Agricultores, contribuindo sempre 
para um rejuvenescimento do tecido empresarial agrícola.
César Pacheco aproveitou ainda oportunidade para realçar 
que, numa altura em que se está a negociar o próximo orça-
mento da PAC, será necessária uma boa proposta para a região 
para continuar com o investimento nas explorações, para que 
não se perca o balanço da especialização, modernização e efi-
ciência do setor.
Recorde-se que o brinde entregue aos premiados, este ano, foi 
um protótipo de um queijo que é o melhor produto que se 
pode fazer com o leite. “É o produto mais nobre dos lacticí-
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nios, e que talvez seja a imagem de marca da nossa região en-
quanto produtora de leite, recordou o dirigente.
“Associada a uma paisagem única no mundo era importante 
que se conseguisse tirar uma maior valorização dessa associa-
ção, para com isso melhorar o rendimento aos produtores, que 
anseiam por um melhor preço do leite, pois pode haver muito 

leite de pastagem pelo mundo, mas dos Açores é só o nosso, 
disse César Pacheco.
Após a cerimónia de entrega dos prémios, houve lugar para o 
convívio com os premiados e convidados.
Numa segundo momento, teve lugar um leilão de novilhas, 
com novilhas de alta genética proveniente da Cooperativa de 
Juventude Agrícola.”
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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 (%)

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 (%)

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 (%)

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

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
://

ww
w.

gp
p.p

t)

Barómetro de PreçoS
PREçO PAgO à PRODuçãO POR 1000 LiTROS EM vigOR 2017

PReço base 230 € 220 € 230 € 220 €

ValoR do PonTo 2,30 € 2,20 € 2,30 € 2,20 €

déciMa de goRdURa 2,75 € 3,75 € 2,7434 € 2,74 €

déciMa de PRoTeina 3,75 € 3 € 3 € 2,245 €

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 €

> 4,000,000 16,5 € 0 € 0 € 10,5 €

BónUS qUaLidade
< 400,000 ccs e < 100,000 cTM 0 € 20 € 22 € 11 €

  ≤ 250.000 ccs 2,5 € 0 € 0 € 0 €

de 250.000 ccs a 300.000 ccs 1 € 0 € 0 € 0 €

de 300.000 ccs a 350.000 ccs 0 € 0 € 0 € 0 €

PenaLiZaçõeS
 > 1,000,000 ccs e/ou  > 400,000 cTM 0 € – 4 €

de 350.000 ccs a 400.000 ccs -10 €

de 400.000 ccs a 500.000 ccs -65 €

> 500.000 ccs -95 €

reFrigeração e entregaS no CaiS de FáBriCa 
enTRega no cais fRio -TanQUe PRóPRio fRio -TanQUe fábRica acUMUlação de cais + fRio

bel explorações 0 € 27,45 € 23,96 € Não

bel Postos 5 € Não

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

bel covoada 15 € 27,45 € 23,96 € Sim

bel coop, santo antão 23,44 € Não

insUlac explorações 27,5 € 22,5 € Não

insUlac burguete e são brás 12,5 € Não

insUlac Postos 10 €

insUlac fábrica 10 € 25 € 22,5 € Sim

UnileiTe explorações 27,45 € Não Não

UnileiTe fábrica 12,5 € 27,45 € Não Não

UnileiTe covoada 12,5 € Não

UnileiTe Postos leite 2,5 €

PRolacTo 23 € 27,43 € 12 € Sim
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exemPLo Com entrega no CaiS

PReço base 230 € 220 € 230 € 220 €

9 PonTos 20,70 € 19,980 € 20,70 € 19,80 €

déciMa de goRdURa 2,75 € 3,75 € 2,74 € 2,74 €

déciMa de PRoTeina 3,75 € 3 € 3 € 2,245 €

sUbsídeo Regional 0 € 0 € 0 € 0 €

PRéMio QUanTidade 15 € 0 € 0 € 7 €

PRéMio QUalidade 2,5 € 20 € 22 € 11 €

PRéMio caís de fábRica 10 € 10 € 12,5 € 23 €

ToTal 284,70 € 276,55 € 290,94 € 285,79 €
 cais (coV.)(bURg., s. bRás) (PosTos) 15 € 12,5 € 2,5 €

ToTal 289,70 € 279,05 € 280,94 €
cooPeRaTiVa sanTo anTão 23,44 €

ToTal 298,14 €
cooP. cosTa noRTe 17,5 €

ToTal 292,20 €
RefRigeRado enTRegUe no cais 27,45 € 25 € 0 € 27,43 €

ToTal 302,15 € 291,55 € 290,22 €

PREçO POR 1000 LiTROS, PARA LEiTE COM POnTuAçãO MáxiMA (9 POnTOS), 
Tb 3,8 TP 3,3, quOTA 365000 LiTROS 

* Contagens inferiores 200.000 CCS

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

exemPLo Com reCoLha na exPLoração, 
Leite reFrigerado e tanqUe do ProdUtor

PReço base 230 € 220 € 230 €

9 PonTos 20,36 € 19,46 € 20,36 €

déciMa de goRdURa 2,75 € 3,75 € 2,74 €

déciMa de PRoTeína 3,75 € 3 € 3 €

sUbsídio Regional 0 € 0 € 0 €

PRéMio QUanTidade 15 € 0 € 0 €

PRéMio QUalidade 2,5 € 20 € 22 €

leiTe RefRigeRado 27,45 € 27,5 € 27,45 €

ToTal 301,81 € 293,71 € 305,55 €
Notas: A Insulac a 28/02/2018 terminou com o Bónus de Quantidade de 10€/1000 lts de leite. A Bel para os produtores do programa “Vacas Felizes” tem o pré-
mio de 17,50 €/1000 lts e “Bem Estar Animal” de 5,00 €/1000 lts. A Janeiro de 2018 foi retirado o subsídeo do Governo Regional de 6,235 €/1000 lts de leite.

1 Bel - Santo antão - 298,14€
2 Cooperativa  Costa norte 292,20€
3 Unileite - fábrica - 290,94€
4 Bel - Covoada - 289,70€
5 nestlé - Prolacto – 285,79€
6 Unileite - Postos – 284,94€

7 Bel - Ribeirinha – 284,70€
8 insulac - burguete, S. brás - 268,15€
9 insulac - fábrica - 265,65€
10 refrigerado Bel – 302,15€
11 refrigerado Prolacto - 290,22€
12 refrigerado insulac - 280,65€
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Portaria n.º 119/2018
de 2 de novemBro
de 2018
SeCretaria regionaL
da agriCULtUra 
e FLoreStaS

SUmário
ALTERA A PORTARIA N.º 47/2015, 
DE 15 DE ABRIL.(ESTABELECE AS 
REGRAS APLICáVEIS AOS APOIOS 
A CONCEDER NO âMBITO DA 
SUBMEDIDA 4.1. - INVESTIMENTO 
NAS EXPLORAçõES AGRíCOLAS, 
DA MEDIDA 4 – INVESTIMENTOS 
EM ATIVOS FíSICOS, DO PRORU-
RAL+.).

portaria n.º 119/2018 
de 2 de noVemBro de 2018

Considerando que a Portaria n.º 
47/2015, de 15 de abril, com as alte-
rações introduzidas pela Portaria n.º 
163/2015, de 29 de dezembro, que esta-
belece as regras aplicáveis aos apoios a 
conceder no âmbito da Submedida 4.1 
– Investimento nas Explorações Agrí-
colas, da Medida 4 – Investimentos em 
Ativos Físicos, do Programa de Desen-
volvimento Rural da Região Autónoma 
dos Açores 2014-2020 (PRORURAL+);
Considerando a execução que esta 
submedida regista, bem como as mo-
dificações verificadas no contexto em 
que aplica, nomeadamente ambientais, 
torna-se necessário introduzir algumas 
alterações de modo a tornar a sua apli-
cação mais criteriosa;
Considerando a experiência obtida 
com a aplicação da Portaria, verifica-
se a necessidade de introduzir alguns 
ajustamentos ao regime ali previsto de 

Jo JornaL oFiCiaL
da região aUtónoma 
doS açoreS

JornaL oFiCiaL 
i Série
nÚmero 132,
2 de novemBro de 2018

modo a torná-lo mais operacional;
Assim, manda o Governo Regional, 
pelo Secretário Regional da Agricultura 
e Florestas, nos termos da alínea d) do 
n.º 1 do artigo 90.º do Estatuto Político-
Administrativo da Região Autónoma 
dos Açores, conjugado com a alínea 
c) do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-
Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro e o 
ponto 7 da Resolução do Conselho do 
Governo n.º 31/2015 de 27 de fevereiro, 
o seguinte:

ARTIGO 1.º
Alteração à Portaria n.º 47/2015, de 15 
de abril
Os artigos 7.º, 10.º, 12.º, 13.º, 16.º, 17.º, 
23.º, 25.º e os Anexos I e II, todos da 
Portaria n.º 47/2015, de 15 de abril, 
que estabelece as regras aplicáveis 
aos apoios a conceder no âmbito da 
Submedida 4.1 – Investimento nas 
Explorações Agrícolas, da Medida 4 
– Investimentos em Ativos Físicos, do 
Programa de Desenvolvimento Rural 
da Região Autónoma dos Açores 2014-
2020 (PRORURAL+), são alterados 
passando a ter a seguinte redação:

ARTIGO 7.º
[….]
1. [….]
2. [….]
3. [….]
4. [….]
5. [….]
6. No caso de jovem agricultor, benefi-
ciário da Submedida 6.1. - Instalação de 
Jovens Agricultores ou beneficiário que 
se encontre numa situação de início de 
atividade, a condição prevista na alínea 
f) do n.º 1, pode ser cumprida até à 
data de apresentação do último pedido 
de pagamento.
7. Para efeitos da alínea f) do n.º 1, e 
sem prejuízo do previsto no número 
anterior, considera-se que o agricultor 
tem a situação regularizada em matéria 
de licenciamento, se aquando da apre-
sentação do projeto de investimento, 

possuir o comprovativo da licença, ou 
na falta deste, entregar o requerimento 
do respetivo pedido, devendo, neste 
caso, a licença ser entregue até à data 
de apresentação do primeiro pedido de 
pagamento.
8. No caso de pessoas coletivas, para 
além de preencherem as condições 
exigidas para o agricultor em nome in-
dividual, no objeto social devem prever 
o exercício da atividade agrícola.
9. [….]

ARTIGO 10.º
[….]
1. Durante o período de aplicação do 
presente diploma, cada beneficiário 
pode apresentar no máximo três proje-
tos de investimento, desde que:
a) A apresentação de um novo projeto 
de investimento ocorra após a data 
da apresentação do último pedido de 
pagamento relativo à última operação, 
independentemente do período de pro-
gramação em que ocorreu a apresenta-
ção desse projeto de investimento ativo;
b) [….]
2. Em casos excecionais, as limitações 
previstas no proémio e na alínea a) do 
número anterior, podem ser afastadas 
no aviso de abertura do concurso.

ARTIGO 12.º
Elegibilidade dos investimentos
1. São elegíveis as despesas, diretamen-
te ligadas à atividade a desenvolver que 
digam respeito aos seguintes investi-
mentos:
a) [….]
b) [….]
c) [….]
d) [….]
e) [….]
f) [….]
g) [….]
2. [….]
3. [….]
4. [….]
5. [….]
6. [….]
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7. [….]
8. [….]
9. [….]
10. [….]

ARTIGO 13.º
Despesas e investimentos não elegíveis
[….]
a) [….]
b) [….]
c) [….]
d) [….]
e) [….];
f) [….];
g) Caminhos, instalação elétrica e ins-
talação de rede de águas integrados na 
rede viária pública;
h) Instalação de energias renováveis 
quando ultrapassem o limite das capa-
cidades necessárias ao normal funcio-
namento da atividade da exploração;
i) [….]
j) [….]

ARTIGO 16.º
Avisos
1., A abertura de concurso é efetuada 
com a publicação do aviso no portal do 
PRORURAL+.
2. [….]
3. [….]
4. [….].

ARTIGO 17.º
[….]
1. [….]
2. [….]
3. [….].
4. [….]
5. [….]
6. [….]
7. [….]
8. São selecionados para decisão 
favorável, os projetos que cumpram as 
condições de elegibilidade, atinjam a 
pontuação mínima prevista nos critérios 
de seleção e tenham cabimento na 
dotação orçamental, prevista no aviso de 
abertura de projetos de investimento.
9. [….]

ARTIGO 23.º
[….]
1. [….]
2. [….]
3. [….]
4. [….]
5. [….]

6 - O último pedido de pagamento deve 
ser submetido no prazo máximo de 90 
dias a contar da data da conclusão da 
operação, sob pena do seu indeferi-
mento.
7 - Em casos excecionais e devidamente 
justificados, o IFAP, I.P., pode autorizar 
a prorrogação prazo estabelecido no 
número anterior.
8 - No ano do encerramento do PRO-
RURAL+, o último pedido de paga-
mento deve ser submetido até 6 meses 
antes da respetiva data de encerra-
mento, a qual é divulgada no portal do 
IFAP, I.P., em www.ifap.pt e no portal 
do PRORURAL+, em http://prorural-
mais.azores.gov.pt.

ARTIGO 25.º
[….]
1. [….]
2. Os pagamentos dos apoios são efetu-
ados por transferência bancária, para a 
conta referida na alínea l) do artigo 8.º.
(Vêr anexo I)

ARTIGO 2.º
Republicação da Portaria n.º 47/2015, 
de 15 de abril
É republicada, em anexo à presente 
Portaria, dela fazendo parte integrante 
a Portaria n.º 47/2015, de 15 de abril de 
2015, que estabelece as regras aplicá-
veis aos apoios a conceder no âmbito 
da Submedida 4.1 – Investimento nas 
Explorações Agrícolas, da Medida 4 
– Investimentos em Ativos Físicos, do 
Programa de Desenvolvimento Rural 
da Região Autónoma dos Açores 2014-
2020 (PRORURAL+), com as altera-
ções ora introduzidas.

ARTIGO 3.º
Entrada em vigor
A presente portaria entra em vigor no 
dia seguinte ao da sua publicação.

Secretaria Regional 
da Agricultura e Florestas.

Assinada em 22 de outubro de 2018.
O Secretário Regional 

da Agricultura e Florestas, 
João António Ferreira Ponte.

Portaria n.º 118/2018
de 31 de oUtUBro
de 2018
SeCretaria regionaL
da agriCULtUra 
e FLoreStaS

SUmário
MANTÉM OS VALORES INDICA-
TIVOS DAS RENDAS DE PRÉDIOS 
RúSTICOS PARA O ANO AGRíCO-
LA DE 2018/2019, CONSTANTES 
DO MAPA ANEXO à PORTARIA 
N.º 62/2007, DE 4 DE OUTUBRO, 
E MANTIDOS EM VIGOR PELA 
PORTARIA N.º 67/2017, DE 25 DE 
AGOSTO.

portaria n.º 118/2018 
de 31 de outuBro de 2018

Nos termos do Decreto Legislativo Re-
gional n.º 29/2008/A, de 24 de julho, que 
estabelece o Regime Jurídico do Arren-
damento Rural na Região Autónoma dos 
Açores, o membro do Governo Regional 
dos Açores competente em matéria de 
agricultura, deve estabelecer anualmente 
uma tabela indicativa de rendas.
Assim, ao abrigo do disposto no artigo 
9.º do referido Decreto Legislativo 
Regional, manda o Governo da Região 
Autónoma dos Açores, pelo Secretário 
Regional da Agricultura e Florestas, o 
seguinte:
1 – Os valores indicativos das rendas de 
prédios rústicos para o ano agrícola de 
2018/2019 são os constantes do mapa 
anexo à Portaria n.º 62/2007, de 4 de 
outubro, mantidos em vigor pela Porta-
ria n.º 67/2017, de 25 de agosto.
2 – Os valores dos novos contratos de 
arrendamento deverão ser expressos 
em euros e por hectare.

Secretaria Regional 
da Agricultura e Florestas.

Assinada em 22 de outubro de 2018.
O Secretário Regional 

da Agricultura e Florestas, 
João António Ferreira Ponte.
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O Secretário Regional da Agricultura e Florestas 
anunciou hoje um novo apoio à importação de 
alimentos para os animais, já na próxima sema-
na, para minimizar os impactos sentidos pelos 
agricultores decorrentes da falta de alimentos 
armazenados, em consequência da seca que 
assolou os Açores no ano passado.

“O Governo Regional irá 
apoiar a importação de 
5.000 toneladas de palha 
e feno na forma prensa-
da e 5.000 toneladas de 
concentrado fibroso, re-
forçando, assim, o apoio 
que já foi concedido no 
ano passado no âmbito 
da seca”, afirmou João 
Ponte,  adiantando que 
esta decisão do Executi-
vo surge na sequência de 
uma proposta apresen-

tada pela Federação Agrícola dos Açores.
Para o governante açoriano, que falava à mar-
gem de uma reunião com a Direção da Federa-
ção Agrícola dos Açores, em Ponta Delgada, este 
apoio para reduzir os custos com a aquisição
de alimentos é “justo e necessário”.
Em 2018 foi decidido apoiar diretamente a im-

portação de 22 mil toneladas de alimento para 
os animais.
João Ponte adiantou também que, ainda esta 
semana, serão assinadas as primeiras portarias 
com o objetivo da Região começar a pagar di-
retamente aos produtores cujas culturas foram 
afetados pela seca em 2018 e cujas colheitas 
foram substancialmente inferiores ao esperado 
e verificado em anos anteriores.
“Esta decisão vai abranger cerca de 1.400 
produtores, que tiveram prejuízos numa área 
de cerca de 6.000 hectares, sendo certo que a 
maior parte das culturas afetadas foram de mi-
lho forrageiro e hortícolas”, referiu o titular da 
pasta da Agricultura.
João Ponte salientou ainda que o encontro ser-
viu para começar a preparar a reunião do Con-
selho Regional de Agricultura, que decorrerá a 
6 de fevereiro, na ilha Graciosa.

GaCS/RM

governo doS açoreS deCide novo aPoio 
à imPortação de aLimentoS Para o gado
Ponta Delgada, 14 de Janeiro de 2019

reSULtadoS do v ConCUrSo miCaeLenSe 
da raça hoLStein FríSia

No passado dias 23 a 25 de Novembro no Parque de Exposições de São Miguel decorreu o V Concurso Micaelense da raça Holstein Frísia de Outono.
A ORP Doorman Natacha da exploração Óscar Manuel Cordeiro Ponte (Ribeira Grande) foi eleita a novilha campeã. Já a ORP Attwood Gruta da exploração Óscar 
Manuel e Roberto Manuel Cordeiro Ponte (Ribeira Grande) foi eleita a vaca campeã.

 
Fonte: CUA - AASM ->  http://www.aasm-cua.com.pt/aDefEventoConcMicOut2018.html#prettyPhoto  •  Data de publicação: 2018-11-26  •  Imagens: Vaca Pinta

Vaca campeã - ORP Attwood Gruta Novilha campeã - ORP Doorman Natacha
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A Associação dos Produtores de Leite de Por-
tugal (Aprolep) defendeu ontem que o preço 
mínimo do leite pago aos produtores deve as-
cender a 37 cêntimos em 2019, aproximando-
se do custo de produção, para colmatar as difi-
culdades do setor.
“Desafiámos a indústria a transformar e a valo-
rizar mais o leite para reduzir importações [...]. 
E desafiámos a distribuição a seguir o exemplo 
que adotou na França e negociar com a indús-
tria transformadora para assegurar aos produ-
tores um preço mínimo de 37 cêntimos”, disse, 
em comunicado, a direção da Aprolep.
De acordo com os dados do Observatório Eu-
ropeu do Leite, avançados pela associação, em 
outubro, o preço médio do leite fixou-se em 
31,1 cêntimos por quilo, cinco cêntimos abaixo 

Uma forma relativamente nova de mastite 
causada pela bactéria do género Lactococcus 
está ocorrendo com mais frequência e, por ser 
resistente a vários tipos de antibióticos geral-
menteusados, podendo ser difícil de controlar.
Inicialmente identificada na década de 1930, 
mas reclassificada em 1985, a bactéria Lac-
tococcus só foi considerada importante como 
cultura inicial na produção de queijo e soro de 
leite coalhado.
Surtos recentes, no entanto, aumentam a sua 
importância como um patógeno da mastite, 
disse Valorie Ryman, especialista em laticínios 
da Extension, da Universidade da Geórgia. 
“Lactococcus mastitis é uma preocupação séria, 
dada a sua resistência a terapias de mastite 
comuns”,disse ela.
Por causa da maneira como o Lactococcus é 
cultivado, muitas vezes é difícil para os técnicos 
de laboratório diferenciá-lo dos Streptococcus 

ProdUtoreS qUerem qUe Preço mínimo do Leite 
aSCenda a 37 CêntimoS em 2019

Uma nova Forma de maStite noS eUa

A Aprolep indicou ainda que, face às dificulda-
des do setor, os agricultores têm adiado investi-
mentos e não retiram “um salário digno e com-
pensador do trabalho necessário para o cultivo 
dos campos” e para o cuidado dos animais.
“A cada ano que passa Portugal perde produtores. 
Em agosto já só éramos 4.578, menos 200 que [no 
período homólogo]. O abandono é mais significa-
tivo no continente, onde o número de produtores 
passou a ser inferior ao número de produtores aço-
rianos desde fevereiro”, acrescentou.
Segundo a Aprolep, as famílias que resistem têm 
“cada vez mais dificuldade” em encontrar mão-
de-obra para trabalhar no setor e “a situação 
irá agravar-se à medida que os salários sobem, 
muito justamente, enquanto o preço do leite ao 
produtor continua injustamente congelado”.
Em 12 de dezembro, o ministro da Agricultura, 
Florestas e Desenvolvimento Rural, Capoulas 
Santos, vincou, no parlamento, que o preço do 
leite pago ao produtor manteve-se estável até 
outubro, podendo aumentar com a abertura de 
novos mercados.

 
Fonte: Diário de Noticias

do preço médio na União Europeia, enquanto 
o custo de produção mantém-se superior a 37 
cêntimos.
Os produtores desafiaram também o Governo 
a “avaliar o resultado da rotulagem da origem 
do leite para verificar porque não chegou ainda 
valor acrescentado aos produtores e a bater-se a 
nível europeu por um mercado responsável que 
impeça futuras crises de excesso de produção”.
Em causa está o aumento da procura do leite, 
as ajudas da Política Agrícola Comum (PAC) que 
não compensam a diferença entre o preço e cus-
to de produção, a perda de produtores e a “falta 
de visão e falta de ambição” no setor.
“Assistimos [em 2018] à implementação da 
rotulagem da origem do leite, mas ainda não 
vimos o resultado dessa opção no rendimento 
dos agricultores. Sentimos um aumento da pro-
cura de leite por parte das grandes superfícies 
comerciais que procuram garantir o abasteci-
mento regular das suas lojas com leite nacional, 
respondendo assim à preferência dos consumi-
dores, mas continuámos durante todo o ano 
com preços abaixo dos custos de produção e da 
média europeia”, afirmou.

ambientais. Os Serviços de Produção de Leite de
Qualidade da Universidade de Cornell analisa-
ram em profundidade o problema e descobri-
ram que, das 473 amostras que não eram de S. 
Agalactiae, 27% eram bactérias do Lactococcus, 
explicou Ryman.
Infecções mamárias causadas por Lactococ-
cus assemelham-se a infecções causadas por 
streptococcus ambientais e outros patógenos 
comuns, resultando em mastite clínica com alta 
contagem de células somáticas. As infecções 
por Lactococcus, no entanto, podem não res-
ponder à antibiotioterapia.
Alguns veterinários descobriram que as infec-
ções por Lactococcus respondem à terapia com 
Amoxi-Mast. Mas antes de iniciar tal tratamen-
to, Ryman recomenda que os produtores traba-
lhem com o seu veterinário, para obter um teste 
de cultura positivo e um plano de tratamento 
em primeiro lugar.

“Uma rotina de ordenha adequada, incluindo 
pré e pós-dipping efetivos, e adesão à manu-
tenção da cama é fundamental para minimizar 
o risco de mastite por Lactococcus, já que essas 
bactérias são frequentemente encontradas na 
pele e no ambiente, incluindo areia da cama em 
freestalls” disse ela. “Como os lactococos pros-
peram no meio ambiente, a segregação dos 
animais infectados não impede a exposição de 
vacas saudáveis a esse patógeno”.

As informações são da Dairy Herd Management.
01/10/2018
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O Boletim Anual sobre Perspectivas Agrícolas da 
União Europeia apresenta projecções para uma 
ampla gama de produtos agro-alimentares, in-
cluindo carne, culturas arvenses, leite e produtos 
lácteos e frutas e legumes.

PRojecções PaRa a caRne
As aves de capoeira são a única carne que regis-
tará um forte aumento na produção e no consu-
mo na União Europeia (UE), enquanto a procura 
de produtos lácteos tradicionais, como o queijo, 
deverá continuar a crescer. Estas são apenas al-
gumas das projecções do panorama agrícola da 
União Europeia publicadas no relatório de 2018-
2030 publicado em 6 de Dezembro de 2018 pela 
Comissão Europeia.
Até 2030, o mercado de carne da UE será influen-
ciado por mudanças nas preferências dos consu-
midores, potencial de exportação, rentabilidade 
e, para a carne bovina, mudanças no sector de 
lacticínios. Globalmente, o consumo de carne da 
UE irá diminuir, passando de 69,3 kg per capita 
em 2018 para 68,6 kg em 2030.

União eUroPeia divULga
BoLetim de ProJeCçõeS agríCoLaS

Fonte da imagem: Food&Mood

A produção de carne bovina da UE está estima-
da em 8,2 milhões de t em 2018. No entanto, 
a produção deverá diminuir, influenciada um 
baixo rendimento e procura em queda.
Quanto à carne de ovino e caprino, graças a 
melhores retornos para os produtores, manu-
tenção do suporte acoplado e procura domés-
tica sustentada, a produção aumentará entre 
2018-2030, atingindo 950.000 t em 2030, em 
comparação com 903.000 t em 2018.
Ao longo do período de previsão, o crescimento 
da população e do rendimento impulsionará o 
maior consumo de produtos lácteos e a procura 
global por importações. Até 2030, a UE pode-
rá fornecer cerca de 35% da procura mundial, 
com ênfase nos produtos de valor acrescentado 
(indicações orgânicas, geográficas, etc.).
 
PRojecções PaRa o 
leiTe e PRodUTos lácTeos
As exportações de produtos lácteos da UE de-
verão crescer, em média, em cerca de 330.000 t 
de leite equivalente por ano. Quanto ao merca-
do da UE, seriam necessários cerca de 900.000 
t de leite adicional por ano para satisfazer o seu 
crescimento para os produtos lácteos tradicio-
nais, que são principalmente os queijos.
A produção de leite da UE deverá registar um 
aumento modesto em relação a 2018-2030, 
com uma média de 0,8% por ano.
Ao longo do período de previsão, o crescimento 
da população e do rendimento impulsionará o 
maior consumo de produtos lácteos e a procura 
global por importações. Até 2030, a UE pode-
rá fornecer cerca de 35% da procura mundial, 

com ênfase nos produtos de valor acrescentado 
(indicações orgânicas, geográficas, etc.).
As exportações de produtos lácteos da UE deve-
rão crescer, em média, em cerca de 330.000 t de 
leite equivalente por ano. Quanto ao mercado da 
UE, seriam necessários cerca de 900.000 t de leite 
adicional por ano para satisfazer o seu crescimen-
to para os produtos lácteos tradicionais, que são 
principalmente os queijos.
A produção de leite da UE deverá registar um 
aumento modesto em relação a 2018-2030, com 
uma média de 0,8% por ano.

oUTRas PRojecções
O Boletim prevê uma diminuição do total de 
terras agrícolas na UE, embora a um ritmo mais 
lento do que na década passada, de 178 milhões 
de hectares em 2018 para 176 milhões de hecta-
res em 2030. De acordo com esta tendência, os 
cereais, pastagens permanentes e as plantações 
deverão diminuir ainda mais no período até 
2030. Em contraste, a terra usada para forragem 
aumentará ligeiramente, chegando a 22 milhões 
de hectares em 2030.

 
Fonte: Agricultura e Mar ->  http://agriculturaemar.

com/producao-de-aves-a-unica-carne-a-crescer-
na-ue-ate-2030-e-vamos-ter-maior-consumo-de-

lacteos/ 

Data de publicação: 2018-12-07 

O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão 
Europeia chegaram esta quarta-feira a um acor-
do político sobre um conjunto de novas regras 
que garantem a proteção de 100 por cento dos 

aCordo SoBre 
PrátiCaS
ComerCiaiS 
deSLeaiS qUe 
Protege 
todoS oS 
agriCULtoreS 
da Ue 

agricultores da União Europeia e de uma grande 
maioria de empresas agroalimentares da União 
Europeia contra práticas comerciais desleais.
A nova lei europeia abrangerá produtos agrícolas e 
alimentares comercializados na cadeia de forneci-
mento alimentar proibindo, pela primeira vez, 16 
práticas comerciais desleais impostas unilateral-
mente por um parceiro comercial a um outro. 

Agricultura Política Agrícola
20 dezembro 2018
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A Secretaria Regional da Agricultura e Florestas, 
através da Direção Regional do Desenvolvimento 
Rural, abriu, a 1 de dezembro, candidaturas no 
âmbito do PRORURAL+ para projetos de inves-
timento nas explorações agrícolas, direcionados 
especificamente para o aproveitamento e arma-
zenamento de água.

açoreS: €1,5 miLhõeS Para inveStimentoS 
em armaZenamento de ágUa 
naS exPLoraçõeS agríCoLaS

importa ainda destacar que o Governo Regional 
estima concluir no próximo ano os planos de ação 
que avaliam as necessidades hídricas nas ilhas de 
Santa Maria, São Miguel, Graciosa, São Jorge e 
Pico, um trabalho que está a ser levado a cabo 
em parceria com autarquias, associações agríco-
las e técnicos especialistas em Hidrologia para a 
definição de medidas e respostas concretas que 
possam acautelar a problemática das alterações 
climáticas.
Para além destas medidas, estão previstos para 
2019 mais de três milhões de euros em investi-
mentos na ampliação das redes de abastecimen-
to de água e no reforço da capacidade de arma-
zenamento. 

05 dezembro 2018

A dotação disponível para este aviso é de 1,5 
milhões de euros e irá permitir reforçar a capa-
cidade de armazenamento de água nas explo-
rações agrícolas, que atualmente é superior a 50 
milhões de litros.
Pretende-se com esta medida incentivar os agri-
cultores a realizarem investimentos relativos à 
instalação de reservatórios ou lagoas artificiais, 
de modo a reforçar a capacidade de armazena-
mento de água nas suas explorações.
Esta decisão insere-se na política de precaver e 
minimizar eventuais efeitos das alterações climá-
ticas no setor agrícola dos Açores, que é uma das 
prioridades do Governo.
Além de reforçar a viabilidade e a competitivida-
de das explorações agrícolas, pretende-se tam-
bém promover uma utilização mais eficiente dos 
recursos hídricos entre os agricultores.
No que diz respeito ao abastecimento de água, 

O Secretário Regional da Agricultura e Florestas 
afirmou hoje, em Ponta Delgada,  que estão a 
ser avaliadas várias soluções com vista à rees-
truturação do setor leiteiro, que poderá passar 
por uma eventual contenção da produção nas 
ilhas de São Miguel e Terceira, com o objetivo 
de melhorar o rendimento aos produtores.
Para João Ponte, as medidas que vierem a ser de-
finidas para conter a produção de leite nas duas 
ilhas que mais produzem terão sempre que as-
segurar que continua a haver atividade agrícola, 
a sustentabilidade das explorações e um rendi-
mento satisfatório para os agricultores.

governo doS açoreS anaLiSa váriaS SoLUçõeS 
Para reeStrUtUrar o Setor Leiteiro

O titular da pasta da Agricultura, que falava à 
margem da reunião do Centro Açoriano de Leite 
e Lacticínios (CALL), adiantou que a Federação 
Agrícola dos Açores apresentou uma proposta 
que passa pela redução facultativa, até 20%, 
na produção, mantendo-se os apoios do POSEI 
como se os produtores estivessem a produzir a 
100%.
“Naturalmente, vamos agora analisar esta pro-
posta com mais detalhe nas próximas semanas, 
para avaliar os impactos que poderá ter em 
termos das explorações e do rendimento dos 
produtores”, referiu João Ponte.
Em análise esteve também a possibilidade de 
introduzir alterações no programa POSEI 2020, 
que passem por substituir a atual forma de pa-
gamento das ajudas, que têm por base a quan-
tidade de litros de leite produzidos.
Para o governante, importa, por exemplo, criar 
condições para afirmar a imagem de sustenta-
bilidade ambiental dos lacticínios açorianos, 
que valorizem a imagem de natureza e pas-
tagem e permitam encontrar novos mercados 

dispostos a pagar mais pela produção.
“Outra proposta em discussão tem a ver com 
a reconversão das explorações de leite para a 
produção de carne. Pretende-se que o conjun-
to das ajudas que o produtor de leite recebe 
atualmente sejam transformadas em direitos 
para aleitantes, permitindo que o agricultor 
mantenha a atividade agrícola ligada à terra”, 
adiantou João Ponte, acrescentando que esta 
proposta não significa terminar com a produção 
de leite em São Miguel e Terceira, onde o setor 
leiteiro é estratégico, mas sim encontrar uma 
solução para a produção excedente.
O Secretário Regional da Agricultura e Florestas 
destacou ainda que, quer a produção, quer a 
indústria, com acento no CALL, consideraram 
muito positiva esta reunião, enquanto ponto 
de partida para uma reflexão alargada sobre o 
que se pretende para o setor do leite no futuro e 
como conseguir valorizá-lo.

18 de Janeiro de 2019
GaCS/RM
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A CONFAGRI e as suas associadas FENALAC 
(leite) e FENAPECUÁRA (produção pecuária), 
manifestaram a sua total oposição «às descabi-
das afirmações» do ministro do Ambiente, José 
Matos Fernandes, em que este avançou com a 
necessidade de reduzir entre 25 e 50% dos nos-
sos efetivos bovinos.
«Esta tese do ministro do Ambiente aparece ao 
arrepio da política agrícola desenvolvida nos 
últimos anos em que se pretende equilibrar a 
balança alimentar nacional, produzindo mais 

notíCiaS

nas áreas deficitárias viáveis 
e reduzindo as importações 
e em simultâneo, promoven-
do as exportações de bens 
agro-alimentares», conside-
ra a Confagri.
No que se refere à produção de 
carne de vaca o abate de 25 a 
50% do efetivo «seria catas-
trófico com a liberalização das 
importações, como já acon-
teceu no passado no espaço 
europeu, pondo em causa a 
nossa segurança alimentar».
Quanto à produção de leite, 

em que Portugal tem cerca de 5 mil produto-
res com um efetivo de 240 mil animais e cuja 
produção de leite vale atualmente 700 milhões 
de euros, «a que acresce a circunstância de 
Portugal dispor de uma fileira láctea cujo valor 
ascende a 2 mil milhões de euros/ano e que 
mantém cerca de 50 mil postos de trabalho, 
sendo responsável por exportações no valor de 
280 milhões de euros, sendo um país autossufi-
ciente em matéria de consumo de leite. As teses 
do Ministro do Ambiente a serem aplicadas se-

O Le Monde avança que o relatório europeu de 
avaliação dos riscos do glifosato e do qual re-
sultou a renovação por mais cinco anos da sua 
autorização para utilização na União Europeia 
foi quase totalmente copiado de informações 
prestadas pela Monsanto, que comercializa o 
produto sob o qual recaem suspeitas de ser can-
cerígeno.
Segundo acrescenta o  Diário de Notícias, um 
grupo de peritos alemães (do Bundesinstitut 
für Risikobewertung – BfR) foi mandatado pela 
União Europeia (UE) para avaliar os riscos do uso 
do glifosato, mas as 4.000 páginas que produziu 
são afinal resultado de cópia e plágio do dossier 

riam o descalabro e a morte de parte do nosso 
Mundo Rural».
Ao defender a importação de carne bovina, o 
ministro do Ambiente «ataca frontalmente a 
produção nacional e a vida no Mundo Rural e 
questiona a política comercial europeia, nas suas 
negociações internacionais, nomeadamente com 
o Mercosul, em que a produção bovina europeia 
tem sido fortemente defendida pelos negociado-
res da União Europeia», critica a Confagri.
«A descarbonização, sendo meta a perseguir até 
2050, deve assentar no que se refere à produção 
bovina, em bases científicas e não em tiradas 
políticas sem qualquer suporte científico. Será 
que o ministro do Ambiente considera que a 
substituição da produção nacional de carne bo-
vina por carne bovina importada terá impacto 
global nas alterações climáticas?», questionam.
E concluem, dizendo que, «assim, entendemos 
que o ministro do Ambiente deve rever as suas 
teses e em vez de comprometer o nosso poten-
cial produtivo, deve fomentar políticas que le-
vem a adaptação dos nossos sistemas de produ-
ção aos novos desafios colocados à sociedade».

06 dezembro 2018

ConFagri ConteSta deCLaraçõeS do miniStro 
do amBiente SoBre a redUção de BovinoS
em PortUgaL

gLiFoSato: eSPeCiaLiStaS ContratadoS PeLa Ue 
CoPiaram reLatórioS da PróPria ProdUtora 
do herBiCida

de homologação produzido pela e outras indús-
trias e entregue às autoridades europeias.
Uma avaliação a esse relatório, pedido por de-
putados europeus dos Verdes, dos socialistas e 
do grupo da esquerda unitária, conclui que 50% 
do documento oficial foi plagiado e 70% é re-
sultado de cópia.
A análise foi feita pelo especialista em plágio 
austríaco Stefan Weber e pelo bioquímico Hel-
mut Burstcher, da ONG Global 2000.
Desde que o documento do BfR foi apresentado 
que existiam suspeitas que este teria sido escri-
to pela Task Force Europeia do Glifosato (consór-
cio de empresas de pesticidas).

Os autores usaram software WCopyfind para 
comparar os dois relatórios – o da indústria e 
o do BfR – e descobriram que «o plágio incidiu 
exclusivamente nos capítulos que tratam da 
avaliação de estudos publicados sobre riscos 
para a saúde relacionados com o glifosato».
Foi este estudo encomendado ao instituto ale-
mão que serviu de base à decisão da autoridade 
europeia de segurança alimentar (EFSA) e os 
peritos dos estados-membros decidiram que o 
glifosato não podia ser associado directamente 
ao risco de cancro.
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(dataS PreviSionaiS)1  / açoreS - CamPanha 2018

aJUda/aPoio Pagamento
Previsto até ao dia

ano 2018
OUTUBRO
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante - Adiant. 70% (2) 31 out 2018
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos 1.º Semestre – Adiant. 70% (2) 31 out 2018
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira - Adiant. 70%  (2) 31 out 2018
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite - Adiant. 70% (2) 31 out 2018
POSEI - Ajuda aos Produtores de Ananás - Adiant. 70% (2) 31 out 2018
DEZEMBRO
POSEI - Prémio aos Produtores de Ovinos e Caprinos - 1.ª Prestação 90% 31 dez 2018
POSEI – Prémio à Vaca Aleitante – 1.ª Prestação 95% 31 dez 2018
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos 1.º Semestre - 1.ª Prestação 90% 31 dez 2018
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira - 1.ª Prestação 90% 31 dez 2018
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite - Saldo 31 dez 2018
POSEI - Ajuda aos Produtores Culturas Arvenses - 1.ª Prestação 90% 31 dez 2018
ano 2019
FEVEREIRO
POSEI - Ajuda aos Produtores de Tabaco - 1.ª Prestação 90% 28 fev 2019
POSEI - Ajuda aos Produt. Culturas Tradicionais - 1.ª Prestação 90% 28 fev 2019
MARÇO
POSEI - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos dos Açores - 1.ª Prestação 90% 29 mar 2019
ABRIL
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos 2.º Semestre - 1.ª Prestação 90% 30 abr 2019
POSEI - Ajuda à Manutenção da Vinha - 1.ª Prestação 90% 30 abr 2019
POSEI - Ajuda aos Produtores de Ananás - 1.ª Prestação 90% 30 abr 2019
POSEI - Armazenagem Privada de Queijo - 1.ª Prestação 90% 30 abr 2019
MAIO
POSEI - Ajuda à Produção Horto-Frutícolas e Flores - 1.ª Prestação 90% 31 mai 2019
JUNHO
POSEI – Prémio à Vaca Aleitante – 2.ª Prestação 28 jun 2019
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos 1.º Semestre - 2.ª Prestação 28 jun 2019
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos 2.º Semestre - 2.ª Prestação 28 jun 2019
POSEI - Prémio aos Produtores de Ovinos e Caprinos - 2.ª Prestação 28 jun 2019
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira - 2.ª Prestação 28 jun 2019
POSEI - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos dos Açores - 2.ª Prestação 28 jun 2019
POSEI - Ajuda à Inovação e Qualidade Prod. Pecúarias – Pagamento Normal 100% 28 jun 2019
POSEI – Prémio aos Produtores de Leite – Redistribuição (art. 27, Port 162/2015, de 28/12) 28 jun 2019
POSEI - Ajuda aos Produtores Culturas Arvenses - 2.ª Prestação 28 jun 2019
POSEI - Ajuda aos Produtores de Tabaco - 2.ª Prestação 28 jun 2019
POSEI - Ajuda aos Produt. Culturas Tradicionais - 2.ª Prestação 28 jun 2019
POSEI - Ajuda à Manutenção da Vinha - 2.ª Prestação 28 jun 2019
POSEI - Ajuda aos Produtores de Ananás - 2.ª Prestação 28 jun 2019
POSEI - Ajuda à Produção Horto-Frutícolas e Flores - 2.ª Prestação 28 jun 2019
POSEI - Ajuda aos Produtores de Banana – Pagamento normal 100% 28 jun 2019
POSEI - Armazenagem Privada de Queijo - 2.ª Prestação 28 jun 2019

(1) Calendário provisório, sujeito a alterações decorrentes de situações excecionais.
(2) Aguarda publicação da Decisão de execução da Comissão Europeia relativa à alteração da taxa de adiantamento de 50% para 70%.

Pagamento

PoSei / ProrUraL
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Fui no café e perguntei se o salgado era de hoje.
– Não é de ontem.
– E como faço pra comer o de hoje?
– Volte amanhã!

A professora chega para o Joãozinho e diz:
– Joãozinho qual é o tempo da frase: Eu procuro 
um homem fiel?
E então Joãozinho responde
– É tempo perdido!

Depois de um mês do nascimento do seu filho, 
Manel voltou na maternidade, com o bebê no 
colo:
– Doutor… O que está a aconteceu? Meu filho 
já nasceu faz um mês e nada de abrir o olho!
Depois de olhar para o garoto, que tinha cara de 
japonês, o médico diz:
– Seu Manel… Eu acho que quem tem que 
abrir os olhos é o senhor!

Dou aula de química e física, duas disciplinas 
pelas quais a maioria dos alunos tem aversão.
Um dia comentei, depois de uma das muitas 
badernas em classe:
– Eu ganho pouco, mas me divirto com vocês.
E um deles, para não perder a oportunidade, 
respondeu:
– Nós também, não aprendemos nada, mas nos 
divertimos muito.

Um homem sentou-se ao meu lado e me mos-
trou no celular uma foto da esposa dele e per-
guntou:
– Ela é bonita, não é?
Eu respondi:
– Se você acha que ela é bonita, deveria ver a 
minha namorada então.
O homem questionou:
– A sua namorada é tão bonita assim?
E eu respondi:
– Não, ela é oftalmologista.

– Sr. padre, é justo ganhar dinheiro com a des-
graça dos outros?
– Claro, que não meu filho.
– Então devolva logo o dinheiro do meu casa-
mento.

Um rapaz chegou num velório e a primeira coisa 
que perguntou foi:
– Qual é a senha do Wi-Fi?
Um parente incomodado disse:
– Respeite o falecido!
E ele perguntou:
– É tudo junto?

Para rir! 
O menino pergunta ao pai:
– Pai, eu fui adotado?
O pai responde:
– Foi, mas te devolveram-te!

Porque o louco toma banho com o chuveiro 
desligado?
Por que ele comprou um champô para cabelos 
secos!

Como se fala top-less em chinês?
– Xem-chu-tian.

O Joãozinho telefona para a Assembleia da Re-
pública:
-Bom dia, queria ser um deputado. O que é pre-
ciso?
Funcionário:
-Mas, você é louco?
-Sim, o que mais é preciso?

A menina manda uma mensagem para seu ex-
namorado:
– Tudo bem contigo?
O ex responde:
– Não, estou com frio, com fome e sem dinheiro. 
Só faltas tu aqui…
– Para te fazer companhia?
– Não, para completar a tragédia!

O português estava a caminhar na rua e um car-
ro para ao lado dele pedindo informação:
– Você viu uma senhora de vermelho dobrando 
a esquina?
E ele responde:
– Não, quando eu cheguei aqui a esquina já es-
tava dobrada.

O rapaz apanhou da vizinha, e a mãe furiosa foi 
tirar satisfações:
– Por que a senhora bateu no meu filho?
Responde a vizinha:
– Ele foi mal-educado, e chamou-me de gorda.
– E a senhora acha que vai emagrecer batendo 
nele?

Hoje aprendi que o Homem tem quatro idades:
– Quando acredita no Pai Natal.
– Quando já não acredita no Pai Natal.
– Quando assume o papel de Pai Natal.
– Quando se parece com o Pai Natal!

A professora pergunta ao menino Joãozinho o 
que quer ser quando for grande. O menino res-
ponde:
– Quero ser o Pai Natal!
Espantada pergunta a professora:
– O Pai Natal?! Então mas porquê?
Explica o Joãozinho:
– Ora! Ao menos assim só trabalhava uma vez 
por ano…

Na escola, a professora falava dos animais:
- Para que serve a ovelha?
- Para nos dar lã. – responde prontamente a 
Ana.
E para que serve a galinha? – pergunta a pro-
fessora.
E a Maria:
- Para nos dar os ovos!
E, vendo a distracção do Joãozinho, pergunta a 
professora:
- E para que serve a vaca, menino Joãozinho?
E diz o Joãozinho:
- Para nos passar os trabalhos de casa…

Na aula de ciências, pergunta o professor:
- Pode dizer-me o   nome de cinco coisas que 
contenham leite?
Responde o Joãozinho com alguma dificuldade:
- Sim, senhor   professor: um queijo… e… 
e… quatro vacas!

Dois amigos conversavam. Diz um:
- Sabes porque é que a vaca entrou na água?
- Sei lá! – respondeu o segundo.
Explica o primeiro:
- Porque estava à procura do peixe-boi…

A Madre Superior daquele convento, devido ao 
sua idade avançada e aos problemas de saúde, 
tinha redobrada vigilância e tratamento muito 
cuidado.
Um dia, a noviça que tinha a função de lhe levar 
todas as noites à cama uma chávena de leite 
morno, misturou-lhe uma pequena porção de 
whisky.
A Madre Superior bebeu paulatinamente a be-
bida e, quando acabou, sorriu para a noviça e 
disse-lhe:
- Belo leite! Olha, quando eu morrer, não ven-
dam esta vaca…
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  Continuar os trabalhos iniciados em 
Fevereiro, nomeadamente os respei-
tantes a adubações, correcções, lavras 
e cavas, preparando-se os terrenos 
para as sementeiras e plantações para 
o presente mês e seguinte.
  De preferência regar pela manhã, caso 
se verifique falta de água por escassez 
de chuvas, os talhões da horta onde se 
efectuaram as sementeiras.
  Proceder, se o tempo o permitir, às 
primeiras sachas das alfaces, alhos e 
outras culturas em desenvolvimento.
  Semear na horta milho, luzerna e ou-
tras forragens,  abóboras, alfaces, be-
terraba, cenouras, ervilhas, espinafres, 
feijões, melancias, melões, nabiças, ra-
banetes, salsa, tomates e pepinos.
  Plantar ou transplantar: batatas, cebo-
las, couves e espargos.
  Continuar, nos pomares de macieiras e 
pereiras, com os tratamentos contra as 
cochonilhas, ovos de insectos, ácaros e 
formas hibernantes de pedrado.
  Aplicar às fruteiras cítricas emulsões 
oleosas depois da floração.

  Concluir a poda das fruteiras de pevide 
e das figueiras, e adiantar as de espinho.
  Adubar as diversas fruteiras que exis-
tam no pomar.
  Pulverizar as laranjeiras com cal em pó 
ou ainda em leite.
  Proteger os pessegueiros contra a lepra 
e crivado por meio de pulverizações 
preventivas com calda bordalesa.
  Prosseguir as enxertias com as castas 
mais apropriadas, recorrendo às colec-
ções oficiais por oferecerem garantias 
para a obtenção de garfos, e assim con-
seguir uma vinha de qualidade.

  Combate às nóctuas e aos pulgões com os 
produtos químicos indicados para o efeito.
  Início dos tratamentos na vinha contra 
o míldio e o oídio com sulfate de cobre e 
enxofre.

  Prosseguir a preparação de canteiros 
e talhões cuja terra deverá ficar muito 
limpa, fofa e sem torrões. 

  Semeia-se repolhos, couve-flor, bróco-
los, rabanetes, alfaces, favas, ervilhas, 
cenouras, espinafres e ainda se podem 
plantar alhos.

  Se o cebolinho ainda não estiver seme-
ado, ainda vai a tempo, evitando que 
fiquem muito bastos.

  Começa a preparação das terras para 
as culturas da Primavera, lavrando-as 
e deitando estrumes curtidos.  Neste 
caso deve realizar as devidas correc-
ções alcalinas do solo, sendo esta altu-
ra ainda propicia para tal.

  É neste mês que se devem plantar as 
arvores e arbustos de forma definitiva, 
aproveitando para “fechar” melhor os 
tapumes que dividem as pastagens, 
lembre-se que “mais vale um mau ano 
que um mau vizinho”.

  Plantar árvores de fruto; cavar os po-
mares de modo a não ofender as raí-
zes. Arrancar as árvores decrépitas e 
pouco produtivas, e substituí-las por 
outras de boa qualidade e sãs; limpar 
e raspar os troncos e pernadas princi-
pais das árvores fruteiras dos musgos 
e líquenes. 

  Mergulhar as vides, podar e meter ba-
celo.

  Limpar as cepas da vinha até às raízes 
principais, descascando-as à mão ou 
com raspadores apropriados, as quais 
devem, em seguida, ser pinceladas ou 
pulverizadas com caldas ferro-cálcidas 
ou oleosas, indicadas para o efeito.

  Desinfectar (com produtos apropria-
dos) as videiras que foram atacadas 
pela fumagina ou pelo algodão.

  Em Fevereiro, deve cavar, ou lavrar a 
fundo, os terrenos que estejam livres e 
em bom estado de enterrar estrumes 
e adubos fosfatados. Preparar camas 
para a sementeira de melões, pimentos 
e tomateiros.

  Semear abóboras, acelgas, alface, 
alho-francês, beterraba, cebolas, ce-
nouras, coentros, couve-flor serôdia, 
couve-de-grelos, espargos, ervilhas, 
espinafres, favas, feijão, malaguetas, 
melancia (terra temporã), nabiças, na-
bos serôdios, pimentos, repolho, salsa, 
tomate, tronchudas.

  Plantar batata.
  Iniciar o tratamento das macieiras, 
pereiras e pessegueiros contra as co-
chonilhas, ovos de insectos e de áca-
ros e formas hibernantes de pedrado; 
pulverização com calda bordalesa nas 
nespereiras (contra o pedrado), nos 
pessegueiros (contra o crivado e a le-
pra) e noutras fruteiras – laranjeiras, 
etc. (contra o míldio).

  Prosseguimento da preparação das ter-
ras – lavouras, gradagens, adubações, 
correcções alcalinas, estrumações, etc. 
– destinadas às culturas da Primavera.
  Reparar bardos, lateiros e ramadas, 
substituindo ou endireitando os es-
teios e esticando ou consertando os 
arames da vinha.

  Iniciar a enxertia, utilizando castas 
apropriadas, nos locais abrigados.

  Cortar as raízes que surjam por cima 
da soldadura do enxerto.

Janeiro Fevereiro março
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