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NãO VAI hAVEr PrENDA 
NO SAPATINhO!

Nos últimos tempos falou-se muito do 
leite. A Associação dos Jovens Agricul-
tores Micaelenses no seu evento anual 
Prémio Produtor Excelente, organizou 
uma palestra sobre os mercados dos 
lacticínios apresentada pelo Dr. Pedro 
Pimentel. Pessoa bastante conhecedora 
da matéria, atualmente é diretor geral 
da Centromarca mas esteve ligado dire-
tamente aos lacticínios durante muitos 
anos quando foi diretor geral da Anil. 
Fez uma retrospetiva dos mercados e da 
evolução da produção leiteira Açoriana 
e os desafios para o futuro.
 Seguiu-se com um debate no forma-
to mesa redonda subordinada ao tema 
“Como ultrapassar os Desafios dos mer-
cados”. Fizeram parte desse painel os 
dirigentes da produção, da indústria e 
do poder politico, sendo que o principal 
foco era o rendimento dos produtores de 

leite. A fechar o debate esteve o Presi-
dente do Governo Regional que focou o 
seu discurso para as taxas aduaneiras 
Norte Americanas aos lacticínios onde 
os Açores são mais uma vez penaliza-
dos.
Por sua vez, as indústrias Açorianas 
andaram muito pro ativas nos últimos 
tempos, a Unileite lançou o seu leite de 
Pastagem, a Bel adicionou á sua gama 
de leite de Pastagem “leite inteiro”, a 
Pronicol começou a comercializar o pri-
meiro leite Biológico de Pastagem dos 
Açores. Tudo muito bom de encontro ao 
que se vem falando da diversificação e 
da valorização.
Aconteceu na Terceira o XIII Congresso 
Regional da Agricultura. Desde já deixo 
aqui à federação Agrícola dos Açores os 
meus parabéns pela excelente organiza-
ção do evento. Com excelentes modera-

dores falando-se abertamente de tudo e 
de todas as actividades agrícolas, o setor 
agrícola desta Região deve sentir se hon-
rado por aqueles três dias de partilha de 
conhecimentos. Espero que a partilha de 
experiências e de conhecimentos venha a 
contribuir para que  no futuro próximo a 
Agricultura Açoriana seja mais próspera, 
mais coesa e pujante.
Mas sendo essa a altura do ano a mais 
afável e mais sensível a todos nós por ser 
a época do Natal, apesar de tanto se falar 
do leite não se vislumbra aumentos para 
o seu preço pago à produção, por isso não 
teremos a prenda no sapatinho. Prenda que 
merecemos e precisamos para um melhor 
desenvolvimento da nossa atividade. 
Resta-nos esperar que para o ano seja 
melhor!

Feliz Natal e um Próspero 2020!
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Bem-estar animal é uma parte importante na aceitação 
ética de qualquer empresa de criação de gado3, 2. No passado, 
a preocupação do público estava voltada para o bem-estar de 
suínos e animais de aviário, contudo, na última década tem-
se registado um crescente criticismo referente ao bem-estar 
do gado criado de forma intensiva. Isto deve-se a uma maior 
consciencialização e maior preferência dos consumidores em 
produtos derivados de animais que produzem à base da pasta-
gem, pois existe uma harmonia mais saudável entre o animal 
e a natureza. E, de facto, o leite produzido à base de pastagem 
possui um valor dietético e nutricional superior ao das vacas 
estabuladas.

O tipo de instalação usado para vacas leiteiras deve ser re-
alizado levando em consideração diversos fatores como: nível 
de intensificação desejado, potencial genético da manada, dis-
ponibilidade de capital, disponibilidade e capacidade de pro-
dução de alimentos e custo da terra2. 

Vários fatores devem ser considerados ao planear as ins-
talações, visando principalmente a obtenção de conforto tér-
mico, espaço físico adequado, local de repouso, tipo de piso, 
acessibilidade aos alimentos, entre outros. As instalações de-
vem proporcionar condições de higiene, sanidade e eficiência 
no maneio1, além de simplicidade, para que os custos sejam 
reduzidos e os animais possam explorar todo seu potencial 
genético.

ExISTEM VárIOS TIPOS 
DE ESTABUlAçãO. 

• Free-Stall é o mais comum em que os animais repousam 
em cubículos e, agora recentemente, em camas de composto.

• Através de inquéritos aos produtores avaliou-se o bem-
estar animal de dois pavilhões, um com camas convencionais 
e outro com camas de composto.

NélIO MIrANDA
EngEnhEiro 
Zootécnico
Dezembro | 2019

CAMAS 
CONVENCIONAIS
VS. CAMAS DE 
COMPOSTO

Figura 1. Cama de cubículo coberta com tapete e colchão. Fonte: Ordemilk.

Figura 2. Cama de Composto coberta com palha e aparas de madeira.
Fonte: Sociedade Nacional de Agricultura.
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Figura 3. Respostas em percentagem das vantagens 
das camas convencionais.

Figura 4. Respostas em percentagem das desvanta-
gens das camas convencionais.

CAMAS CONVENCIONAIS
Quanto às vantagens e desvantagens das camas convencionais, em termos gerais, os produtores concordam que os animais 

estabulados têm uma duração menor na exploração, maior incidência de transmissão de mamites e unânimes perante maior des-
gaste dos animais, além que o custo de alimentação também aumentou (IOFC). 

Figura 5. Respostas em percentagem das limita-
ções das camas convencionais.

Figura 6. Respostas em percentagem das desvanta-
gens das camas de composto

Figura 7. Respostas em percentagem das vanta-
gens das camas de composto.

CAMAS DE COMPOSTO
Quanto às camas de composto os produtores concordam que este sistema providencia maior bem-estar animal e melhores 

produções, no entanto os custos de manutenção e a complexibilidade no seu manuseamento acabam por ser fatores negativos que 
dificultam a escolha deste tipo. 

BIBLIOGRAFIA
•  3  BRITO, A. S., F. V. Nobre, J. R. R. Fonseca. Bovinocultura leiteira: 

informações técnicas e de gestão. (2009). SEBRAE/RN. 320 p.
•   Ordemilk.http://www.ordemilk.com.br/fotos/1/4b28d90a9ac2cf97a

59090300fe5330a.jpg
•  2  Phillips, C.J.C. (2010). Principles of Cattle Production. 2ª Edição, 

Cambridge University Press, UK, pp. 75-129.
•  3  Rutherford, K.M.D.; Langford, F.M.; Jack, M.C.; Sherwood, 

L.;Lawrence, A.B.;HAskell, M.J. (2009) Lameness prevalence and risk 
factos in organic and non-organic dairy herds in the United Kingdom. 
The Veterinary Journal 180: 95-105. 0%
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BAlANçO 
ENErgéTICO 
NEgATIVO: 
A PErDA 
ECONóMICA 
SIlENCIOSA

O período de transição, compreendido entre três semanas 
antes e três semanas após o parto, é considerado a fase mais 
crítica de uma vaca leiteira. É o momento mais complexo da 
lactação, que implica diversas alterações anatómicas e fisioló-
gicas (Fig.1), que dependendo da sua intensidade pode com-
prometer a saúde da vaca.

No final da gestação, inicia-se a formação do colostro (co-
lostrogénese), que requer grandes quantidades de nutrientes, 
fazendo com que a vaca no momento do parto apresente ca-
rências em vitaminas e minerais. Além disso, logo após o par-
to a necessidade de nutrientes para a produção de leite é muito 
grande, superior à quantidade ingerida pelo animal, ocorrendo, 
desta forma, o Balanço Energético Negativo (Fig.2), que resulta 
na mobilização de reservas corporais, ou seja, da gordura.

PErÍODO DE TrANSIçãO 
E O BAlANçO ENErgéTICO NEgATIVO 

Como referido anteriormente, o período de transição das 
vacas leiteiras é o momento compreendido entre as três úl-
timas semanas de gestação e as três primeiras semanas pós-
parto, onde ocorrem diversas modificações fisiológicas no 
animal, chegando a uma etapa onde a ingestão de matéria seca 
(IMS) não é suficiente para suportar as necessidades de ma-
nutenção e de produção, ocorrendo uma elevada mobilização 
das reservas corporais, o que caracteriza o balanço energético 
negativo (BEN). 

Quando um animal se encontra em BEN apresenta uma 
diminuição do seu estado imunitário, ou seja, das suas defesas 
naturais. Há uma relação direta entre o estado nutricional e 
fisiológico da vaca com essa depressão do sistema imunitário, 
ficando assim, durante o BEN, mais suscetível à ocorrência de 
distúrbios metabólicos e sanitários, entre eles: hipocalcémia 

Figura 1 
Alterações fisiológicas e anatómicas da vaca leiteira no período de transição.

Figura 2 Balanço Energético Negativo

Atualmente, a realidade económica do sector 
leiteiro obriga a que as explorações sejam 
cada vez mais competitivas, quer a nível 

produtivo quer a nível profilático, para se evitar 
perdas económicas e custos desnecessários.
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(falta de cálcio) (Fig.3), cetose (falta de açúcar), retenção de 
placenta, metrite, deslocamento de abomaso (estômago vira-
do), acidose, problemas de patas (laminite), mamite e proble-
mas reprodutivos.

O BEN começa a evidenciar se alguns dias antes do parto, 
dependendo do nível energético da dieta, acentuando se mui-
to rapidamente após a parição, cerca de uma a duas semanas, 
pois a produção de leite aumenta a um ritmo muito superior 
ao consumo de matéria seca.

Associada à diminuição da ingestão está a redução na pro-
dução de ácido propiónico no rúmen, que por sua vez diminui 
a síntese de glicose pelo fígado, aumentando as concentrações 
de ácidos gordos livres e corpos cetónicos.

ESTrATégIAS PArA DIMINUIr 
O BAlANçO ENErgéTICO NEgATIVO 

O maior benefício da diminuição do BEN, além do aumen-
to da produção, é o retorno mais rápido do animal ao ciclo 
estrico, melhorando o desempenho reprodutivo de vacas de 
alta produção, ajudando a aumentar a viabilidade da atividade 
leiteira que atualmente tem altos intervalos entre partos, cul-
minando com um maior período de lactação e diminuição da 
produção diária de leite.

Uma nutrição adequada com forragens de qualidade (Fig. 
4), que proporcione um aumento no consumo alimentar, é 
fundamental neste período para que a vaca leiteira consiga 
atender todas as suas necessidades fisiológicas ocasionadas 
pelo crescimento fetal, colostrogénese, produção de leite e no 
caso de novilhas pelo seu próprio crescimento, preparando-
se assim para as mudanças drásticas que ocorrem nesta fase, 
amenizando os efeitos do BEN.

Em suma, o foco do médico veterinário e do produtor de-
verá ser a deteção precoce do BEN, sobretudo quando as va-
cas não apresentam sinais clínicos. Para tal as vacas devem ser 
examinadas regularmente durante o primeiro mês pós-parto o 
que permitirá uma melhor deteção de patologias e distúrbios 
de produção e, assim, um maior sucesso terapêutico. Para mi-
nimizar o BEN dever-se-á apostar na manutenção da ingestão 
de energia durante o período de transição e aumentar a inges-
tão depois do parto para reduzir o BEN e os efeitos prejudiciais 
sobre a função ovárica e hepática permitindo assim uma saúde 
produtiva e uma eficiência reprodutiva melhorada.

CONSIDErAçõES FINAIS

A alimentação, a nutrição e a saúde das vacas em lactação 
são os principais pontos que devemos apostar não só para me-
lhorar a vida produtiva da vaca leiteira, mas também para me-
lhorar o desempenho reprodutivo. A sua importância começa 
no período de transição e continua até ao início da lactação 
já que é nesta fase que se expressa o BEN. O BEN durante o 
início da lactação é o principal fator para a baixa fertilidade 
em vacas leiteiras, podendo ser um dos principais responsá-
veis por perdas económicas numa exploração não só devido à 
perda de produção, mas também pelo aumento da ocorrência 
de doenças.

ReFencIAs BIBLIOGRáFIcAs
•  Eustáquio Filho A, Farias MS, Santos PEF, et al. 2010. Balanço energético negativo. PubVet. 4:1-45.
•  Grummer RR. 1995. Impact of changes in organic nutrient metabolism on feeding the transition dairy cow. 

Journal of Dairy Science. 73:2820-2833.
•  Grummer RR. 2006. Optimization of transition period energy status for improved health and reproduction. In: 

Proceedings XXIV World Buiatrics Congress. pp.15-19.
•  NRC - National Research Council. 2001. Nutrients requirements of dairy cattle. 7. Ed. Washington, D.C.
•  Radostits OM, Gay CC, Blood DC, et al. 2000. Clínica Veterinária, Veterinary Medicine, 9 ed. Guanabara Koogan, 

pp.1307–1316.
•  Tedesco D, Tava A, Galleti S, et al. 2004. Effects of silymarin, a natural hepatoprotetor, in periparturient dairy 

cows. Journal of Dairy Science. 87:2239-2247.

Figura 3 Vaca com hipocalcémia

Figura 4 Nutrição adequada com forragens de qualidade

AJAM O JOVEM AgrICUlTOr

6





PONTOS FUNDAMENTAIS A TEr EM ATENçãO 
1. DIgESTãO E FUNçãO DO FÍgADO
2.  FÍgADO E SAUDE DAS VACAS EM TrANSIçãO
3. PrEVENçãO DO FÍgADO gOrDO

1. DIgESTãO  E FUNçãO DO FÍgADO 2.  FÍgADO E A SAúDE DE VACAS EM 
TrANSIçãO

UMA “PEçA” 
FUNDAMENTAl 
PArA A SAúDE 
DA VACA

O fígado representa uma pequena porção do 
peso vivo (1,5%) total de uma vaca, mas ele 
é responsável por uma significativa percen-

tagem do gasto total de energia do organismo.

FÍgADO

Entre o parto e o “pico de lactação”, a necessidade 
de glicose é maior e em muitos casos não pode ser 
completamente suprida pela alimentação.

O fígado tem como função fundamental fazer a transfor-
mação dos ácidos libertados da digestão: BUTIRATO/ACETA-
TO/PROPIONATO. SÃO ESTES OS RESPONSÁVEIS PELA 
CORRECTA OXIGENAÇÃO DAS CÉLULAS DO ANIMAL

“Pelo facto de no fígado de uma vaca de leite em produção 
passarem 2000 lt de sangue por hora, devemos dar toda a aten-
ção a este órgão.”

VITOr ChAlAçA
técnico coMErciaL / 
higiEnE E  nUtriÇÃo aniMaL
vitor.chalaca@kersia-group.com
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O termo “vaca leiteira em transição” surgiu no início dos 
anos noventa e é usado como referência às necessidades nutri-
cionais, de maneio e metabólicas de vacas leiteiras durante as 
três últimas semanas de gestação e as três primeiras semanas 
de lactação. Nesse período, as necessidades energéticas da vaca 
costumam ser maiores que a quantidade de energia ingerida, 
levando ao balanço energético negativo, que é caracterizado 
pela mobilização (quebra) das reservas de gordura do corpo.

Existe uma sábia frase que diz que “o fígado é o coração da 
vaca de leite”. Mas, por ser um órgão que representa uma porção 
tão pequena do peso corporal de uma vaca é tão importante? 
O fígado está posicionado, de forma única no corpo, ara rece-
ber e modificar nutrientes absorvidos no trato intestinal.

Sabemos hoje que o fígado gordo pode provocar inúmeros 
distúrbios metabólicos e assim comprometer o futuro produ-
tivo do animal.

Cetose 
 A cetose é uma doença associada ao balanço energético 
negativo entre as vacas leiteiras nas primeiras semanas de 
lactação.

ACidose
 Acidose ruminal é uma doença metabólica geralmente 
aguda, causada pela ingestão de grãos ou outros alimentos 
altamente fermentáveis em grandes quantidades).

A fase mais 
critica da 
saúde do 
fígado do 
animal é a 
fase do pós 
parto, fase em 
que a necessi-
dade de ener-
gia é mais 
elevada 

www.milkpoint.pt

www.milkpoint.pt

FÍGADO SAUDÁVEL
< 1% de gordura 
= 30% maior taxa de fertilidade

FÍGADO CONGESTIONADO
> 1% de gordura 
= — 30% de fertilidade

3. PrEVENçãO DO FÍgADO gOrDO

COMO PrEVENIr O FIgADO gOrDO
3 PASSOS 

A cetose é primariamente prevenida através da manuten-
ção de um fígado saudável e de uma ingestão adequada de ma-
téria seca, em particular nos primeiros dias pós-parto. Alguns 
aspetos devem ser considerados:

1- Controlo da Condição corporal: vacas com condição 
normal ou ligeiramente abaixo têm menos casos de cetose. 

2- Micotoxinas derivadas da má conservação alimentar: 
um controlo apertado de micotoxinas é fundamental para um 
normal funcionamento do fígado. 

3- Monensina: aumenta a quantidade de propionato, um 
percursor da glucose e assim reduz o risco de cetose.

CONClUSãO

A prevalência do fígado gordo está associada ao aumento 
de cetose clínica, deslocamento de abomaso, retenção de pla-
centa, metrite/endometrite, mastite e hipocalcemia. Podemos 
concluir que este órgão é assim uma peça central no que à 
longevidade do animal diz respeito. As doenças metabólicas 
representam uma enorme quebra financeira nas explorações 
leiteiras, logo prevenir estas doenças faz hoje mais sentido. As-
sim, cada produtor pode retirar um maior rendimento de cada 
animal.

AJAM O JOVEM AgrICUlTOr
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rENATO SArDINhA 
Mestre em controlo biológico

CAUSAS DA DIArrEIA

  Bacteriana (E. coli, salmonella, shigella, campylobacter, clos-
tridium perfrigens)

 Virais (rotavírus e coronavírus)
 Parasitária (cryptosporidium, giardia lamblia)
 Intoxicação alimentar
 Antibióticos 
 Excesso de magnésio
 Intolerância à lactose

A principal função  da diarreia é eliminar microrganismos 
e toxinas presentes nos intestinos. Se por alguma razão, o seu 
bom funcionamento for alterado e o processo de evacuação for 
interrompido, as  toxinas e microrganismos vão permanecer 
e acumular-se dentro dos intestinos do vitelo, prolongando o 
tempo de doença e aumentando os riscos de complicações. A 
diarreia pode assumir duas designações consoante a sua dura-
ção e severidade.

 DIArrEIA AgUDA

A diarreia aguda é caracterizada por episódios diarreicos 
até 14 dias. Chama-se de diarreia persistente quando a doença 
dura de 14 a 28 dias. A maioria dos casos é de origem infeccio-
sa como bactérias, vírus e protozoários.

DIArrEIA CróNICA

A diarreia crónica persiste por mais de quatro semanas e 
pode indicar desde síndrome do intestino irritável até condi-
ções mais graves, como paratuberculose, retocolite ulcerativa 
e tumores. 

A diarreia por E. coli é muito comum e esta pode manifes-
tar-se de três formas: 

DIArrEIA
EM VITElOS

•  Forma septicêmica
 A bactéria na corrente sanguínea, multiplica-se rapida-
mente. Animais que não receberam o colostro na altura 
certa e na quantidade suficiente, ficam predispostos à in-
vasão da bactéria nos seus tecidos orgânicos. É frequente 
o animal aparecer morto ou apático, sem ter apresentado 
nenhum sinal clínico.

•  Forma enterotoxémica
Existe uma grande proliferação de E. coli na parte média 

e posterior do intestino e é observada em casos individuais. 
A apresentação da doença é de caráter súbito, com colapsos 
e extrema prostração. Pode ocorrer a morte do animal, sem 
apresentação de diarreia. 

• Forma entérica
A desidratação é variável, sendo as fezes aquosas, com 

cheiro pútrido, contendo fragmentos de leite coagulado, evi-
denciando uma digestão deficiente. Os  bezerros afetados que 
não morrem permanecem doentes por algumas semanas.

OS PrINCIPAIS AgENTES CAUSADOrES 
DE DIArrEIA NOS VITElOS SãO:

SalmoneloSe
-  Sensivelmente até às 12 semanas de vida, com maior 

incidência nos primeiros 15 dias 
-  Fezes fluidas com muco
-  cor esverdeada/acinzentada com bolhas e cheiro desa-

gradável
-  Muitas vezes associada a pneumonia

Diarreia por e. coli
-  Libertam toxinas que provocam grande secreção de flui-

dos 
-  ocorre entre o 2 e 10 dias de vida
-  Diarreia aquosa, amarela ou esverdeada

A diarreia neonatal é o termo usado para definir a reduzida consistência das fezes, devido à perda 
de fluidos corporais e eletrólitos, sendo geralmente, o conteúdo em água muito superior ao das 
fezes num animal saudável. A consistência das fezes e a cor variam, podendo ser pastosa, liqui-

da, de cor branca, amarela, acinzentada, castanha e, por vezes sanguinolenta e portadora de muco (Cho 
Yong, 2014).
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coronavíruS
-  animais fracos
-  Fezes amarelas com muco e má digestão do leite
-  Entre os 7 e os 21 dias

rotavíruS
-  rápida disseminação no efetivo
-  casos piores até aos 10 dias
-  Salivação e relutância ao beber o leite
-  Diarreia aquosa e amarela

cocciDioSe/ eimerioSe 
-  Enterite contagiosa por Eimeria spp (Eimeria alabamen-

sis, E. bovis, E. zuernii)
-  Maior incidência até aos 22 dias de idade
-  Fezes líquidas e escuras com muco e sangue

criptoSporiDioSe 
-  Diarreia castanha a verde-claro às vezes com sangue e 

muco
-  acidose metabólica 
-  não existe tratamento específico (fluido terapia oral e 

endovenosa) 
-  Maior incidência entre o 4 e 10 dias de vida, podendo ir 

até aos 27 dias, sensivelmente. 

cloStriDioSe
-  alta produção de toxinas
-  Diarreia em alguns casos com hemorragia e necrose do 

intestino 
-  Maior incidência nos primeiros 2 dias de vida, mas 

podendo ir até aos 28 dias, sensivelmente 

O vitelo quando nasce, encontra-se muito vulnerável, re-
lativamente, às agressões do meio exterior, e os seus mecanis-
mos de defesa não se encontram totalmente funcionais. Pois, o 
seu sistema imunitário encontra-se em desenvolvimento e só 
atinge a maturidade por volta dos seis meses de idade (Hunt, 
1999).        

Assim sendo, a imunidade passiva adquirida nas primeiras 
horas de vida 12 horas após o parto (McGuik, 2004) através 
da ingestão do colostro é fundamental, sendo uma ferramenta 
barata e eficaz, uma vez que não ocorre a transferência plan-
centária de imunoglobulinas durante a gestação (Szewczuk, 
et al. 2011). O colostro contém não só imunoglobulinas, mas 
também, leucócitos, fatores de crescimento, hormonas, prote-
ínas séricas, citoquinas, nutrientes e fatores antimicrobianos 
não específicos (Foley & Otterby, 1978). Os vitelos nascem 
agamaglobulinémicos (Godden, 2008).

De modo a reduzir e prevenir certas diarreias, o consu-
mo de probióticos é uma hipótese. Os probióticos são me-
dicamentos que contêm bactérias não patogénicas,  que aju-
dam na recolonização da flora intestinal. Os probióticos que 
contêm Lactobacillus ou Saccharomyces boulardii apresentam 
evidências científicas de serem eficazes na redução do tempo 
de duração das diarreias. De igual forma, existem plantas que 
podem servir como tratamento alternativo, pois, têm ação 

calmante, como, o chá de araçaleiro, camomila entre muitos 
outros. De qualquer forma, mesmo sendo produtos naturais, 
existem riscos quando usados de forma inapropriada.   

Em suma, quando existe a criação de animais confinados, 
existem aspetos que são essenciais para além da alimentação, 
que se requer de qualidade, e que fazem parte do bem-estar 
animal. As caixas, ou os locais onde se encontram os animais 
devem ter as dimensões adequadas ao número de animais e 
à sua envergadura, deve haver uma desinfeção periódica do 
local ou sempre que se justifique, de modo a reduzir a trans-
missão de doenças ou até mesmo surtos no efetivo bovino. A 
água deve ser de qualidade e deve estar disponível, bem como, 
a ração diária, em locais devidamente limpos.

A parasitose gastrintestinal constitui-se também em im-
portante causa de diarreias, sendo os animais mais jovens e 
com maneio mais intensivo mais sensíveis às helmintoses. 
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CIrO MEIrEllES
Médico veterinário, aJaM

É senso comum que a pecuária leiteira vem sofrendo relevantes pressões impostas pelo mercado e 
sociedade, cada vez mais exigente. A busca pela produção de leite eficiente e sustentável deve ter 
foco na diluição dos custos médios da atividade, garantindo assim melhorias na margem de lucro. 

Entre os fatores de maior influência para se aumentar a lucratividade anual em explorações de leite 
está o “desempenho reprodutivo” (LeBlanc, 2012). De acordo com Galli e Lazzari (2004), a reprodução é 
uma das principais ferramentas na criação animal, pois, além da multiplicação do rebanho, potencializa 
o ganho genético dos animais.

CONTrOlE 
rEPrODUTIVO DE 
VACAS lEITEIrAS

 Sabe-se que existe uma relação positiva entre o bom de-
sempenho reprodutivo e a produção de leite ao ano. Entre-
tanto, percebemos alguns desafios: observa-se que ao longo 
dos últimos anos a fertilidade das vacas leiteiras sofreu um 
declínio, ao passo que a produção de leite aumentou (Lucy, 
2011). Contudo, algumas pesquisas recentes são animadoras, 
levando-nos a crer que há possibilidade de existência de vacas 
leiteiras com bons índices de fertilidade e alta produção de lei-
te, desde que se atente para o ambiente e manejo dos animais 
(Lopez-Gatius; 2005 e LeBlanc; 2012).

Deve-se ressaltar que características que se relacionam 
com a fertilidade, em geral, são de baixa herdabilidade (abaixo 
de 5%), contrastando-se com as características de produção 
(alcançam 50%) (Jamrozik et al., 2005). Portanto, o manejo e 
o ambiente que as vacas são submetidas promovem impactos 
relevantes no índice de fertilidade. Tal informação leva-nos 
a acreditar na necessidade de adoção de técnicas de manejo 
reprodutivo, como a manipulação hormonal do ciclo reprodu-
tivo, que forneçam aos animais condições ambientais suficien-
tes para a expressão de uma boa fertilidade, em sincronia com 
o aumento da produção de leite.

A baixa fertilidade é um problema multifatorial, devendo-
se investir esforços para investigar as causas, uma vez que, 
para os problemas relativos à reprodução, podemos adotar o 
“princípio de Pareto”: “80% dos problemas são conseqüência 
de 20% de causas”; ou seja, poucas causas podem ser respon-
sáveis pela ocorrência de uma série de distúrbios comuns em 
rebanhos leiteiros.

Os maiores desafios gerenciais no estabelecimento de um 
controle reprodutivo efetivo para vacas de leite, capaz de gerar 
informações para o levantamento das causas dos problemas, 
são: escolha dos indicadores de desempenho adequados; regu-
laridade na coleta dos dados; técnicos capacitados na interpre-
tação dos indicadores; estabelecimento de metas de desempe-
nho; desenvolvimento de relatórios técnicos; e conscientização 
dos técnicos e lavradores quanto à necessidade de se trabalhar 
a informação.

Em explorações de leite, em que o sistema de gerenciamen-
to de dados é frequente, é possível identificar anomalias no 
sistema (mudanças significativas nos indicadores). Para tanto, 
faz-se necessário a criação de um histórico reprodutivo dos 
animais e dos indicadores de desempenho. A consulta ao his-
tórico reprodutivo da exploração, aliada à comparação dos in-
dicadores de desempenho com metas pré-estabelecidas, é uma 
das ferramentas mais preciosas do controle reprodutivo para 
tomada de decisões. 

Para a maioria dos problemas encontrados nas explora-
ções já existe uma solução comercializada e apresentada ao 
produtor de forma atraente. Entretanto, é preciso levantar as 
reais causas dos problemas para compra das soluções acerta-
das (Problema à Causas à Soluções). A inversão dessa fórmula 
nos leva a comprar soluções, por vezes, sem conhecimento das 
causas, o que onera de forma impiedosa o custo de produção.

Desenvolver metas corretas para os indicadores de desem-
penho é um desafio para a maioria dos técnicos, mesmo por-
que estas devem ser adaptadas para o contexto em que está 
inserida a propriedade nas mais diversas regiões. Uma vez 
estabelecidas as metas, resultados não satisfatórios ou discre-
pantes ao normal da propriedade são detectados pelo controle 
de rotina. Com o histórico reprodutivo dos animais é possível 
restringir o número de causas para um possível problema de 
fertilidade.

Um dos elos mais importantes para a manutenção da higi-
dez econômica de qualquer negócio é o consultor técnico. Este 
deve ser capacitado não somente na oferta de serviços técnicos, 
mas também desenvolver habilidades gerenciais, tornando-se 
capaz de atender às atuais demandas de eficiência produtiva. 
Todo esforço físico e mental empregado na implantação de um 
sistema de controle eficiente é recompensado quando conse-
guimos atuar em sinergismo com o retorno econômico gerado 
pela atividade. 
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PEDrO MENDONçA
inseminador da aJaM
Dezembro | 2019

No passado dia 12 do corrente mês a AJAM e CJA veio 
novamente apresentar aos Sócios e lavoura em geral para a 
campanha de 2020, com o novo Catálogo de Touros. Esta pu-
blicação é apresentada segundo o sistema de TPI (Índice para 
Produção, Tipo e Saúde) da base genética Americana.

 A apresentação decorreu novamente na sede da AJAM, 
tornando-se num hábito já comum a presença assídua dos 
intervenientes (Genética21- Nuno Mateus e da ABS - Pablo 
Reboiro e Richard Johnson), no qual são essênciais para os es-
clarecimentos aos presentes. 

Agradeço desde já a todos os intervenientes pela presença 
e por tudo que têm colaborado de forma a contribuir em prol 
do melhoramento Genético que a AJAM está a desenvolver. 
Apôs a apresentação, seguiu-se o já comum sorteio de doses 
de sémen oferecidas pela ABS e Genética21 entre os presentes 
dos touros Kokomo e Moemoney, seguindo-se momento de 
convívio e troca de impressões. 

Nos touros seleccionados para a campanha 2020, acredito 
ser possível encontrar características corretivas a fim de ob-
ter o melhoramento de aspectos morfológicos e produtivos de 
modo a contribuir á maior eficiência da vaca leiteira. 

TOUrOS NO TOP 10 EM DESTAqUE:

 tPi-Pensacola, Petro, Shimmer rc, coffee, hurricane, 
huron, Kokomo, alvarez, Mandalay, Level one
net Merit-Pensacola, Shimmer rc, Petro, coffee, 

hurricane, Kokomo, Mandalay, huron, Level one, alvarez

BAIxA CCS
artist, Moemoney, Shimmer  rc, coffee, Level one, 

alvarez, avance red, Kokomo, Johnny, Eclipse red
lEITE

angler, Johnny, Butler, Shimmerrc, Kokomo, 
Pensacola, Petro, alvarez, hardrock, Doc

gOrD.
angler, Pensacola, coffee, Petro, clinton, Kenley, 

hardrock, Shimmer rc, Kokomo, alvarez  

CATálOgO DE TOUrOS
2020

PrOT.
Butler, Johnny, Petro, Pensacola, huron, angler, 

Shimmer rc, Kokomo, alvarez, Mandalay  
TIPO

Doc, artist, Brokaw, impact, angler, radio, alvarez, 
Petro, Moemoney, adance red

úBErES
impact, Moemoney, radio, Doc, Petro, artist, alvarez; 

Butler Kenley, avance red
PErNAS & PéS

coffee, impact, Doc, Shimmer rc, level one, artist, 
advance red, Kokomo, radio, Mandalay, Petro, alvarez

ANg. gArUPAS
Brokaw, artist, alvarez, angler, Mandalay, Kokomo, 

hardrock, radio, huron, Doc, cliton
VIDA PrODUTIVA

Level one, coffee, Shimmer rc, hurricane, Pensacola, 
Kokomo, Mandalay, huron, arbor red, Moemoney

FACIlIDADE PArTO
arbor red, Pensacola, hurricane, Shimmer rc, 

hardrock, huron, Johnny, radio, Moemoney, Petro
TEMPErAMENTO

Brokaw,  Eclipse red,  Johnny, avance red, Butler, 
hardrock, radio, clinton, impact, artist, Kokomo

BETA CASEINA A2/A2
Pensacola, Moemoney, hurricane, Eclipse red, huron, 

angler, radio, Brokaw, clinton, kenley, Mandalay, Butler, 
Baltazar-Jersey

BETA CASEINA A2/A2-rAçA JErSEy
Baltazar e Jx Breaker

KAPPA CASEINA BB
Doc, Moemoney, alvarez, hurricane, huron, radio, 

Johnny, Mandalay, 
KAPPA CASEINA BB rAçA JErSEy

Baltazar e Jx Breaker 
ÍND. EFICIêNCIA

Pensacola, Petro, angler, clinton, Kenley, Mandalay, 
huron, Shimmer, hardrock, coffee

AJAM O JOVEM AgrICUlTOr

16









CAlENDárIO INDICATIVO DE PAgAMENTOS
AçOrES — CAMPANhA 2019/ 2020

(DATAS PrEVISIONAIS) (1)

AJUDA/APOIO
TIPO De 

PAgAmenTO

 PAgAmenTO 
PrevIsTO

ATé AO DIA

ANO 2019

OUTUBRO

M2.4.1  INVESTIMENTOS PARA A UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL DE TERRAS FLORESTAIS - PRÉMIOS À MANUTENÇÃO E 
POR PERDA DE RENDIMENTO

Adiantamento 85% (2) 31 outubro

M8  INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ZONASFLORESTAIS E NA MELHORIA DA VIABILIDADE DAS FLORES-
TAS - PRÉMIOS

Adiantamento 85% (2) 31 outubro

M10.1 PAGAMENTO POR COMPROMISSOS RESPEITANTES AO AGROAMBIENTE E AO CLIMA Adiantamento 85% (2) 31 outubro

M11 AGRICULTURA BIOLÓGICA Adiantamento 85% (2) 31 outubro

M13.3  PAGAMENTOS COMPENSATÓRIOS A TÍTULO DE OUTRAS ZONAS AFETADAS POR CONDICIONANTES ESPECÍFI-
CAS

Adiantamento 85% (2) 31 outubro

M15.1 PAGAMENTOS POR COMPROMISSOS SILVOAMBIENTAIS E CLIMÁTICOS Adiantamento 85% (2)  31 outubro

PRÉMIO À VACA ALEITANTE Adiantamento 70% (2) 31 outubro

PRÉMIO AO ABATE DE BOVINOS - 1º Semestre Adiantamento 70% (2) 31 outubro

PRÉMIO À VACA LEITEIRA Adiantamento 70% (2) 31 outubro

PRÉMIO AOS PRODUTORES DE LEITE Adiantamento 70% (2) 31 outubro

AJUDA AOS PRODUTORES DE ANANÁS Adiantamento 70% (2) 31 outubro

DEZEMBRO

PRÉMIO À VACA ALEITANTE Saldo 31 dezembro

PRÉMIO AO ABATE DE BOVINOS - 1º Semestre 1ª prestação 31 dezembro

PRÉMIO AOS PRODUTORES DE OVINOS E CAPRINOS 1ª prestação 31 dezembro

PRÉMIO À VACA LEITEIRA Saldo 31 dezembro

PRÉMIO AOS PRODUTORES DE LEITE Saldo 31 dezembro

AJUDA AOS PRODUTORES DE CULTURAS ARVENSES 1ª prestação 31 dezembro

AJUDA AOS PRODUTORES DE ANANÁS 1ª prestação 31 dezembro

ANO 2020

JANEIRO

AJUDA AOS PRODUTORES DE CULTURAS TRADICIONAIS 100% 31 janeiro

(1) Calendário provisório, sujeito a alterações decorrentes de situações excecionais.
O pagamento dos apoios FEADER nas datas indicadas está condicionado à existência de disponibilidade orçamental.
(2) Percentagem de adiantamento aprovada pela Decisão de Execução da Comissão C (2019) 6536, de 17.09.2019.

PAgAMENTO POSEI
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FEVEREIRO

AJUDA AOS PRODUTORES DE TABACO 100% 28 fevereiro

AJUDA AOS PRODUTORES DE BANANA - 1º Semestre 1ª prestação 28 fevereiro

MARÇO

AJUDA AO ESCOAMENTO DE JOVENS BOVINOS DOS AÇORES 100% 31 março

AJUDA AOS PRODUTORES DE HORTO-FRUT., FLORES DE CORTE E PLANTAS ORNAMENTAIS 1ª prestação 31 março

ABRIL

M2.4.1  INVESTIMENTOS PARA A UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL DE TERRAS FLORESTAIS - PRÉMIOS À MANUTENÇÃO E 
POR PERDA DE RENDIMENTO

Saldo 30 de abril

M8  INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ZONAS FLORESTAIS E NA MELHORIA DA VIABILIDADE DAS FLO-
RESTAS - PRÉMIOS

Saldo 30 de abril

M10.1 PAGAMENTO POR COMPROMISSOS RESPEITANTES AO AGROAMBIENTE E AO CLIMA Saldo 30 de abril

M11 AGRICULTURA BIOLÓGICA  Saldo 30 de abril

M13.3  PAGAMENTOS COMPENSATÓRIOS A TÍTULO DE OUTRAS ZONAS AFETADAS POR CONDICIONANTES ESPECÍFI-
CAS

Saldo 30 de abril

M15.1 PAGAMENTOS POR COMPROMISSOS SILVOAMBIENTAIS E CLIMÁTICOS Saldo 30 de abril

PRÉMIO AO ABATE DE BOVINOS - 2º Semestre 1ª prestação 30 de abril

AJUDA À MANUTENÇÃO DA VINHA PARA A PRODUÇÃO DE VINHOS DOP E VINHOS COM IGP 100% 30 de abril

AJUDA À ARMAZENAGEM PRIVADA DE QUEIJOS "ILHA" E "SÃO JORGE" 100% 30 de abril

MAIO

AJUDA AO TRANSPORTE INTER-ILHAS DE JOVENS BOVINOS 100% 29 maio

JUNHO

PRÉMIO AO ABATE DE BOVINOS - 1º Semestre  2ª prestação 30 de junho

PRÉMIO AO ABATE DE BOVINOS - 2º Semestre 2ª prestação 30 de junho

PRÉMIO AOS PRODUTORES DE OVINOS E CAPRINOS  2ª prestação 30 de junho

AJUDAS À INOVAÇÃO E QUALIDADE DAS PRODUÇÕES PECUÁRIAS AÇORIANAS 100% 30 de junho

PRÉMIO AOS PRODUTORES DE LEITE 
Redistribuição (art. 26, 
Port 7/2019, de 23/01)

30 de junho

AJUDA AOS PRODUTORES DE CULTURAS ARVENSES 2ª prestação 30 de junho

AJUDA AOS PRODUTORES DE ANANÁS 2ª prestação 30 de junho

AJUDA AOS PRODUTORES DE HORTO-FRUT., FLORES DE CORTE E PLANTAS ORNAMENTAIS 2ª prestação 30 de junho

AJUDA AOS PRODUTORES DE BANANA - 1º Semestre 2ª prestação 30 de junho

AJUDA AOS PRODUTORES DE BANANA - 2º Semestre 100% 30 de junho

AJUDA AO ACONDICIONAMENTO DE PRÓTEAS 100% 30 de junho
v
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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 (%)

SET 0,314 3,80 3,30
AGO 0,311 3,75 3,27
JUL 0,310 3,71 3,26
JUN 0,311 3,72 3,27
MAI 0,311 3,72 3,27
ABR 0,314 3,77 3,29
MAR 0,312 3,82 3,29
FEV 0,328 3,89 3,30

Mês eUR / Kg Teor médio de Mat. Gorda (%) Teor Proteico (%)
SET 0,254 3,87 3,10
AGO 0,258 3,73 3,04
JUL 0,260 3,74 3,02
JUN 0,269 3,85 3,08
MAI 0,274 3,74 3,13
ABR 0,281 3,82 3,17
MAR 0,281 3,87 3,17
FEV 0,292 3,93 3,17
JAN 0,302 3,95 3,21

Mês eUR / Kg Teor médio de Mat. Gorda (%) Teor Proteico (%)
SET 0,270 3,76 3,21
AGO 0,265 3,72 3,13
JUL 0,263 3,62 3,13
JUN 0,267 3,64 3,16
MAI 0,265 3,59 3,19
ABR 0,272 3,59 3,24
MAR 0,271 3,53 3,21
FEV 0,272 3,64 3,21
JAN 0,274 3,70 3,20

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

Produtores possuem tanque de refrigeração na exploração; 
transporte a cargo da fábrica

SET 0,289 3,72 3,22
AGO 0,285 3,68 3,16
JUL 0,285 3,62 3,14
JUN 0,286 3,65 3,15
MAI 0,285 3,64 3,19
ABR 0,290 3,65 3,23
MAR 0,291 3,59 3,20
FEV 0,296 3,68 3,20
JAN 0,297 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 2019

PReçO BAse 223 € 220 € 220 €

VALOR dO POnTO 2,10 € 2,20 € 2,20 €

décIMA de GORdURA 2,75 € 3,75 € 2,7434 €

décIMA de PROTeInA 4 € 3 € 3 €

sUBsídeO ReGIOnAL 0 € 0 € 0 €
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BóNUS qUANTIDADE

QUOTA

ATé 69,999 -10 € 0 € 0 €

70,000 – 99,999 0 €  0 € 0 €

100,000 – 149,999 7 € 0 € 0 €

150,000 – 299,999 14 € 0 € 0 €

300,000 – 349,999 15 € 0 € 0 €

350,000 – 400,000 15 € 0 € 0 €

400,001 – 499,999 15 € 0 € 0 €

500,000 – 600,000 16,5 € 0 € 0 €

600,001 – 849,999 16,5 € 0 € 0 €

850,000 – 999,999 16,5 € 0 € 0 €

1,000,000 – 1,999,999 16,5 € 0 € 0 €

2,000,000 – 4,000,000 16,5 € 0 € 0 €

> 4,000,000 16,5 € 0 € 0 €

BóNUS qUAlIDADE
< 400,000 ccs e < 100,000 cTM 0 € 20 € 22 €

  ≤ 250.000 ccs 2,5 € 0 € 0 €

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

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

PENAlIZAçõES
 > 1,000,000 ccs e/ou  > 400,000 cTM 0 €

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 23 € 27,43 € 12 € Sim
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ExEMPlO COM ENTrEgA NO CAIS

PReçO BAse 223 € 220 € 220 €

9 POnTOs 18,90 € 19,80 € 19,80 €

décIMA de GORdURA 2,75 € 3,75 € 2,74 €

décIMA de PROTeInA 4 € 3 € 3 €

sUBsídeO ReGIOnAL 0 € 0 € 0 €

PRéMIO QUAnTIdAde 15 € 0 € 0 €

PRéMIO QUALIdAde 2,5 € 20 € 22 €

PRéMIO cAís de FáBRIcA 10 € 10 € 12,5 €

TOTAL 276,15 € 276,55 € 280,04 €
 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

TOTAL 283,65 € 291,55
ReFRIGeRAdO enTReGUe nO cAIs 27,45 € 25 € 0 €

TOTAL 293,6 € 291,55 €

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
2 Nestlé - Prolacto - 285,79
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

AJAM O JOVEM AgrICUlTOr

24





coMPoSiÇÃo Da LiSta:

aSSEMBLEia gEraL
Presidente da Mesa – henrique Silva cordeiro
Vice- Presidente – Pedro Miguel Santos Barbosa

conSELho DE aDMiniStraÇÃo
Presidente – césar augusto Medeiros Pacheco
1º Vogal – nélio tavares Miranda
2º Vogal – José henrique garcia Fonseca

COrPOS SOCIAIS PArA 
ASSOCIAçãO DOS 
JOVENS AgrICUlTOrES 
MICAElENSES

no dia 04 de outubro foram elei-
tos os novos corpos sociais para 
Associação dos Jovens Agriculto-
res micaelenses para o mandato 
2019/2022

SUPLEntES
Primeiro – andré Filipe carvalho Ferreira cláudio
Segundo – Lázaro oliveira cordeiro

conSELho FiScaL
Presidente – nelson Medeiros tavares
1º Secretário – Diogo tavares Martins Filipe
2º Secretário – Vitor amaral Medeiros

SUPLEntES
Primeiro – andré Ponte almeida
Segundo – Dinarte tavares oliveira
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A Associação dos Jovens Agricultores Micaelenses realizou 
no dia 25 de outubro de 2019 a cerimónia de entrega do Pré-
mio Produtor Excelente 2018, sendo o tema de debate “Como 
Ultrapassar os Desafios dos Mercados”, evento que decorreu 
no Centro de Bovinicultura, contando com as presenças de 
César Pacheco, Presidente da AJAM (Associação dos Jovens 
Agricultores Micaelenses), Jorge Rita, Presidente da Federação 
Agrícola dos Açores, Pedro Tavares, Presidente da Lactaço-
res, Dr. Eduardo Vasconcelos, representante da ANIL, Eng.º 
João Ponte, Secretario Regional da Agricultura e Florestas e 
do Dr. Pedro Pimentel, Director Geral da Centromarca, o que 
para além de enriquecer este debate, teve a generosidade de 
anteriormente fazer uma breve, mas incisiva apresentação, de 
como funcionam os mercados dos lacticínios.

Pedro Pimentel demonstrou que o leite açoriano, após 
tanto investimento e melhoramento, tem de facto um preço 
muito baixo, sugerindo uma revisão do preço, revelando que 
“um litro de leite não pode ser mais barato do que um litro de 
água”, em que o Secretário  Regional da Agricultura partilhou 
da mesma opinião, exclamando que não é aceitável que “um 
maço de tabaco seja mais caro que um pack de seis litros de 
leite”.

O Presidente da Associação dos Jovens Agricultores Mi-
caelenses, César Pacheco manifestou preocupação em rela-
ção aos limites impostos pelas indústrias, devido ao excesso 
de leite nas fábricas, tendo por opinião que ao “limitar aquilo 
que melhor fazemos será comprometer todo o trabalho que 

ENTrEgA DO
PréMIO PrODUTOr 
ExCElENTE 2018

fizemos”.  Este pediu também um aumento do preço do leite e 
um reforço nos investimentos do governo a respeito do melho-
ramento e criação de infraestruturas agrícolas para a água, ele-
tricidade e caminhos agrícolas de modo a tornar o setor mais 
competitivo e eficaz.

Tanto o senhor Pedro Tavares, como o Dr. Eduardo Pimen-
tel, defenderam que tanto a industria como a distribuição estão 
preocupadas com os preços praticados, e que há um grande es-
forço realizado em marketing, assim como na aproximação da 
procura do produto que o consumidor procura, algo que não 
é fácil e que rapidamente se altera. Tanto é reconhecida a qua-
lidade do leite produzido, assim como tem sido a dos nossos 
produtos lácteos, não se registando nenhum evento em que 
estes não alcancem os pódios.

O Presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cor-
deiro, surgiu no final do evento mostrando-se insatisfeito com 
a implementação de uma taxas de 40 % pelos Estados Unidos 
da América para com as importações da União Europeia.

Após este debate, seguiu-se a já habitual entrega de pré-
mios relativa ao ano de 2018, mas com um reconhecimento 
desta vez diferente. A entrega de 3 categorias de distinção, sen-
do esta a de ouro (10 anos consecutivos a receber o prémio 
produtor excelente, prémio prata (9 anos consecutivos) e o 
premio bronze (8 anos consecutivos).

Para um final em convívio com a lavoura, cooperativas e 
indústrias presentes, foi realizado um almoço volante, onde a 
imperou a boa disposição.
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ABEL ANTONIO MEDEIROS PAULO
ADELINO BRUM FERREIRA
ADELIO GIL SILVA MASSA
ADRIANO CORDEIRO COUTO
ADRIANO MANUEL TAVARES FRANCO
AGOSTINHO ALMEIDA BULHÕES
AGOSTINHO ARRUDA CABEÇA CASAL HERANÇA DE
AGOSTINHO FURTADO OLIVEIRA VIVEIROS
AGOSTINHO SOUSA PIMENTEL
AGROMELO LDA.
AGUIAR E RODRIGUES LDA.
ALBANO MANUEL REIS VIVEIROS
ALBANO SILVA VIEIRA
ALBERTO DANIEL MEDEIROS
ALBERTO EMANUEL ANDRADE BORGES
ALBERTO PONTE BENTO SOUSA
ALCIDES BARBOSA FRANCO
ALICE RAPOSO REBELO cab. casal herança
AMARO JORGE REGO
AMERICO OLIVEIRA ARRUDA
AMERICO OLIVEIRA SILVA cab. casal herança
ANA ISABEL CARREIRO MONIZ
ANA MARIA BETTENCOURT CORDEIRO
ANA MARIA MACEDO FERNANDES CORREIA
ANA PAULA SOUSA ALMEIDA
ANDRE MANUEL HINTZE ATHAYDE MOTA
ANIBAL FURTADO MEDEIROS
ANICETO ARRUDA RESENDES
ANICETO PIMENTEL MONIZ
ANTERO ALVES TRAVASSOS
ANTERO FRANCISCO BRUM PEREIRA
ANTONIO AMERICO MONIZ OLIVEIRA
ANTONIO CARREIRO OLIVEIRA
ANTONIO DUARTE OLIVEIRA
ANTONIO DUARTE SILVA REGO
ANTONIO EDUARDO PACHECO PIMENTEL
ANTONIO FERNANDO ARRUDA MELO
ANTONIO GONÇALO OLIVEIRA
ANTONIO GUILHERME BETTENCOURT OLIVEIRA
ANTÓNIO GUILHERME SOUSA PACHECO
ANTONIO JOSE BRAGA SOUSA
ANTONIO JOSE COUTO
ANTONIO JOSE FERREIRA PACHECO
ANTONIO JOSE GONÇALVES PACHECO 2 ª lavoura
ANTONIO JOSE MONIZ AMARAL
ANTONIO JOSE SOUSA COUTO
ANTÓNIO MANUEL BARBOSA ALMEIDA
ANTONIO MANUEL BOTELHO DIAS
ANTONIO MANUEL COSTA FERREIRA
ANTONIO MANUEL COSTA PACHECO
ANTONIO MANUEL OLIVEIRA MEDEIROS
ANTONIO MANUEL PONTE REBELO
ANTONIO MANUEL RODRIGUES
ANTONIO MANUEL SIMAS COUTO RESENDES
ANTONIO MEDEIROS MONIZ
ANTONIO MEDEIROS PEREIRA E HERDEIROS

ANTONIO PIMENTEL CALOURO
ANTONIO TAVARES GALVAO
ANTONIO TAVARES PEDRO TAVARES SOC. AGR. LDA.  

(UNILLEITE)
ANTONIO VICENTE PEREIRA PONTE
ANTONIO VICTOR  REBELO RAPOSO
ARMANDO JOSE VERISSIMO PAVAO
ARMANDO RAUL COSTA BARBOSA
ARMANDO SOARES CORDEIRO JUNIOR
ARSENIO BENEVIDES MARTINS
ARTUR FERNANDO MEDEIROS PACHECO
ARTUR MANUEL TAVARES FRANCO
ATLANTILEITE, LDA
AURELIO VICENTE FERREIRA MASSA
AVELINO MEDEIROS AGUIAR
BAPTISTA SANTO CRISTO BRAGA SOUSA
BERNARDO MIGUEL SOUSA PACHECO
BRIAN CABRAL RAPOSO
BRUNO JORGE VICENTE PACHECO
CARLOS ALBERTO ALMEIDA PEDRO
CARLOS ALBERTO BARBOSA CABRAL
CARLOS ALBERTO CABRAL COUTO
CARLOS ALBERTO COUTO ARRUDA
CARLOS ALBERTO RAPOSO CABRAL
CARLOS ALBERTO REGO SILVA
CARLOS ALEXANDRE MARTINS VELHO COSTA
CARLOS DANIEL CAMARA ARRUDA
CARLOS DUARTE ALMEIDA
CARLOS LIMA REGO
CARLOS MANUEL MELO PIMENTEL
CARLOS MANUEL PEREIRA GONÇALVES
CARLOS MANUEL TEIXEIRA REGO ( POSTO )
CARLOS MIGUEL BATISTA REBELO
CARLOS MIGUEL MEDEIROS COUTO
CARLOS RAPOSO MASSA
CARVALHO CLÁUDIO - EXP. AGRICOLA, LDA
CATIA C. C. F. CARVALHO  cab. casal herança
CESAR FILOMENO PEREIRA PACHECO
CESAR SILVA MEDEIROS
CIDÁLIA DA C. A. C. VASCONCELOS OLIVEIRA
CLAUDIO ALBERTO SILVA MELO
CLAUDIO MIGUEL PAVÃO GARCIA
CLAUDIO PATRÍCIO BOTELHO HERMENEGILDO
COOPERATIVA JUVENTUDE AGRICOLA
CORALIA MARIA CORDEIRO MONIZ ALMEIDA
DANIEL SA PONTE
DANIEL SOUSA CORDEIRO cab. casal herança
DAVID EDUARDO PACHECO COSTA
DAVID TRAVASSOS OLIVEIRA
DÉLIO JOSÉ AGUIAR CASTELO BRANCO
DEOLINDA FATIMA SILVA PEREIRA OLIVEIRA
DIMAS AURELIO CORDEIRO ALMEIDA
DIMAS CORDEIRO ARRUDA
DINARTE MANUEL RAPOSO PACHECO
DINIS ALBERTO PEREIRA MIRANDA
DINIS ALBERTO SILVA CÂMARA

DINIS PAULO SOUSA MEDEIROS
DIOGO TAVARES MARTINS FILIPE
DIONISIO PEDRO ROCHA PEREIRA
DUARTE CONCEIÇAO SOUSA RODRIGUES
DUARTE MANUEL ALVES TORRES
DUARTE MANUEL DIAS CAMARA
DUARTE MANUEL MEDEIROS CLAUDIO
DUARTE MANUEL PACHECO
DUARTE MANUEL PACHECO TEIXEIRA
DUARTE MANUEL PONTE SILVA
DUARTE MANUEL SILVA MASSA
DUARTE MANUEL TAVARES CABRAL
DUARTE MIGUEL ARRUDA SILVA
EDUARDA MARIA ALMEIDA TEVES BARCELOS
EDUARDO FRANCISCO ALBERTO FURTADO
EDUARDO JORGE JORDAO SOUSA
EDUARDO MANUEL BRUM PEREIRA
EDUARDO MANUEL FARIAS BERNARDO
EDUARDO MANUEL PERDIGAO GUERREIRO
EDUARDO MARTINHO TAVARES
EDUARDO MASSA OLIVEIRA
EDUARDO SOUSA MEDEIROS
EDUARDO TORRES CABRAL
EDUINO COSTA ALMEIDA
ELIAS RAPOSO SARDINHA
ELISIO CORDEIRO ARRUDA
EMANUEL BOTELHO CABRAL
EMANUEL PAULO RODRIGUES
EMANUEL SOUSA COUTO
ERNESTO FARIAS VULTAO
ERNESTO MANUEL FRANCISCO SOUSA
EUGENIO CAMARA SOARES ALBERGARIA
EUGENIO MELO MEDEIROS
EUGENIO MIGUEL ARRUDA MASSA
EUGENIO QUENTAL MEDEIROS CAMARA
EUSEBIO ARRUDA MIRANDA
EVANGELINA GLORIA FELIX PONTE
EVARISTO MANUEL FARIA CARVALHO
EXPLORAÇÃO AGRO-PECUARIA CORDEIRO E SILVA
EXPLORAÇÃO AGRO-PECUARIA SARAMAGAL, LDA.
FABIO LINO MEDEIROS CORDEIRO
FABIO SILVA ARRUDA
FARM & FUN AZORES, LDA
FAUSTINA JESUS PONTE REBELO TAVARES
FERNANDO BOTELHO OLIVEIRA
FERNANDO JOSE LIMA DUARTE
FERNANDO MANUEL ALVES PEREIRA MEDEIROS
FERNANDO MANUEL CARVALHO SILVA
FERNANDO MANUEL SOUSA MASSA
FERNANDO MEDEIROS FRANCO cab. casal herança
FERNANDO PACHECO MOTA
FERNANDO PAVAO PEREIRA
FERREIRA & PONTES
FERREIRA E MIRANDA EXP. AGRO-PECUÁRIA LDA
FILIPE JORGE RESENDES CABRAL MELO
FILOMENA CONCEIÇAO BETTENCOURT FURTADO
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FLAVIO MANUEL REBELO MARTINS FILIPE
FLAVIO ROBERTO CIPRIANO GARCIA
FLAVIO SILVA PEREIRA
FRANCISCO DE SALLES CAMARA VIVEIROS
FRANCISCO JOSE CABRAL AGUIAR
FRANCISCO SEBASTIAO FURTADO SILVA
GABRIEL MIGUEL VIVEIROS
GABRIEL RAPOSO PONTE PACHECO
GERALDINO PEREIRA FELICIANO
GIL ELIAS MONIZ MEDEIROS
GIL JORGE SILVESTRE OLIVEIRA
GIL MANUEL FERREIRA RODRIGUES
GIL MEDEIROS CABRAL
GILBERTO CARREIRO ALMEIDA
GRAZIELA DA C. CORREIA CABRAL COUTO
GUALBERTO COUTO RODRIGUES
GUALBERTO FURTADO OLIVEIRA
GUALBERTO SOUSA MONIZ
GUALTER COUTO MONIZ
GUALTER COUTO MONIZ
GUALTER MANUEL OLIVEIRA MARTINS
GUALTER MANUEL PEREIRA SOARES
GUILHERME BARBOSA CABRAL
GUILHERME LUIS CORREIA COSTA
GUILHERME PIMENTEL FURTADO
HEITOR SANTOS RODRIGUES
HELDER CARVALHO MEDEIROS
HELDER RENATO CORREIA PEREIRA
HELENA VIVEIROS GUIOMAR TRAVASSOS
HENRIQUE ARRUDA PEDRO
HENRIQUE MANUEL OLIVEIRA PAVAO
HERDEIROS ANTONIO F. FURTADO SOARES
HERDEIROS DE MOISES ALMEIDA MASSA
HERDEIROS JOÃO SALVADOR VENÂNCIO
HERDº EDUARDO LEITE PACHECO
HERLANDER PACHECO TAVARES
HERMANO MANUEL REGO SILVA
HIGINIO MANUEL VIEIRA LUIS
HILÁRIO COSTA ARRUDA
HORACIO SILVA CABRAL
HUGO FILIPE MONIZ COUTO
HUMBERTO ARRUDA MIRANDA
IDALECIO CORREIA SOUSA
ILIDIO ARRUDA MASSA
IRMAOS BARBOSA
IRMÃOS GOUVEIA LDA.
IRMÃOS PEREIRA - AGRO PECUÁRIA
IVO MARCIO SOARES DA COSTA TAVARES
IZAUL NATAL ALMEIDA CORDEIRO
JACINTO MANUEL AMARAL REBELO
JACINTO MANUEL MEDEIROS RAPOSO
JASON DE SOUSA SOARES
JOAO  MANUEL SILVA LDA.
JOAO ADRIANO MASSA - POSTO
JOAO ALBERTO AMARO ALMEIDA
JOAO ALBERTO COUTO MEDEIROS
JOAO ALVARO SILVA ARRUDA
JOAO ANICETE ALMEIDA CORDEIRO
JOAO ANTONIO PEREIRA ARRUDA

JOAO ANTONIO PIMENTEL PONTE
JOAO ARAUJO ARRUDA
JOAO AURELIO COUTO CORREIA
JOAO BERNARDO BRAGA SOUSA
JOAO CARLOS AGUIAR FURTADO ROSA
JOAO CARLOS CAMARA CORDEIRO
JOAO CARLOS COUTO BORGES ( POSTO )
JOAO CARLOS MOREIRA OLIVEIRA
JOAO CARLOS PEREIRA JERONIMO
JOAO CARLOS SILVA PONTE
JOAO CARLOS SILVEIRA PEREIRA
JOAO CARVALHO GARCIA
JOAO DEUS SOUSA CABRAL
JOÃO DO REGO CARREIRO 2º lavoura
JOAO DOMINGOS BOTELHO SOUSA
JOAO EDUARDO SOUSA COSTA
JOAO EVANGELISTA OLIVEIRA MIRANDA
JOAO FERNANDO MONTEIRO BRAGA
JOAO FRANCISCO FERREIRA CORDEIRO
JOAO FRANCISCO MATOS COSTA
JOAO GUALBERTO MONIZ OLIVEIRA
JOAO GUILHERME SILVA REGO
JOAO JOSE COSTA PACHECO
JOAO JOSE SILVA MEDEIROS
JOAO LIBERAL MEDEIROS COUTO
JOAO LUIS ALMEIDA BORGES
JOAO LUIS ARRUDA COSTA
JOÃO LUÍS MACHADO PEREIRA
JOAO LUIS RESENDES BORGES
JOAO LUIS S. BOTELHO CORREIA cab. casal herança
JOAO LUIS VIVEIROS MASSA
JOAO MANUEL ALMEIDA CARVALHO
JOAO MANUEL ANJOS CORREIA
JOAO MANUEL COUTO RAPOSO
JOAO MANUEL MELO cab. casal herança
JOÃO MANUEL OLIVEIRA SILVESTRE
JOAO MANUEL PEREIRA LIMA
JOAO MANUEL ROQUE TAVARES
JOAO MARIA FURTADO
JOAO MIGUEL MEDEIROS ROCHA
JOAO OCTAVIO OLIVEIRA CASTELO BRANCO
JOAO PAULO FRAZAO FRIAS AFONSO
JOAO PAULO RAPOSO PACHECO
JOAO PAULO SILVA PEREIRA
JOAO ROQUE OLIVEIRA
JOAO SILVA PEREIRA
JOAO SOUSA SARDINHA
JOÃO VITOR DA PONTE MEDEIROS
JOAQUIM AGUIAR VASCONCELOS
JOAQUIM PEREIRA BULHOES
JORGE ALBERTO BORGES CABRAL
JORGE ALBERTO MEDEIROS CORREIA
JORGE ALBERTO SERPA COSTA RITA
JORGE MARTINHO RODRIGUES
JORGE MIGUEL OLIVEIRA TEIXEIRA
JOSE ADRIANO REIS OLIVEIRA
JOSE ALBERTO MEDEIROS MELO
JOSE ALEXANDRE BOTELHO
JOSE ALEXANDRE BRAGA PEREIRA

JOSE ANTONIO AGUIAR FERREIRA
JOSE ANTONIO ALMEIDA PEDRO
JOSE ANTONIO FRANCO SAMPAIO RODRIGUES
JOSE ANTONIO MACEDO FERNANDES
JOSE ANTONIO MEDEIROS OLIVEIRA
JOSE ANTONIO SOUSA ALMEIDA
JOSE BOTELHO REGO DUARTE cab. casal herança
JOSE BRANCO CABRAL
JOSE BULHOES VITORIA
JOSE CARLOS BORGES TAVARES
JOSE CARLOS MEDEIROS CORREIA
JOSE CARLOS MONIZ SOUSA PACHECO
JOSE CARLOS RESENDES FAGUNDES
JOSE CARVALHO GARCIA
JOSE DANIEL CORDEIRO ARRUDA
JOSE DANIEL MEDEIROS
JOSE DANIEL MEDEIROS RAPOSO
JOSE DANIEL REIS VIVEIROS
JOSE DINARTE MEDEIROS SOARES
JOSE DINIS SOUSA FERREIRA
JOSE DUARTE PONTE PEREIRA
JOSÉ E ZÉLIA - AGROPECUÁRI, LDA
JOSE EDUARDO ALMEIDA CAMARA
JOSE EDUARDO BOTELHO PEREIRA
JOSE ESTRELA PAIVA TEIXEIRA
JOSE FRANCISCO ALMEIDA FILIPE
JOSE FRANCISCO BARBOSA FRANCO
JOSE FRANCISCO CABRAL MEDEIROS
JOSE FRANCISCO CAMARA ARRUDA
JOSE FRANCISCO MEDEIROS ALVES
JOSE FRANCISCO MEDEIROS AMORIM
JOSE FRANCISCO MONIZ PONTE DUTRA
JOSE FRANCISCO PEREIRA MATEUS
JOSE FURTADO PACHECO
JOSE HONORATO CABRAL RODRIGUES
JOSE JACINTO BOTELHO VIVEIROS (POSTO)
JOSE JACINTO CABRAL COUTO
JOSE JACINTO CORREIA AGUIAR
JOSE JACINTO SILVA MARTINS FILIPE
JOSE JARDIM MELO
JOSE LAUDALINO TEIXEIRA AGUIAR
JOSÉ LEONILDO OLIVEIRA SOUSA
JOSE LUIS CORDEIRO SILVA
JOSE LUIS SILVESTRE ARRUDA
JOSE LUIS SOUSA PACHECO
JOSE MANUEL CARREIRO GARCIA
JOSE MANUEL CORDEIRO CABRAL VIVEIROS
JOSE MANUEL MONIZ CORDEIRO
JOSE MANUEL MONIZ OLIVEIRA
JOSE MANUEL MONIZ REGO
JOSE MANUEL RAPOSO  ALMEIDA
JOSE MANUEL ROCHA REBELO
JOSE MANUEL ROQUE TAVARES
JOSE MANUEL SILVA MACHADO
JOSE MANUEL SOUSA CAMARA
JOSE MANUEL SOUSA OLIVEIRA
JOSE MARIA DA COSTA ALBERTO
JOSE MARIA OLIVEIRA PAVAO
JOSE MARIA PAPOULA RESENDES

AJAM O JOVEM AgrICUlTOr

32



JOSE MARIA PEREIRA MIRANDA
JOSE MARIA SOUSA PEREIRA
JOSE MEDEIROS SOUSA
JOSE MELO CURVELO
JOSE MELO GOUVEIA
JOSE MELO SILVA
JOSE OCTAVIO SILVESTRE OLIVEIRA
JOSE PAVAO VIVEIROS CARVALHO
JOSE RAPOSO CABRAL
JOSE RAPOSO VIDAL
JOSE TAVARES CASACA
JOSE TIAGO LEITE NETO
JOSE VERGINIO PIEDADE PEXIA
JOSE VIRGILIO VERTENTES RAPOSO
JOVIANO AUGUSTO PACHECO
JOVIANO FILIPE ARRUDA MEDEIROS
LAUDALINO MELO SILVA
LÁZARO GABRIEL CIPRIANO CORDEIRO
LAZARO OLIVEIRA CORDEIRO
LAZARO SILVA ARRUDA
LEONARDO JORGE ALMEIDA RODRIGUES
LEONOR CONCEIÇÃO ROCHA COUTO PACHECO
LEONOR CONCEIÇAO SAMPAIO AMARAL SOUSA
LETICIA ANDREIA MARTINS MEDEIROS SILVESTRE
LIBERAL MARTIM QUENTAL FLOR DE LIMA
LILIA MARIA MONTE BOTELHO MEDEIROS
LUCIA MARIA MEDEIROS AMARAL
LUCIANO MONIZ OLIVEIRA
LUIS AIRES SILVESTRE MORGADO
LUIS ALBERTO AGUIAR REBELO
LUIS ALBERTO ANDRADE SANTOS VIEIRA
LUIS ALBERTO ARRUDA RAPOSO
LUIS ALBERTO OLIVEIRA CASTELO BRANCO
LUIS ALBERTO RAPOSO CORDEIRO
LUIS ALBERTO SOUSA MEDEIROS
LUIS BERGANTIN OLIVEIRA
LUIS CARLOS CORREIA MONIZ
LUIS CARLOS PONTE
LUIS COUTO NEGALHA
LUIS FILIPE CORREIA MELO
LUIS FILIPE FRAZAO CABRAL
LUIS JORGE MEDEIROS SOARES
LUIS JORGE PACHECO MONIZ
LUIS MACIEL PEREIRA CABRAL
LUIS MANUEL LEANDRO PEREIRA
LUIS MANUEL MEDEIROS BARBOSA
LUIS MANUEL SILVA FURTADO
LUIS MANUEL TEIXEIRA DUARTE FURNA
LUIS MIGUEL AMARAL PAIVA
LUIS MIGUEL SOUSA VIVEIROS
LUIS SILVA REBELO
LUISA CONCEIÇÃO BRAGA AMARAL PAIVA
MACHADO & FERNANDES, LDA
MANUEL ALMEIDA MASSA
MANUEL ANTONIO REGO FERREIRA
MANUEL ANTONIO REGO ROCHA
MANUEL CABRAL COSTA
MANUEL CORDEIRO SOUSA
MANUEL COSTA MARTINS

MANUEL FARIAS LIMA
MANUEL HORACIO CORDEIRO PAVAO
MANUEL JOSE FERREIRA ROQUE
MANUEL JOSE MELO MONIZ
MANUEL JOSE ROQUE GAIDOLA
MANUEL LUIS SOUSA SARDINHA
MANUEL MONIZ AMORIM
MANUEL OLIVEIRA GARCIA
MANUEL PACHECO BENEVIDES -  POSTO
MANUEL PONTE AGUIAR
MANUEL RAUL REBELO MARTINS FILIPE
MANUEL SILVESTRE MONIZ
MANUEL VICTORINO CARVALHO E HERDEIROS
MARCO PAULO MEDEIROS PONTE
MARCO PAULO OLIVEIRA PEDRO
MARGARIDA MALVINA ALMEIDA ARAUJO
MARIA ANJOS CORDEIRO SOUSA SILVA
MARIA ASCENÇÃO MELO FONSECA
MARIA CELESTE MEDEIROS CABRAL FALCÃO
MARIA DONATILDE MEDEIROS COUTO CIPRIANO
MARIA ENCARNAÇAO TEIXEIRA SOUSA FERREIRA
MARIA GEORGINA FRANCO AMARAL CORREIA
MARIA GILDA LIMA OLIVEIRA SOUSA
MARIA GRAÇA BOTELHO PEREIRA
MARIA JOAO DA CAMARA MACHADO
MARIA JOSE MEDEIROS MONIZ FURTADO
MARIA LURDES SOUSA OLIVEIRA TORRES
MARIA MARTA LIMA CARVALHO ( POSTO )
MARIA TERESA TRINDADE COSTA SILVA
MARÍLIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA CÂMARA
MARIO FERNANDO ALVES MONIZ -1ª LAVOURA
MARIO FERNANDO CAMARA SERPA
MARIO JORGE BENEVIDES MARTINS
MARIO JORGE CASTRO VIVEIROS
MARIO JORGE FURTADO MELO
MARIO JORGE RODRIGUES SOUSA
MARIO JORGE SOUSA MEDEIROS
MARIO LUIS ALVES CORDEIRO
MAURICIO TAVARES VIEIRA
MESSIAS PIMENTEL AGUIAR
MESSIAS VIVEIROS FARIA
MIGUEL BOTELHO RODRIGUES
MIGUEL FARIA E MAIA AGUIAR
MIGUEL JORGE MELO COSTA
MIGUEL JORGE PACHECO MOTA
MIGUEL MASSA CORREIA
MIGUEL MEDEIROS COUTO
MIGUEL MONIZ BENEVIDES
MIGUEL RESENDES ALMEIDA MONIZ
MIGUEL SOUSA PIMENTEL
MIGUEL TOME CUNHA ANDRADE
MOISES ARRUDA PONTE
NARCISO FERREIRA MASSA
NELSON AMARAL SOUSA
NELSON BARBOSA FURTADO
NELSON LUZ SARAIVA DAMASO
NELSON MANUEL CORREIA PEREIRA
NELSON MIGUEL CORDEIRO ALMEIDA
NELSON RAPOSO MEDEIROS

NELSON TORRES REBELO
NOEL COSTA VIEIRA
NORBERTO MARTINS SILVA
NORBERTO PONTE MEDEIROS
NUNO ALEXANDRE PINHEIRO SOARES AGUIAR
NUNO BERNARDO ARAÚJO AMARAL
NUNO MANUEL CORDEIRO ALMEIDA
NUNO MANUEL FERREIRA RAPOSO
NUNO MANUEL VIVEIROS FURTADO MARTINS
NUNO MIGUEL PEREIRA GASPAR
NUNO MIGUEL REGO FURTADO
OCTÁVIO FERNANDO GALVÃO AMORIM
OLAVO MASSA SILVESTRE
OLIVERIO CORREIA MELO
ORLANDO SILVA VIVEIROS
OSCAR MANUEL CORDEIRO PONTE
OSVALDO AMBAR BARBOSA
PANORAMA RIGOROSO AT. AGRÍCOLAS E PROD. 

ANIMAL UNIP.,LDA
PAUL GILBERT TORRES
PAULA ALEXANDRA RAPOSO FREITAS CORDEIRO
PAULA CRISTINA GUIDO GAIDOLA TAVARES
PAULA CRISTINA ISIDORO GOUVEIA MELO
PAULO ALBERTO FELIX  VIEIRA 1ª LAVOURA
PAULO ALEXANDRE FURTADO SOUSA
PAULO ALEXANDRE OLIVEIRA CABRAL
PAULO ANDRE BOTELHO PEREIRA
PAULO CESAR BOTELHO FRIAS
PAULO CESAR SOUSA BENEVIDES
PAULO FERNANDO ALMEIDA FILIPE
PAULO HENRIQUE SERPA  COSTA RITA
PAULO JORGE PEREIRA PACHECO
PAULO JORGE ROCHA PEREIRA
PAULO JORGE SILVESTRE BARBOSA
PAULO JOSE MACHADO CRUZ
PAULO MIGUEL MEDEIROS CORREIA
PAULO RENATO MEDEIROS AGUIAR
PAULO SIMAO ARRUDA MASSA
PEDRO ANTONIO SOUSA BOTELHO
PEDRO FILIPE VERÍSSIMO CORREIA
PEDRO JACOME C. E CUNHA HINTZE RIBEIRO
PEDRO JORGE OLIVEIRA TAVARES
PEDRO LUIS PACHECO PONTE
PEDRO MIGUEL BARBOSA FERNANDES
PEDRO MIGUEL CORDEIRO COSTA
PEDRO MIGUEL GUIDO GAIDOLA
PEDRO MIGUEL SOARES CABRAL
PEDRO MIGUEL SOUSA TAVARES
PEDRO PARREIRA CAMARA
PEDRO REGO PONTES
QUENTAL FLOR LIMA AGRO-PECUARIA LDA
QUINTA DAS GALAS, SOCIEDADE AGRICOLA, LDA
RAIMUNDO JOSE RODRIGUES FURTADO
RICARDO ANTONIO DUARTE FURTADO
RICARDO FILIPE BARBOSA CABRAL
RICARDO JORGE FURTADO SOUSA
RICARDO MANUEL COSTA PACHECO
RICARDO MANUEL MOTA ANDRADE
RICARDO MANUEL ROCHA PEREIRA 33
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RICARDO NUNO CORDEIRO OLIVEIRA
ROBERT JOSEPH TORRES
ROBERTO CARLOS MONIZ LIMA
ROBERTO CORDEIRO MIRANDA cab. casal herança
ROBERTO FILOMENO BRANCO PACHECO
ROBERTO MANUEL CORDEIRO PONTE
ROBERTO PIMENTEL PACHECO
RODOLFO MARTINS MARQUES SILVA
RODRIGO CAMARA VELHO CABRAL
RUI ALEXANDRE MEDEIROS FERREIRA
RUI CORDEIRO SOUSA
RUI MIGUEL FARIA TORRES
RUI MIGUEL RAPOSO OLIVEIRA
RUI MIGUEL SILVA PEREIRA
SALVADOR LABORDE PATRICIO
SARA BEATRIZ CABRAL MEDEIROS
SERGIO BORGES VIEIRA LUIS
SERGIO PAULO BETTENCOURT CORDEIRO
SIDONIO PIMENTEL AGUIAR
SILVESTRE OLIVEIRA EXP. AGRO-PECUARIA LDA.
SILVIO VIVEIROS MASSA
SIMAO PACHECO D'AMARAL
SOC. GREENRURALAGRO AZORES LDA
SOC. MASSINHAS EXP. AGRO-PEC LDA.
SOC. AG. PEC. IRMÃOS ITALIANOS LDA.-1ªLAVOURA
SOC.AGRO-PEC. RODRIGUES E RODRIGUES LDA.
SOCIEDADE MELOSFARM, LDA.
SOCIEDADE SILVA E DUARTE
SOUSA & FURTADO SOCIEDADE AGRICOLA LDA
SUSANA MARIA CORDEIRO PONTE ALMEIDA
SUSANA PAULA ALVES PEREIRA MEDEIROS
TAV-AGRO-PECUARIA, SOC. UNIPESSOAL LDA
TEREZA DE JESUS CORREIA RODRIGUES REBELO
TIAGO HINTZE ATAYDE MOTA
URBANO PACHECO AGUIAR cab. casal herança
VALTER MANUEL ARRUDA MASSA
VALTER MANUEL BARBOSA COSTA
VALTER MANUEL RAPOSO MEDEIROS
VALTER MIGUEL SILVA ALMEIDA
VANDA MARGARIDA CORDEIRO SILVA
VASCO CUNHA
VENILDE JESUS GARCIA FERNANDES CARVALHO
VERISSIMO ABEL OLIVEIRA MIRANDA
VICENTA MARIA PACHECO AMARAL SILVA
VICTOR  MANUEL CORDEIRO SILVA
VICTOR BRUNO MELO GALVAO
VICTOR EMANUEL LIMA MEDEIROS
VICTOR MANUEL ALMEIDA SILVA
VICTOR MANUEL LOPES ARRUDA
VICTOR MANUEL MEDEIROS RAPOSO
VICTOR MANUEL MELO RAPOSO
VICTOR MANUEL SANTOS OLIVEIRA PAVAO
VICTOR MANUEL SILVA PONTE
VICTOR MANUEL SOUSA
VICTOR MANUEL TAVARES TEVES
VICTOR MEDEIROS COUTO
VICTORIANO MEDEIROS FALCÃO

ALBERTO EMANUEL ANDRADE BORGES
CARLOS ALBERTO CABRAL COUTO
CARLOS MANUEL MELO PIMENTEL
DUARTE MANUEL PONTE SILVA
DUARTE MANUEL SILVA MASSA
DAVIS TRAVASSOS OLIVEIRA
EDUINO COSTA ALMEIDA
GIL MANUEL FERREIRA RODRIGUES
JACINTO MANUEL AMARAL REBELO
JOAO BERNARDO BRAGA SOUSA
JOAO CARLOS COUTO BORGES ( POSTO )
JOSE ADRIANO PEREIRA FURTADO
JOSE CRISTIANO AGUIAR SILVESTRE
JOSE EDUARDO BOTELHO PEREIRA
JOSE MANUEL ROQUE TAVARES
JOSÉ RAPOSO CABRAL
MANUEL OLIVEIRA GARCIA
MARCO PAULO MEDEIROS PONTE
MARIO LUIS ALVES CORDEIRO
MIGUEL TOMÉ CUNHA ANDRADE
NUNO ALEXANDRE PINHEIRO SOARES AGUIAR
ORLANDO SILVA VIVEIROS
PAULO JORGE PEREIRA PACHECO
PEDRO LUÍS PACHECO PONTE
SOC. MASSINHAS EXP. AGRO-PEC LDA.
SOCIEDADE SILVA E DUARTE
VALTER MANUEL BARBOSA COSTA
VICTOR MANUEL SILVA PONTE

ADELIO GIL SILVA MASSA
ANICETO PIMENTEL MONIZ
ANTONIO JOSE SOUSA COUTO
ANTONIO MANUEL BOTELHO DIAS
ANTONIO MANUEL RODRIGUES
ALTIPRADO
CARLOS RAPOSO MASSA
COOPERATIVA JUVENTUDE AGRICOLA
EMANUEL SOUSA COUTO
EUGENIO MELO MEDEIROS
EXPLORAÇÃO AGRO-PECUARIA CORDEIRO E SILVA
HERDEIROS DE MANUEL ELIAS MELO MONIZ
IRMAOS BARBOSA
JACINTO MANUEL MEDEIROS RAPOSO
JOAO ALBERTO AMARO ALMEIDA
JOAO ANTONIO PIMENTEL PONTE
JOAO CARLOS AGUIAR FURTADO ROSA
JOAO CARLOS SILVA PONTE
JOSE MANUEL MONIZ REGO
JOSE MARIA PEREIRA MIRANDA
JOSE RAPOSO VIDAL
JOÃO MANUEL OLIVEIRA SILVESTRE
LUCIANO MONIZ OLIVEIRA
LUIS ALBERTO RAPOSO CORDEIRO
LUIS MANUEL MEDEIROS BARBOSA
MANUEL ANTONIO REGO FERREIRA
MANUEL CABRAL COSTA

MANUEL LUIS SOUSA SARDINHA
PEDRO LUIS PACHECO PONTE
RICARDO MANUEL ROCHA PEREIRA
SIDONIO PIMENTEL AGUIAR
SILVERIO BOTELHO PEREIRA
VERISSIMO ABEL OLIVEIRA MIRANDA
VERÍSSIMO COUTO AGRO-PECUÁRIA LDA.

ALCIDES BARBOSA FRANCO
ANICETO ARRUDA RESENDES
ANTONIO AMERICO MONIZ OLIVEIRA
ANTONIO JOSE BRAGA SOUSA
ANTONIO M. C. ESTRELA REGO-1ª LAVOURA
ANTONIO MANUEL COSTA PACHECO
ANTONIO TAVARES-PEDRO TAVARES SOC. AGR.
ARISTIDES MANUEL TAVARES SILVA ( POSTO )
BRIAN CABRAL RAPOSO
CARLOS ALBERTO BARBOSA CABRAL
CARLOS DUARTE ALMEIDA
DAVID EDUARDO PACHECO COSTA
DINIS PAULO SOUSA MEDEIROS
EMANUEL BOTELHO CABRAL
EUGENIO MIGUEL ARRUDA MASSA
EUSEBIO ARRUDA MIRANDA
EVARISTO MANUEL FARIA CARVALHO
FRANCISCO MACHADO FARIA E MAIA
FRANCISCO SEBASTIAO FURTADO SILVA
GUILHERME AMARAL PIMENTEL
HUMBERTO ARRUDA MIRANDA
JOAO CARVALHO GARCIA
JOAO MANUEL ROQUE TAVARES
JOSE ALEXANDRE BOTELHO
JOSE ALEXANDRE BRAGA PEREIRA
JOSE CARLOS RESENDES FAGUNDES
JOSE DUARTE PONTE PEREIRA
JOSE LUIS SOUSA PACHECO
JOSE MANUEL CORDEIRO CABRAL VIVEIROS
JOSE MANUEL MONIZ OLIVEIRA
JOSE MARIA OLIVEIRA PAVAO
MARGARIDA MALVINA ALMEIDA ARAUJO
MARIA CONCEIÇAO MONIZ FURTADO
MARIA JOAO DA CAMARA MACHADO
MARIA JUVENALIA MACEDO PEREIRA GONÇALO
MARIO FERNANDO CAMARA SERPA
MIGUEL RESENDES ALMEIDA MONIZ
OLAVO MASSA SILVESTRE
OSVALDO AMBAR BARBOSA
PAULO ALBERTO FELIX  VIEIRA 1ª LAVOURA
PAULO ALEXANDRE FURTADO SOUSA
PAULO ANDRE BOTELHO PEREIRA
RICARDO ANTONIO DUARTE FURTADO
RODOLFO MARTINS MARQUES SILVA
RUI MIGUEL FARIA TORRES
RUI MIGUEL SILVA PEREIRA
SALVADOR LABORDE PATRICIO
VICTOR MANUEL LOPES ARRUDA
VICTOR MANUEL MELO RAPOSO
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NOTÍCIAS
UNIlEITE lANçA lEITE DE PASTAgEM, 
“UM VAlOr PATrIMONIAl” DOS AçOrES

Foi esta segunda-feira (11 de novembro) apre-
sentado, em Ponta Delgada, nos Açores, o leite 
Nova Açores Pastagem, da Unileite – União das 
Cooperativas Agrícolas de Lacticínios da Ilha de 
São Miguel.
O leite chega esta semana aos lineares em quatro 
referências – Leite Meio Gordo, Meio Gordo Sem 
Lactose, Magro e Magro Sem Lactose –, mas em 
breve deverá começar a ser matéria-prima tam-
bém para manteiga e queijo de pastagem.
Para já, existem cerca de 130 explorações agro-
pecuárias certificadas pela Unileite para produzir 
este produto que devem garantir a sua rastrea-
bilidade, boas práticas ambientais, normas de 
bem-estar animal e 365 dias de pastagem por 
ano na alimentação dos animais, com a união 
de cooperativas a prever que a produção possa 
chegar aos 56 milhões de litros de leite por ano.
De acordo com Pedro Tavares, presidente do 
conselho de administração da Unileite, para 
chegar aqui foram precisos dois anos de traba-
lho, com a APCER, que terá a missão de certifi-
car as explorações leiteiras fornecedoras deste 
novo leite de pastagem.
Em declarações aos jornalistas, Pedro Tavares 
afirmou que não sabe precisar todo o investi-

mento feito neste lançamento, mas revela que 
nos últimos quatro anos a Unileite investiu cer-
ca de 14 milhões de euros nas suas infraestrutu-
ras. A longo prazo, o objetivo é que todo o leite 
que sai da Unileite seja de pastagem, mas para 
já o responsável diz que a união de cooperativas 
está a trabalhar em duas outras novas referên-
cias de leite: leite enriquecido com iodo, uma 
referência que é possível obter de forma natural 
graças às condições edafoclimáticas da região, e 
leite biológico.
Atualmente, a Unileite produz 200 milhões 
de litros de leite por ano, 48% de todo o leite 
produzido em São Miguel, 32% da produção 
dos Açores e 11% de todo o leite produzido em 
Portugal.

“UM VALOR PATRIMOnIAL dA ReGIãO dOs 
AçORes”
O leite de pastagem açoriano é, de acordo 
com António Pedro Escabeche, diretor geral 
da Unileite, “um valor patrimonial da região 
dos Açores”e cujo modo de produção é apenas 
replicado em países como a Irlanda e a Nova 
Zelândia.
Já Pedro Tavares acredita que existe oportunida-

de na diferenciação e diz que “a distribuição tem 
de valorizar o leite de pastagem agora lançado. É 
preciso pagar um valor justo pelo produto”.
Recorde-se que em julho deste ano, o secretário 
regional da Agricultura e Florestas açoriano, João 
Ponte, defendeu que o processo de certificação 
do leite de pastagem nos Açores tenha requi-
sitos mínimos comuns a todos os operadores, 
uma medida para valorizar os produtos lácteos 
regionais. “Numa perspetiva de valorização e 
credibilidade, especialmente no que toca aos 
mercados mais exigentes, estamos convictos que 
um processo de certificação oficial relativamente 
ao Leite de Pastagem trará claras vantagens para 
todos os operadores na Região, elevando os ní-
veis da integridade do leite produzido à base de 
pastagem, aos consumidores e aos clientes das 
indústrias”, sublinhou João Ponte.
“É fundamental que saibamos aproveitar o que 
nos diferencia e as novas oportunidades dos 
mercados, com particular destaque para a pro-
cura por produtos à base de leite de pastagem, 
mais próximos da Natureza, onde os Açores têm 
condições inigualáveis para a produção de leite 
diferenciado”, afirmou João Ponte.
Esta é uma posição também defendida por 
Vasco Cordeiro, presidente do Governo Regional 
dos Açores, que durante a apresentação do leite 
Nova Açores Pastagem defendeu que “temos de 
fazer sempre mais e melhor, temos de buscar 
esse fator de diferenciação porque a palavra 
Açores faz a diferenciação e a valorização. Tem 
de ter repercussões económicas, tem de repre-
sentar valor para toda a fileira do leite e rendi-
mento para os agricultores”.

Fonte: Vida Rural

O primeiro leite de pastagem biológico dos Aço-
res já chegou ao mercado e é da marca Milhafre.
O leite é proveniente de vacas que se alimentam 
de pastagens de modo de produção biológico, 
sendo este mais um passo da marca no modo 
de produção sustentável.
“Alcançar a certificação do modo de produção 
biológico, foi um processo longo, rigoroso, ao 

MIlhAFrE APrESENTA PrIMEIrO 
lEITE DE PASTAgEM BIOlógICO DOS AçOrES

pormenor. Mas valeu a pena. Foi uma escolha 
consciente de produtores em prol do planeta, e 
todos podemos colaborar nesta escolha. A bio-
diversidade, o ecossistema e os consumidores 
merecem esta opção pelo modo de produção 
biológico”, segundo informam em comunicado.

Fonte: Vida Rural
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gOVErNO DOS AçOrES CONTrA EVENTUAl COrTE 
DE 3ME DE EUrOS NO PrOgrAMA POSEI

O secretário da Agricultura dos Açores manifes-
tou-se contra um eventual corte de três milhões 
de euros no programa específico para as regiões 
ultraperiféricas POSEI, no âmbito da transição 
entre quadros comunitários de apoio da União 
Europeia (UE).
“A Comissão Europeia já disponibilizou um re-
gulamento, que está em fase de consulta, que 
assegura a transição entre quadros, positiva 
para os primeiro e segundo pilares da Política 
Agrícola Comum (PAC). Contudo, tem um aspe-
to que o Governo Regional não pode aceitar: foi 
considerado no primeiro pilar que o orçamento 
que ficará disponível contempla a redução de 
3,9% considerada para o período 2021-2027”, 
declarou à agência Lusa João Ponte.
No caso específico dos Açores, o primeiro pilar 
da PAC, que contempla ajudas diretas aos agri-
cultores, materializa-se no POSEI – Programa 
de Opções Específicas para o Afastamento e a 
Insularidade nas Regiões Ultraperiféricas (RUP), 
sendo o segundo pilar o desenvolvimento rural.
O titular da pasta da agricultura, que recebeu 

hoje, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, 
a nova direção da Associação de Jovens Agricul-
tores Micaelenses, liderada por César Pacheco, 
especificou que Bruxelas entende que as verbas 
do primeiro pilar da PAC “serão distribuídas de 
acordo com o orçamento que está definido nes-
te momento”, que prevê um corte de 3,9%.
O ainda comissário europeu da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural, Phil Hogan, foi recebi-
do em 28 de junho de 2018 pelo presidente do 
Governo dos Açores, a quem garantiu que “não 
haverá cortes no programa POSEI” no âmbito 
do próximo quadro financeiro plurianual para o 
período 2021-2027.
João Ponte afirma que, além deste compro-
misso, existem “consensos políticos ao nível do 
Parlamento Europeu, e também de Estados-
membros”, que preconizam que “o corte seja 
revertido, mantendo-se a dotação (atual) do 
POSEI”.
Para o governante, é “importante que a distri-
buição de verbas pelos agricultores nos Açores 
se faça em 2021 pela dotação atual” do POSEI, 

que é de 70,3 milhões de euros, sendo este 
valor acrescido de 4,8 milhões provenientes do 
orçamento dos Açores.
Já em março de 2018, o secretário regional da 
Agricultura e Florestas afirmou, em Lisboa, que 
o Governo português deve defender, em Bru-
xelas, que a transição entre quadros comunitá-
rios de apoio mantenha as atuais regras, para 
garantir o pagamento das ajudas e apoios aos 
investimentos dos agricultores.
“Em relação à transição entre quadros, devo 
referir que o Governo português deve defender 
um período de dois anos com as regras do atual 
quadro comunitário de apoio da PAC”, declarou 
João Ponte, à margem da reunião do Conselho 
de Acompanhamento da Revisão da Política 
Agrícola Comum.
O POSEI comporta o Regime Específico de Abas-
tecimento (REA), destinado ao abastecimento 
das regiões ultraperiféricas em produtos para 
o consumo direto, alimentação animal e para a 
indústria de transformação, e outro regime que 
estabelece as Medidas a Favor das Produções 
Agrícolas Locais (MAPL), que visa garantir a ma-
nutenção e a viabilidade da atividade agrícola.
As regiões, através dos Estados-membros, apre-
sentam à Comissão Europeia um projeto de 
alteração ao Programa POSEI, que anualmente, 
após a aprovação da Comissão, entra em funcio-
namento naqueles espaços insulares.

Fonte: Açoriano Oriental

TErrA NOSTrA ACABA DE lANçAr O NOVO 
lEITE DE PASTAgEM INTEIrO

A Terra Nostra acaba de lançar o novo Leite de 
Pastagem Inteiro. De acordo com a marca, este 
é “um leite inteiro porque não se retira a nata, 
nem é acrescentado qualquer ingrediente, re-
tendo, assim, as vitaminas de alto valor nutri-
cional”.
Federico Nigra, Brand Manager da Terra Nostra, 
explica que “sabemos que os nossos produtores 
cresceram com um leite assim: Inteiro. E por 
esse motivo eles são os verdadeiros protago-

nistas da campanha de lançamento do Leite 
de Pastagem Inteiro Terra Nostra, onde revelam 
como eram os tempos na pastagem e de que 
forma o leite fazia parte da sua alimentação e 
crescimento. O novo Leite Inteiro vem comple-
mentar a gama de Leite de Pastagem e irá con-
ter uma forte vaga de comunicação em digital e 
ponto de venda”.

Fonte: Voz do Campo 37
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NOTÍCIAS
grUPO DE TrABAlhO ENTrEgA PrOPOSTA 
DE PlANO rEgIONAl DE DESENVOlVIMENTO 
DA FrUTICUlTUrA AO gOVErNO DOS AçOrES
O grupo de trabalho coordenado por David Hor-
ta Lopes, da Universidade dos Açores, entregou 
hoje, 5 de Novembro, ao secretário Regional da 
Agricultura e Florestas, João Ponte, a proposta 
de Plano Regional de Desenvolvimento da Fru-
ticultura.
Trata-se de um documento orientador e estra-
tégico que visa auxiliar o Executivo Regional 
a definir políticas públicas na próxima década 
tendo em vista o crescimento deste sector.

PROFRUTA
“O designado ‘Profruta’ é um documento orien-
tador da acção governativa nos próximos anos, 
que contém várias medidas concretas de ação 
com vista a estimular o crescimento sustentá-
vel do sector frutícola nos Açores”, afirmou João 
Ponte.

O governante destacou que este não é um pla-
no fechado, uma vez que ainda decorrerá uma 
apresentação pública a que se seguirá a fase de 
consulta pública, onde os interessados poderão 
apresentar propostas para enriquecer este do-
cumento estratégico.
O grupo de trabalho que elaborou o ‘Profru-
ta’ incluiu técnicos da Secretaria Regional da 
Agricultura e Florestas, especialistas no sector 
da fruticultura, a Universidade dos Açores e as 
organizações de produtores.

PROdUzIR MAIs FRUTA de QUALIdAde
João Ponte destacou o potencial que existe na 
Região para produzir mais fruta de qualidade, 
que pode e deve ser melhor aproveitado, embo-
ra existam diferenças de ilha para ilha.
“É fundamental o crescimento deste sector 

para aproveitarmos devidamente o potencial 
existente, reduzir as importações de fruta e, ao 
mesmo tempo, poder exportar algumas frutas, 
melhorando o nosso posicionamento no merca-
do externo”, salientou o secretário Regional.
Para João Ponte, este plano, a par de outros que 
já estão concluídos, é muito importante para o 
crescimento da agricultura, do sector da diver-
sificação, para melhorar e complementar o ren-
dimento dos agricultores, acrescentando que 
“nesta legislatura tem havido um crescimento 
muito assinalável ao nível da diversificação 
agrícola, havendo a expectativa que assim con-
tinue no futuro”.

Fonte: Agricultura e Mar

“Este é um trabalho que, da parte do Governo 
dos Açores, decorre desde o início de maio, quer 
face ao Governo da República, quer face ao pró-
prio Governo dos EUA, no sentido de salientar o 
que significa, para uma Região como os Açores, 
a aplicação destas medidas”, afirmou Vasco Cor-
deiro, citado em nota.
Falando na cerimónia de entrega dos prémios 
“Produtor Excelente 2018”, promovida pela 
Associação de Jovens Agricultores Micaelenses, 
o Presidente do Governo salientou não ser acei-

VASCO COrDEIrO gArANTE “MOBIlIZAçãO TOTAl” 
PArA MINIMIZAr EFEITOS DA APlICAçãO DE TAxAS 
ADICIONAIS A PrODUTOS DA UE

tável que os “Açores sejam atingidos por este 
fogo cruzado entre os Estados Unidos e a União 
Europeia em áreas que nada têm a ver com 
aquilo que releva para a nossa Região”, como os 
produtos lácteos.
“Não reste a menor dúvida em relação à mobili-
zação de tudo aquilo que o Governo dos Açores 
pode mobilizar, de todos os instrumentos, para 
fazer face a esta situação”, assegurou Vasco 
Cordeiro, ao recordar que a decisão da Adminis-
tração norte-americana, não tendo a ver dire-

tamente com o sector agrícola, atinge de forma 
direta a exportação de produtos lácteos, caso 
dos queijos, para os EUA.
“Quer do ponto de vista da rede de influência 
que o Governo dos Açores construiu, ao longo 
dos anos, nas instituições políticas dos EUA, 
quer junto da Embaixada dos EUA em Portugal, 
quer junto do Governo da República, tudo está 
a ser mobilizado para ultrapassarmos esta situ-
ação”, garantiu Vasco Cordeiro.
Segundo disse, quer seja através de medidas do 
próprio Governo da República para compensar 
os agricultores por esta situação, seja por via de 
esforços diplomáticos, importa assegurar que, 
se há zona da Europa onde não faz sentido a 
aplicação cega dessa medida, é exatamente os 
Açores, desde logo, pelas fortes ligações com os 
Estados Unidos.

Fonte: Açoriano Oriental
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“NãO DIABOlIZEM MAIS AS VACAS COM INFOrMA-
çõES qUE NãO SãO VErDADEIrAS”

Os investigadores nacionais da área animal 
querem promover uma discussão informada 
que evite generalizações sobre a produção ani-
mal e que esclareça os consumidores e a popu-
lação em geral.
Não diabolizem mais as vacas com informações 
que não são verdadeiras”. Esta é apenas uma 
ideia que irá estar em cima da mesa num con-
gresso organizado pela Associação Portuguesa 
de Engenharia Zootécnica e o Departamento de 
Zootecnia da Universidade de Trás-os-Montes. 
Os investigadores nacionais da área animal 
querem promover uma discussão informada 
que evite generalizações sobre a produção ani-
mal e que esclareça os consumidores e a popu-
lação em geral.
Ana Sofia Santos, presidente da Associação Por-
tuguesa de Engenharia Zootécnica, pergunta: 
“Qual é o jovem que ouve na escola que as vacas 
são o pior que existe no planeta e que depois 
se interessa por produzir vacas ou pastar cabras, 

nem que seja na montanha, porque isso é só o 
pior para o planeta? Isto não contribui em nada 
porque é desinformação.”
A engenheira acrescenta que os animais pro-
duzem muito metano mas é preciso adicionar 
dados à equação. “Temos que quantificar o 
sequestro que os animais fazem, tem que ser 
contabilizado e pago. Os serviços ecossistémi-
cos que estes animais fazem, na fixação de po-
pulação, no consumo de material combustível, 
tudo isso tem que ser falado.”
Divanildo Monteiro, diretor do departamento 
de Zootecnia da Universidade de Trás-os-Mon-
tes, vai mais longe e qualifica de demagógica 
a atitude do reitor da Universidade de Coimbra 
quando proibiu a carne de vaca nas cantinas: 
“É puramente demagógico, ainda que o que 
se pretendesse era dar um sinal. Então have-
ria outros sinais que poderiam ser dados. Qual 
é o parque automóvel da universidade? Qual é 
o isolamento térmico dos edifícios da univer-

sidade? Como é que são construídos os novos 
edifícios, recorrendo ao cimento? O impacto da 
produção de cimento é quase tão grande como 
o impacto da produção animal.”
O engenheiro e investigador acrescenta outra 
comparação sem poupar críticas a alguns po-
líticos. “Quando um produtor de vacas parece 
quase um criminoso mas depois e no mesmo 
contexto e os mesmos responsáveis políticos 
resolvem construir um novo aeroporto. Eu fiz 
uns quantos cálculos e o impacto dos milhões 
de turistas que nos chegam, em termos de 
emissões, todas as vacas do país correspondem 
apenas a 10% das emissões devido à aviação, 
em Portugal.”
É por tudo isto e ainda mais que Divanildo 
Monteiro diz que a sociedade está a tornar a 
vaca num diabo sem perceber a sua verdadeira 
utilidade para a sustentabilidade ambiental. 
“E a vaca neste momento é um diabo, toda a 
gente quer diabolizar a vaquinha… Até produz 
metano e o metano é um gás com efeito estufa 
com uma grande responsabilidade, mas, em 
contrapartida, os ruminantes comem 87% da 
sua dieta são alimentos não edíveis pelos hu-
manos.”
O congresso irá abordar estes e outros temas 
onde serão apresentados mais números da in-
vestigação científica sobre o verdadeiro impac-
to ambiental da produção animal.

Fonte: TSF

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Albu-
querque, manifestou esta segunda-feira  pre-
ocupação com o impacto das taxas sobre ex-
portações de queijo açoriano para os Estados 
Unidos, num encontro com o comissário euro-
peu da tutela, Phil Hogan, em Bruxelas.
“Tive a oportunidade de chamar a atenção para 
o problema do agravamento das taxas adua-
neiras, que advém do conflito comercial com 
a Airbus” que afeta “em concreto a exportação 

MINISTrA PrEOCUPADA
COM EFEITO DE TAxAS 
AlFANDEgárIAS DOS EUA 
SOBrE qUEIJO AçOrIANO

que se faz a partir dos Açores do queijo de S. 
Jorge” para os Estados Unidos.
A ministra adiantou ter pedido ao comissário 
“que haja uma posição conjunta, que garanta as 
melhoras condições para que esta situação pos-
sa ser ultrapassada” e não se colocar “em causa 
um fator tão importante para o desenvolvimen-
to da balança comercial”.
A ministra salientou que “a exportação do quei-
jo da ilha é bastante grande” e o agravamento, 

por parte de Washington “vai condicionar forte-
mente a atividade nas ilhas”.
Este foi o primeiro Conselho de Ministros da 
Agricultura da União Europeia em que partici-
pou Maria do Céu Albuquerque e o último em 
que Hogan representou a Comissão Europeia 
nesta pasta, transitando para a do Comércio no 
próximo executivo comunitário.

Fonte: ECO
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NOTÍCIAS

A New Holland Agriculture revelou na Agritech-
nica o seu primeiro trator T6 Conceito de Metha-
ne Power. Foi coroado Trator Sustentável do Ano 
2020 — o novo prémio introduzido na edição 
deste ano de Tractor of the Year® – pelo painel 
de jurados composto por jornalistas de equipa-
mento agrícola de toda a Europa que escolheu 
o T6 Conceito de Methane Power de uma lista 
de tratores pré-selecionados em três categorias 
principais e uma seleção restrita de protótipos 
numa fase de testes avançada.
Carlo Lambro, Presidente da Marca New Holland, 
manifestou-se muito orgulhoso “por receber o 
primeiro prémio de sempre de Trator Sustentável 
do Ano para o T6 Conceito de Methane Power. 
Isto é o culminar do trabalho pioneiro da New 
Holland na utilização de combustíveis alternati-
vos através da nossa estratégia Líder em Energias 
Limpas, e é um passo em frente significativo 
rumo a uma agricultura sem carbono”.
Sean Lennon, Diretor de gestão de produtos Tra-
tor, afirmou que o trator T6 Conceito de Metha-
ne Power revelado na Agritechnica é a primeira 
unidade fabricada em série, sendo uma tec-
nologia que estará disponível para os clientes 
em 2020 quando forem vendidas as primeiras 
unidades comerciais. “Com as vantagens a nível 
económico e prático que proporciona, ainda 

T6 CONCEITO DE METhANE POwEr COrOADO 
TrATOr SUSTENTáVEl DO ANO 2020

maiores com a utilização de biometano, espe-
ramos um grande interesse por parte de ope-
radores e fornecedores de unidades de biogás, 
bem como de agricultores com acesso à rede de 
gás. Os municípios estão a demonstrar bastante 
interesse em adicionar este trator às suas frotas 
de veículos a gás comprimido para reduzir ain-
da mais as suas emissões.”

TRATOR T6 cOnceITO de MeThAne PO-
weR: O MesMO deseMPenhO de UM 
TRATOR A dIeseL cOM ATé 30% MenOs 
cUsTOs de FUncIOnAMenTO
Diz a New Holland em comunicado enviado à 
nossa Redação que o trator T6 Conceito de Me-
thane Power proporciona o desempenho do seu 
homólogo a diesel — a mesma potência de 
180 CV, binário de 740 Nm e durabilidade — 
com a vantagem adicional de os custos de fun-
cionamento serem até 30% mais baixos.
“Este desempenho de excelência é oferecido 
num pacote excecionalmente ecológico: em 
condições de terreno ideais, o trator T6 Conceito 
de Methane Power produz menos 99% de par-
tículas em comparação com o seu homólogo a 
diesel, e reduz as emissões de CO2 a um mínimo 
de 10% e as emissões globais em 80%”.

T6 cOnceITO de MeThAne POweR cOM 
BIOMeTAnO: RUMO A UMA AGRIcULTURA 
cOM zeRO eMIssões de cARBOnO
O trator T6 Conceito de Methane Power é um 
elemento fundamental do Conceito Energy 
Independent Farm (Exploração Agrícola Ener-
geticamente Independente), fechando o ciclo 
de uma economia circular, dos campos para a 
produção de energia e novamente para os cam-
pos — um ciclo de CO2 neutro completo.
“Os agricultores podem plantar culturas ener-
géticas e utilizar os resíduos agrícolas para 
produzir biometano, alimentando o seu trator 
T6 Conceito de Methane Power com este com-
bustível sustentável e atingindo emissões de 
CO2  quase nulas. Os produtores de gado e de 
laticínios podem levar este ciclo virtuoso ainda 
mais longe ao produzir biometano a partir de 
estrume, que subtrai o CO2  do ambiente, ge-
rando assim uma pegada de carbono negativa.
Os agricultores podem igualmente utilizar os 
subprodutos da biodigestão como fertilizantes 
naturais nos seus campos, fechando o ciclo de 
economia circular”, refere a empresa.
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A Ministra da Agricultura, Maria do Céu Albu-
querque, participou no Conselho Europeu de 
Agricultura e Pescas, em Bruxelas, com o obje-
tivo de discutir o pacote de reforma da Política 
Agrícola Comum (PAC) pós-2020. 
Naquela que foi a sua primeira intervenção no 
Conselho de Ministros Europeu, Maria do Céu 
Albuquerque referiu que tudo fará «para alcan-
çar um acordo político sobre a PAC e para que 
este seja benéfico para todos os agricultores 
europeus e para o desenvolvimento equilibrado 
da União Europeia».
Quanto às propostas legislativas da Comissão, 
a Ministra afirmou considerar «a posição de 
Portugal no âmbito da negociação do Quadro 
Financeiro Plurianual (QFP), a necessidade de 
reforço do orçamento da PAC e a necessidade de 
uma maior convergência externa dos pagamen-
tos diretos».
Sobre os regulamentos relativos ao regime 
transitório da PAC, Maria do Céu Albuquerque 
recordou «que, nesta fase, é essencial que se-
jam conhecidos antecipadamente os critérios 
de avaliação que a Comissão fará para um pedi-
do de extensão de um programa de desenvolvi-
mento rural ao ano 2021. Deve ser também ga-
rantida a possibilidade de transição de projetos 
de investimento». 
É de recordar que, no Conselho de Agricultura e 
Pescas do passado dia 15 de julho, muitos Estados-
Membros expressaram apoio à proposta da Comis-
são para a futura PAC.  Neste contexto, a Ministra 
referiu que «Portugal tem um histórico de utiliza-

MINISTrA DA AgrICUlTUrA TUDO FArá 
PArA «PArA AlCANçAr UM 
ACOrDO POlÍTICO SOBrE A PAC»

ção dos fundos da PAC com uma forte componente 
de medidas de apoio a sistemas agrícolas de im-
portante valor ambiental e climático». 

LIMITe MínIMO PARA 
ReGIMes ecOLóGIcOs
Maria do Céu Albuquerque disse anda que é 
«positiva a proposta da presidência relativa à 
fixação de uma percentagem comum de finan-
ciamento da PAC, para fins climáticos e ambien-
tais, que permita uma utilização flexível dos 
vários instrumentos da arquitetura verde». 
A Ministra alertou também que a «eventual 
aplicação de um limite mínimo obrigatório 
para os regimes ecológicos tem de ser mode-
rada para não colocar em causa os envelopes 
financeiros destinados a outros regimes de 
pagamentos – no primeiro pilar – e para ser 
compatível com os valores programados para 
medidas agroambientais em aplicação no se-
gundo pilar».
Questionada sobre o facto deste pacote de me-
didas ser «suficientemente sólido e flexível para 
aumentar o nível de ambição ambiental e cli-
mática da futura PAC», Maria do Céu Albuquer-
que afirmou que «devem ser contabilizadas, na 
sua totalidade, as medidas de apoio às zonas 
com condicionantes naturais, de forma a con-
trariar a falta de gestão sustentável dos territó-
rios sujeitos ao risco de abandono, por forma a 
serem mantidos os atuais níveis de pagamentos 
ligados à produção». 

ReGAdIOs
Tendo em conta os desafios que marcam a 
atualidade, a Ministra salientou que «Portugal 
tem uma reserva de fundo sobre a redução da 
intensidade de apoio às infraestruturas coleti-
vas de regadio, que visam assegurar a melhoria 
da eficiência da utilização do recurso água, num 
contexto de crescente exigência que as altera-
ções climáticas impõem».
Durante o Conselho de Ministros Europeu foi 
ainda defendida a introdução de medida es-
pecíficas para o setor do mel, nomeadamente 
através de programas de promoção e da defesa 
do estabelecimento de um regime de rotula-
gem de origem. 

exPORTAções de PROdUTOs AGRícOLAs
À margem da reunião do Conselho de Ministros 
Europeu, a Ministra da Agricultura de Portugal 
reuniu com o Comissário Hogan, que deixará a 
pasta da agricultura para se ocupar da pasta do 
comércio na futura equipa da Comissão Europeia. 
Neste encontro, a Ministra Maria do Céu Al-
buquerque referiu o agravamento das taxas 
aduaneiras no contexto do conflito comercial 
Airbus, que incidem particularmente sobre as 
exportações de queijo São Jorge (Açores) para 
os Estados Unidos da América. 
Neste encontro, Maria do Céu Albuquerque dis-
se ainda que é necessária uma solução concer-
tada ao nível da União Europeia.

Fonte: Governo
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NOTÍCIAS

O climatologista da Universidade dos Açores 
Eduardo Brito de Azevedo afirmou na quarta-
feira que os agricultores açorianos terão de se 
adaptar às alterações climáticas, mas que a 
situação no arquipélago não é tão dramática 
como noutras regiões.
“Naturalmente, a alteração climática está a 
acontecer também nos Açores, mas temos uma 
margem de manobra e uma margem de confor-
to muito razoável, que nos permite enfrentar 
este problema global de uma forma mais tran-
quila e eficaz em relação às medidas a tomar, 
quer na mitigação, quer na adaptação”, adian-
tou, em declarações aos jornalistas, na Praia da 
Vitória, à margem do XII Congresso da Agricul-
tura dos Açores.
Segundo Brito de Azevedo, que é coordenador do 
Grupo de Estudos do Clima e Mudanças Globais 
da Universidade dos Açores, o anticiclone dos 
Açores está a deslocar-se para norte, o que tem 
tornado o clima do arquipélago mais irregular.
Os fenómenos extremos no arquipélago, como o 
recente furacão “Lorenzo”, são mais frequentes e 
com maior intensidade, as temperaturas aumen-
tam cerca de 0,33 graus a cada 10 anos e a pre-
cipitação está a diminuir nas zonas mais baixas.
Ainda assim, frisou, a situação não tem “efeitos 
tão dramáticos como noutras regiões geográ-
ficas que estão a enfrentar problemas muito 
graves”.
“O nosso clima não vai mudar tanto como à 
mesma latitude nas regiões continentais. O 
efeito de termorregulação do oceano permite-
nos ter uma amenidade climática que nos ga-
rante algum conforto”, salientou.
A irregularidade climática é, na opinião de Edu-
ardo Brito de Azevedo, a principal dificuldade 

AlTErAçõES ClIMáTICAS NãO TêM IMPACTO DrA-
MáTICO NOS AçOrES, MAS OBrIgAM A ADAPTAçãO

colocada à agricultura nos Açores, mas pode 
ser combatida com melhor informação e com o 
contributo da ciência.
“Há alternativas quer a nível das culturas, quer 
a nível da adaptação dos animais a climas dife-
rentes e no caso concreto dos Açores o clima não 
será excecionalmente diferente do que é agora. 
Vai ser mais seco, vamos ter temperaturas mais 
altas, mas há alternativas no domínio das va-
riedades de culturas que existem para adaptar 
a atividade às novas circunstâncias”, salientou.
Apesar de admitir que o setor agrícola também 
tem de contribuir para a redução de emissões 
de gases com efeitos estufa, o investigador con-
siderou que não é possível comparar o impacto 
da atividade agrícola com o da utilização de 
combustíveis fósseis.
“Como é que se pode comparar a emissão de 
uma indústria que retira carbono fóssil e o co-
loca na atmosfera com uma indústria que retira 
carbono da atmosfera e o volta injetar?”, ques-
tionou.
“Ninguém está a pôr em causa que a agricultura 
não tem pegada ecológica, tem muita, sobretu-
do na parte da pressão sobre os ecossistemas, 
agora temos de usar argumentos, em termos 
de opinião pública, que sejam comparáveis”, 
acrescentou.
Também presente no encontro, Paulo Canavei-
ra, da Agência Portuguesa do Ambiente, disse 
que “não é possível reduzir as emissões [de 
dióxido de carbono] para zero, mas é possível 
reduzir significativamente as emissões da agri-
cultura”.
A missão, sublinhou, “não é fácil”, no entanto, já 
existe “muita investigação”, por exemplo, sobre 
a alimentação dos bovinos.

“É possível ter fertilizações mais eficientes e 
com isso reduzir emissões relacionadas com o 
uso de adubos e de fertilizantes. Na área dos 
animais é possível manipular a alimentação 
que os animais utilizam para se tornar mais 
eficiente. É possível trabalhar o melhoramento 
genético dos próprios animais que utilizamos 
na agricultura”, apontou.
Entre as várias opções em estudo está a possibi-
lidade de se introduzirem melhorias na compo-
sição das pastagens, garantindo uma erva que 
seja digerida com mais eficiência, e a criação de 
suplementos alimentares às rações.
“Uma das que está a dar resultados promisso-
res, mas que ainda não está propriamente dis-
ponível comercialmente, tem a ver com a adi-
ção de algas às rações que damos aos animais 
e, em particular, no caso das vacas já se conse-
guiram resultados muito encorajadores. Claro 
que agora é preciso perceber qual é o efeito 
que isto tem na própria saúde dos animais, se é 
possível produzir aquelas algas em quantidade 
suficiente para alimentar os animais”, sustentou 
o investigador.
Segundo Paulo Canaveira, a população mundial 
está a crescer e o consumo de carne “continua a 
subir”, por isso, terá de haver “algum ajuste nas 
dietas”, mas isso “não passa necessariamente 
pelo vegetarianismo”.
“Teremos de favorecer os sistemas mais eficien-
tes e com menos emissões e tentar reduzir a 
expressão dos mais poluentes”, salientou, ale-
gando que “não é igual produzir bovinos esta-
bulados na Alemanha ou produzir bovinos em 
pastagem nos Açores”.

Fonte: Açoriano Oriental

AJAM O JOVEM AgrICUlTOr

42



JOãO PONTE ANUNCIA qUE 
CErTIFICAçãO DO SErVIçO DE 
ClASSIFICAçãO DO lEITE 
FICA CONClUÍDA EM 2020

O programa é coordenado pelo Observatório 
do Turismo dos Açores e desenvolvido em par-
ceria com a Universidade dos Açores/Fundação 
Gaspar Frutuoso e com o Centro de Estudos So-
ciais da Universidade de Coimbra (CES), sendo 
financiado por fundos comunitários, através do 
Programa Operacional Açores 2020, e por fun-
dos regionais, através da Direção Regional para 
a Ciência e Tecnologia.
Os cinco projetos-piloto que irão ser financiados 
foram apresentados na terça-feira, em Ponta 
Delgada.
Segundo informação da organização, a Asso-
ciação Comercial e Industrial do Pico foi uma 
das entidades contempladas, promovendo 
‘workshops’ de gastronomia e doçaria, vinho, 
atividades para crianças, trilhos e pesca des-
portiva.
Dar a conhecer as tradições piscatórias é o objeti-
vo da Associação Marítima de Pesca e Aquicultura 
da Terceira, ilha onde foi também contemplado o 
projeto da Re.function – The eco sustainable art 
residence, com ‘workshops’ de confeção de pizzas 

O Secretário Regional da Agricultura e Flores-
tas anunciou a 13 de Dezembro, na Horta, que 
ficará concluído no próximo ano o processo de 
acreditação do Serviço de Classificação do Leite 
(SERCLA) e que está em fase de registo a certifi-
cação de um conjunto de novos produtos regio-
nais através da Denominação de Origem Prote-
gida (DOP) e Identificação Geográfica Protegida 
(IGP), com vista à sua proteção e valorização.
“Concluiremos no primeiro semestre de 2020 o 
processo de acreditação das análises do SERCLA, 
localizados nas ilhas de São Miguel e Terceira, 
o que constitui um passo em frente ao nível da 
certificação das análises que são realizadas e de 
confiança nos resultados, cumprindo também 
aquele que era o compromisso do Governo Re-
gional”, referiu João Ponte, acrescentando que 
o SERCLA recolheu no último ano perto de 330 
mil amostras, que correspondem a cerca de 1,7 
milhões de análises efetuadas no âmbito da 

classificação do leite e do contraste leiteiro.
O governante falava na Assembleia Legislativa, 
no âmbito do debate sobre a proposta de Decreto 
Legislativo Regional referente à harmonização da 
orgânica e funcionamento do IAMA face à evo-
lução legislativa entretanto ocorrida relativa aos 
institutos públicos e fundações regionais.
Além da conclusão da certificação pela norma 
da qualidade e da segurança alimentar ISO 
22000 de toda a rede regional de abate em 
2020 e da reformulação do Portal do Leite e 
Lacticínios, João Ponte destacou que está já em 
fase de registo a certificação de três novos pro-
dutos, nomeadamente a Manteiga DOP, o Alho 
da Graciosa IGP e o Chá DOP, estando em fase de 
avaliação a Anona e a Banana dos Açores.
“Estamos a trabalhar na certificação da quali-
dade dos produtos agrícolas açorianos, estamos 
a fazer um caminho que importa continuar, em 
defesa da proteção dos nossos produtos e para 

lhes dar outra notoriedade e uma maior valori-
zação”, disse João Ponte.
A proposta de Decreto Legislativo Regional, 
que foi aprovada, contempla a revisão das com-
petências do IAMA considerando áreas de inter-
venção ao nível de operações de verificação e 
controlo das condições de concessão de ajudas 
comunitárias, nacionais e regionais, acompa-
nhar a evolução dos mercados agrícolas, exe-
cutar a politica regional no âmbito dos regimes 
de qualidade e gerir a rede regional de abate e 
classificação do leite nos Açores.
“Com esta alteração pretende-se que o IAMA, 
que é um instrumento estratégico para a im-
plementação das políticas agrícolas e que tem 
contribuído para ajudar ao desenvolvimento do 
setor agrícola nos Açores, preste ainda melhores 
serviços aos agricultores”, frisou João Ponte.
O titular da pasta da Agricultura referiu que, em 
2018, o IAMA foi responsável pela realização de 
mais de três milhões de abates de bovinos, suínos 
e aves,  de 3.200 ações de controlo no âmbito das 
ajudas do POSEI e do PRORURAL+ e efetuou mais 
de 1.300 ações de acompanhamento da Carne 
dos Açores IGP e do Ananás dos Açores DOP.

GaCS/RM

PrOgrAMA AçOrIANO DE “TUrISMO CrIATIVO” 
APOIA PrOJETOS DE SãO MIgUEl, TErCEIrA E PICO

e artesanato contemporâneo.
Em São Miguel, os projetos que serão financia-
dos são os ‘workshops’ de fotografia de Pedro 
Canto Brum e Filhos, e The Farm, um projeto 
criado por Gina Pinheiro, natural da Califórnia e 
filha de açorianos, que leva turistas a uma ex-
ploração agrícola em São Miguel.
“A ideia é trazer o turista para a nossa explora-
ção e falar sobre essas questões complicadas 
sobre a saúde, sobre a agricultura, sobre o bem-
estar do animal, através dos olhos do lavrador. 
É uma experiência palpável em que estão a 
explorar essas questões, mas também a ver a 
realidade de uma grande percentagem da po-
pulação cá na ilha”, explicou a empresária.
Para a “açoriana-americana”, como se descreve, 
a história começou há cerca de 20 anos, quando 
conheceu o marido, micaelense, nas Sanjoaninas, 
celebradas em Angra do Heroísmo, na ilha Tercei-
ra. “Apaixonámo-nos e agora, 20 anos depois, 
estamos a criar este projeto juntos”, concretizou.
A lavoura onde operam era do avô de João, o 
marido de Gina, e já vai “na 3.ª geração”. Com 

este financiamento, espera criar algo que “o tu-
rista vai levar consigo, que é físico, não é só a 
experiência e a inspiração”.
O Creatour Azores é “um projeto de investigação 
aplicada sobre turismo criativo” cujo principal 
objetivo é “apoiar organizações e empresas 
turísticas e culturais, com sede na região, a di-
versificarem e inovarem a sua oferta turística”.
“Nos Açores já existem imensas atividades cria-
tivas”, atesta o presidente do Observatório de 
Turismo dos Açores, Carlos Santos, explicando 
que o objetivo da iniciativa é criar “um movi-
mento aglutinador de todas as iniciativas cria-
tivas da Região Autónoma dos Açores, de ma-
neira a promovê-las como um cartaz da região”.
De acordo com a Secretaria Regional da Ener-
gia, Ambiente e Turismo, o Creatour Azores 
pretende, através da abordagem do turismo 
criativo, promover “a sustentabilidade cultural 
potenciando atividades artísticas e criativas 
que desempenhem um papel determinante no 
desenvolvimento socioeconómico”.
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A tradição do Natal açoriano “O Menino mija”, que junta grupos 
em peregrinação por casas de amigos e familiares, tem perdura-
do no tempo, constituindo um símbolo do património etnográ-
fico do arquipélago.
“Há tradições que têm vindo a sofrer uma quebra ao longo do 
tempo, mas sociologicamente esta é uma tradição que perdura 
no tempo e acredito que irá perdurar, porque envolve o convívio 
e a proximidade das pessoas numa quadra natalícia que assim se 
propicia. Acredito que por haver mais disponibilidade das pes-
soas e mais sensibilidade há esse tipo de interacção”, afirmou o 
sociólogo Miguel Brilhante, em declarações à Lusa.
Entre o dia 24 de Dezembro e o de Reis (6 de Janeiro), vários 
grupos de homens e mulheres andam de casa em casa visitando 
familiares e amigos e degustando doces e licores tradicionais, 
que estão sempre expostos por esta altura nas mesas.
Antes de entrarem, e chegados a estas casas, os grupos pergun-
tam: “O Menino mija?”.
“Pode parecer estranho o termo para as pessoas mais leigas 
na matéria, mas esta frase ou a célebre pergunta nas casas das 
pessoas acaba por ser uma forma de abrirem as suas portas e 
partilharem o que têm nesta época natalícia”, explicou Miguel 
Brilhante, acrescentando que esta visita às casas, desde o Natal 
até aos Reis, acaba por ser a receção de amigos e familiares que 
muitas vezes não têm lugar à mesa no Natal, por ser mais res-
trito à família.
Acaba por “haver sempre algo para oferecer nestas casas” e “há 
sempre algo para partilhar”, disse ainda o sociólogo, lembrando 
que nas mesas, além dos “licores e dos figos passados”, estavam 
sempre presentes “as laranjas, uma tradição que terá advindo da 

TrADIçãO DE NATAl 
“O MENINO MIJA”
rESISTE NOS AçOrES

importância” do citrino nas ilhas em meados do século XVIII e 
XIX, durante o próprio “ciclo da laranja, tão característico dos 
Açores”.
“Há sempre uma porta aberta e algo para partilhar, o que signifi-
ca que o contexto em que Jesus Cristo nasceu acaba por ter aqui 
um simbolismo muito evidente na forma como se transporta 
para este tipo de tradição”, realçou.
Em todas as casas, “independentemente dos seus contextos so-
ciais, há sempre alguma coisa para partilhar” e, segundo o soci-
ólogo, esta é “uma daquelas tradições que se expande sem data 
marcada”. “Não prevejo que seja uma tradição susceptível de 
sofrer alguma quebra, pelo contrário, nos tempos que correm é 
uma tradição que se irá fortificar muito mais”, referiu.
O mundo rural “orgulha-se de manter viva” esta tradição, mas 
nas freguesias e centros urbanos também se ouve por esta altura 
do ano a célebre pergunta: “O Menino mija?”

Fonte: https://www.publico.pt

O mundo rural “orgulha-se de manter viva” esta tradição, mas nas freguesias e centros urbanos 
também se ouve por esta altura do ano a célebre pergunta: “O menino mija?”
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Helena e Gilda, duas solteironas, são donas de 
uma farmácia!… Entra um homem e pede uma 
camisinha.
Helena atende e traz a camisinha:
– É pequena ! Reclama o freguês. E Helena traz 
uma maior:
– Ainda é pequena…
E Helena pega a maior que tem para venda.
– Desculpe, mas tem de ser maior!…
Helena grita prá Gilda que está no armazém da 
farmácia:
– Ó Giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilda !… Tem um homem 
aqui que precisa de uma camisinha maior que 
a XXL!!!… O que é que nós temos para ofere-
cer???
– Casa…. comida, roupa lavada e sociedade na 
farmácia!!!!!

Uma professora dava uma aula aos seus alunos 
sobre as diferenças entre os ricos e os pobres.
A Júlia levanta o dedo:
– O meu pai tem tudo: televisão, telescópio, 
DVD…
– Tudo bem, diz a professora, mas será que tem 
um barco?
A Júlia reflete e diz:
– Bem, não…
– Estás a ver, é como eu disse, não podemos ter 
tudo.
– Professora, disse o Artur. O meu pai tem tudo: 
ele tem TV, telescópio, DVD, barco…
– Sim, responde a professora, mas será que ele 
tem um avião particular?
Depois de refletir, Artur responde:
– Bem, não…
– Estão a ver que não se pode ter tudo na vida. 
Disse a professora.
O Joãozinho levanta o dedo e diz:
– O meu pai é que tem tudo, pois no sábado 
passado, quando a minha irmã lhe apresentou 
o seu namorado Sportinguista o meu pai disse:
– ERA SÓ O QUE ME FALTAVA!!!

Ontem à noite fiz amor com a minha mulher 
quatro vezes seguidas – disse o algarvio – e de 
manhã, ela fez um delicioso crepe e disse que 
me amava muito.
– Ah, ontem à noite fiz amor com a minha seis 
vezes – resposta do lisboeta – e de manhã, ela 
fez uma deliciosa omeleta e disse que eu era o 
homem da vida dela.
Como o Açoriano ficou calado, o algarvio per-
guntou:
– Quantas vezes é que fez amor com a sua mu-
lher ontem à noite?
– Uma  – respondeu o Açoriano.
– Só uma?! – exclamou o lisboeta;
– E de manhã, o que é que ela te disse?
– Não pares!!!

O Governo anunciou que cada Pai que tivesse 
cinco filhos teria direito a 15.000EUR por mês 
de ajuda (abono de família) para sustentar a 
família.
O homem disse à sua esposa imediatamente 
“Amor, tenho que admitir que, eu tenho um 
filho com a minha amante e vou trazê-lo”. Ela 
olhou-o chocada, mas ele nem esperou para 
ver a reacção da mulher e saiu a correr para ir 
buscar o filho.
Quando ele voltou, ficou surpreso ao ver ape-
nas dois dos seus filhos e perguntou à esposa: 
“Amor, onde estão os outros dois miúdos?”
Ela respondeu: “não foste a única pessoa que 
ouviu o anúncio… os pais vieram buscá-los.”

Um destes dias, uma professora da 1ª classe, 
decidiu contar a historia dos três porquinhos. 
Foi contando até que chegou a parte em que os 
Porquinhos tentavam angariar materiais para 
construir as suas casas.
Diz ela: “E então, o primeiro porquinho chegou-
se ao pé do carroceiro que transportava fardos 
de palha e perguntou:
– O Sr. não se importa de me ceder um pouco 
da sua palha para que possa construir a minha 
nova casa?” – contou ela.
Depois, virando-se para os alunos, perguntou:
“E o que acham vocês que o homem disse?”
Respondeu logo uma das criancinhas:
– O homem deve ter dito: “Ffffffffffffffda-se! 
Um porco que fala!!!”

No escritório:
– Conheço uma maneira de conseguir uns dias 
de folga! – diz o empregado à sua colega loira.
– E como é que vais fazer isso? – diz a loira.
– Vou demonstrar.
Nisto, ele sobe pela viga, e pendurou-se de 
cabeça para baixo no tecto. Nesse momento o 
chefe entrou, viu o empregado pendurado no 
tecto e perguntou:
– Que diabo você está a fazer aí?
– Sou uma lâmpada. – respondeu o empregado.
– Hummm…acho que você precisa de uns dias 
de folga. Vá para casa.
Ouvindo isto, o homem desceu da viga e dirigiu-
se para a porta.
A Loira preparou-se imediatamente para sair 
também.
O chefe puxou-a pelo braço e perguntou-lhe:
– Onde você pensa que vai?
– Eu vou para casa! Não consigo trabalhar às 
escuras!

Vira-se ele para ela:
– Sabes, tu lembras-me o mar!
– Ai sim? Porquê, porque os meus olhos são 
azuis e fazem-te lembrar a cor do mar?
– Não.
– Então é porque o meu cabelo é ondulado e tu 
lembras-te das ondas do mar?
– Também não.
– Então porque é? Diz-me!
– Enjoas-me!

Dois grandes amigos conversam:
– Olha, rapaz… A minha mulher é uma tre-
menda mentirosa.
– A Gabriela? – Surpreende-se o amigo – En-
tão, o que aconteceu? Porque estás a dizer isso?
– Ah, ontem não dormiu em casa e inventou 
que passou a noite com a irmã.
– E não passou?
– Claro que não! Quem passou a noite com a 
irmã dela fui eu!

Uma engenheira de informática estava a ajudar 
um colega da empresa a configurar o compu-
tador e perguntou-lhe que password ele queria 
utilizar.
O homem, tentando atrapalhá-la, disse:
– Pila.
Ela, sem dizer uma palavra, sem se rir ou dar 
parte de fraca, introduziu a password.
Mas não conseguiu resistir e quase que morria 
de riso quando o computador deu a resposta:
‘PASSWORD REJEITADA: NÃO TEM TAMANHO 
SUFICIENTE”

Para rir! 
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