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Na Linha da frente!
César Pacheco
Vivemos um tempo que prefiro apelidar de diferente. A
propagação do novo coronavirus SARS-COV-2 que causa
a doença COVID-19, teve origem na China á quatro meses
atrás, e muito dificilmente se fazia prever a situação danosa
que o mundo está atualmente a viver. Luta-se contra algo
ainda muito desconhecido e mortífero, diria até assustador.
Tenho a certeza que um dia quando esta pandemia terminar,
o mundo não será o mesmo, porque as consequências serão
muitas, e sequelas nas pessoas e nas economias de cada país
vão se fazer repercutir.
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Por dever de justiça, uma palavra de apreço para quem nesse
momento está na linha da frente na luta contra esse vírus.
Refiro-me aos profissionais de saúde, às forças de segurança
e aos decisores políticos que têm de tomar as medidas mais
acertadas para conter a propagação desta pandemia.

Nós, Agricultores também estamos na linha da frente. Temos
que continuar a produzir para alimentar a população. Sabendo
que cada dia que passa vai ser mais difícil continuar a nossa
labuta, porque, se com uma economia normal ou em crescente
como estava a ser nos últimos tempos, já sentíamos muitas
dificuldades nomeadamente ao nível de disponibilidade
financeira para fazer face aos nossos compromissos, não
será difícil prever que o futuro vai ser duro. As indústrias
leiteiras já anunciaram descidas no preço e aplicação de
limites à produção, na carne existem indicadores de falta
de procura, na hortifruticultura existem relatos percas de
culturas inteiras por falta de compradores, enfim um cenário
nada animador para a agricultura e agricultores que têm de
estar na linha da frente!
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ENTREVISTA

PEDRO TAVARES
Quem é Pedro Tavares?
Um cidadão comum, nascido e criado na freguesia de Arrifes, concelho de Ponta Delgada, Ilha de São Miguel, Açores.
Tenho 41 anos, sou casado e pai de duas filhas. Sou empresário
agrícola desde junho de 2005 numa empresa familiar em conjunto com dois irmãos. No período compreendido entre 2010
a 2018 fiz parte dos órgãos sociais da AJAM/CJA. Desde março de 2019 presido ao conselho de administração da Unileite e
desde Abril 2019 ao da Lactaçores.
Desde a sua juventude, quais foram para si
os momentos que trouxeram grandes mudanças à produção de leite?
Indico como primeiro grande momento a entrada de Portugal na CEE, com os apoios para a produção e indústrias.
Assistimos à importação de novilhas, aos melhoramentos de
caminhos, abastecimento de água e electricidade, ao aumento
de concentrados e fertilizantes, mais produção e melhoria da
capacidade de conservação de forragens.
Como segundo momento de elevada relevância, indico a
abolição das quotas leiteiras, que veio desestabilizar toda a fileira do leite, desde a produção até à comercialização dos produtos lácteos. Penso que não nos preparamos devidamente
para o fim das quotas.

2

Ser um produtor da maior bacia leiteira da
ilha de S. Miguel, tem características muito
particulares, quais foram os maiores desafios, assim como o que ajudou a crescer?
Ser produtor nos Arrifes, na maior bacia leiteira dos Açores
tem vantagens e desvantagens. Ao nível das vantagens, elejo o
conjunto das condições edafo-climáticas dos Arrifes que proporcionam um potencial produtivo acima da média da ilha, o
estarmos perto da nossa indústria e das restantes cooperativas,
as acessibilidades e a eletricidade, entre outras.

Por outro lado, também existem desvantagens, o preço da
terra é elevadíssimo, o valor das rendas também é elevado e
cada vez mais se assiste à dificuldade em contratar mão-deobra. O fato de estarmos próximos de aglomerados urbanos
também dificulta o exercício da atividade, dado que, impede
movimentações de animais, efluentes e resíduos resultantes
das explorações que muitas vezes conflituam com as atividades das populações.
É uma exploração com grande vinco familiar, como foi a passagem da geração anterior, assim como a iniciativa e desafio de a
manter com os seus irmãos?
A passagem de geração foi gradual. Procedemos ao aumento da exploração agrícola, organizamo-nos de outro modo, em
sociedade, e aproveitamos os recursos disponíveis. Somos três
sócios, trabalhamos para o mesmo fim, e temos a ambição de
tornar a exploração o mais sustentável e rentável possível.
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Esta experiência de trabalho familiar,
contribui para que mais tarde fizesse parte
da direcção da AJAM? Como foi este período
de dirigente associativo?
O ambiente familiar, a forte interligação entre irmãos, o
respeito pelo trabalho de cada um e a educação familiar contribuiu para a minha formação, e naturalmente para a minha
vertente cooperativista. Ter participado nos órgãos sociais da
AJAM foi uma boa experiência, uma escola de formação, que
todos os dirigentes do movimento cooperativista deveriam ter.
Aproveito esta oportunidade para agradecer a todos aqueles
que me proporcionaram aquela experiência.
Com o aparecimento de muitas empresas
particulares, em diversos serviços à agropecuária, acha que isto poderá ser um obstáculo para as associações e/ou cooperativas, ou
um estímulo?
Sempre houve empresas privadas ligadas à agropecuária.
É sinal que o setor gera interesse. Não o vejo como obstáculo
para as associações e cooperativas, porque há espaço para todos e deverá servir de estímulo e de desafio para o movimento.
Cada vez mais é incutida a ideia que o rendimento dos produtores começa na boa gestão dos factores de produção, uma vez que
há dificuldade de subir o preço do leite, acha
que, de uma forma geral, é possível ainda
conseguir ser mais poupado?
Claro que o rendimento dos produtores, começa na boa
gestão de toda a exploração e não o de ser mais poupado, mas
sim poupar no que deve ser poupado. Investir no que pode
trazer retorno, não podemos contabilizar o que recebemos no
final do mês mas sim o quanto resta.
O preço do transporte das importações,
por vezes chega a ser mais caro do que a unidade importada, será a lavoura capaz de ser
um operante, racionando preços neste sector? Se houvesse a hipótese de a transformação também se associar a esta ideia, o mesmo não sucederia nas exportações, ou é algo
inatingível?
Penso que a questão deverá ser outra, devemos é de sermos
capazes de produzir alimentos para os nossos animais em vez
de importarmos alimentos. Quanto à segunda questão, a balança comercial é extremamente desequilibrada, pois importamos mais do que exportamos e nesta medida é inatingível.

Está como presidente da Unileite e Lactaçores, como tem sido este início?
É sem dúvida uma grande responsabilidade. Tem sido
uma missão árdua, com muitos desafios e com realidades
muito díspares. Os laticínios estão numa face de mudanças,
assistimos a alterações de paradigma, de hábitos alimentares
que impõem novas respostas por parte da indústria e da comercialização.
O último evento do Prémio Produtor Excelente, teve como tema os mercados dos
lacticínios, que obstáculos tem encontrado e
como é visto os produtos lácteos Açorianos
nos principais players?
Os maiores obstáculos são os preços, porque estamos a
competir com países com outra escala. Os produtos açorianos
são bem vistos, os Açores estão na moda mas os nossos produtos ainda são pouco conhecidos. Os principais players aceitam
bem os nossos produtos, se forem do mesmo preço, uma vez
que não estão dispostos a pagar mais. A valorização do nosso
produto embate nos preços que os players querem pagar.
Neste último ano, como tem evoluído a exportação dos produtos Unileite? Qual a proporção dos produtos mais importantes?
Neste último ano, mais uma vez, o produto mais exportado pela Unileite foi o Leite UHT, embora em menor percentagem que em anos anteriores. Temos uma fábrica preparada
para 70% Leite UHT. Não podemos mudar isto de um dia para
o outro nem estamos no momento/altura para o fazer. No entanto, temos vindo a crescer no queijo e começamos a dar os
primeiros passos no soro em pó.
Produtos de valor acrescentado, muito se
pede que será o caminho próspero dos laticínios regionais, mas que produtos são estes?
Há estudos de consumo que definem o perfil destes produtos e quanto leite produzido
poderia ser aproveitado (pensando que num
queijo ilha, são aproveitados cerca de 10 litros/kg de queijo)?
A inovação nos lacticínios é um desafio permanente e imperioso. Temos que estar atentos às preferências dos consumidores e ter capacidade de resposta.
A apresentação de um produto com qualidade reconhecida, já por si, poderá se considerar um “produto de valor acrescentado”?
Claro que sim. É importante ter qualidade e ser conhecido,
de pouco serve ter qualidade e não ser conhecido.

3

AJAM O JOVEM AGRICULTOR

sido o suficiente para conseguir novos mercados?
O turismo tem sido uma forma de comunicação e divulgação, mas não tem tido muito impacto no consumo de lacticínios e seus derivados como seria expetável. Penso que poderemos melhorar muito a este nível, passando os intervenientes
turísticos, nomeadamente, hotéis, hostels, alojamento local,
restaurantes, pastelarias entre outros, a consumirem os nossos
produtos.
Há muito se reivindicava a formação do
CAL, como tem sido esta união interprofissional?
No centro de leite e lacticínios dos Açores têm surgido
muitas ideias, mas não têm sido postas em prática. Penso que
existe um caminho longo a percorrer.

Numa fábrica que colecta uma grande parte do leite produzido na ilha, para além de um
produto de valor acrescentado, uma gama de
produto, que embora com baixo preço, mas
com grande apetência pelo consumidor, conferindo uma venda em grande proporção, é
uma estratégia que a Unileite poderá vir a
pensar?
A estratégia da Unileite, é ter todos os produtos de valor
acrescentado dentro das suas gamas. Só que isso demora anos
e necessita de investimento, mas claro que vamos ter sempre
que trabalhar com produtos de quantidades, porque o leite entra todos os dias porta dentro.
A Unileite, assim como a Lactaçores, são
um dos maiores empregadores da freguesia
onde se situa, é reconhecido este valor socioeconómico por quem de direito?
Sim, somos reconhecidos, mas não temos nenhum benefício.
A Lactaçores tem tido um papel estrutural, face à situação de dificuldade económica
de muitas cooperativas leiteiras da Região,
como tem sido esta árdua tarefa?
Com muita união, têm sido tomadas algumas medidas
para que todas tenham melhor proveito desta união.
As pequenas unidades tradicionais queijeiras da ilha são encaradas como cooperantes, ou no seu todo, adversários?
São cooperantes, até porque a maior parte delas trabalha
outro produto final.
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O aumento do turismo na Região teve alguma influência no consumo do nosso produto
nas maiores metrópoles Portuguesas? E têm

Cada vez mais se apela à rotulagem e rastreamento dos produtos, quais os indicadores que os compradores dão mais importância, assim como a Marca Açores?
Os consumidores estão cada vez mais atentos e exigentes
e querem ter a certeza do que estão a consumir, por isso, os
rótulos de origem são uma mais-valia. Regra geral os consumidores dão mais importância ao preço, seguindo-se a apresentação e depois a origem da matéria-prima. A marca Açores é
certamente uma mais-valia, mas na minha opinião, está a ficar
muito banalizada.
Como acha que vai evoluir este sector,
desde a produção até ao consumidor, atendendo ao fanatismo e pouca compreensão de
uma multidão urbana cada vez maior?
A realidade hoje é tão volátil que impõe uma adaptação rápida que não é fácil efetuar em toda a cadeia da fileira do leite.
Não se pode parar de produzir de um dia para o outro. Penso
que existe um trabalho permanente a fazer para desmitificar a
nuvem que paira sob o consumo do leite e da carne. Acredito
piamente que o setor tem futuro mas precisamos de políticas
adequadas, assertivas e disciplinadoras desde a produção à comercialização, sendo esta a parte de tem ficado com o maior
rendimento.
Que planos para o futuro, que nos possa
revelar, desde a sua exploração, assim como
da Unileite e Lactaçores?
Sem dúvida que os lacticínios nos Açores vão continuar,
na minha opinião. Tenho muitas certezas que vamos ter que
trabalhar à nossa realidade e com um modelo próprio, não
copiando o que se faz na Europa. Temos que produzir com
as nossas forragens, cada vez mais melhorá-las e reduzindo a
importação. A Unileite tem de ir ao encontro dos consumidores e ao mesmo tempo ser competitiva. Trabalhar sempre, pela
nossa diferenciação, modo de produção, mais amiga do ambiente e do bem-estar animal. A Lactaçores tem de sair mais
do mercado continental mas isso demora alguns anos e encontra muitas dificuldades, nomeadamente, nos transportes, nas
taxas impostas por alguns países terceiros como por exemplo
os E.U.A. e outros.
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RENATO SARDINHA
Mestre em controlo biológico

bactérias
psicrotróficas

N

este artigo falar-se-á dum grupo de bactérias que contaminam o leite. As psicrotróficas.
O leite cru apresenta sempre contaminação por bactérias, na sua maioria, mas também, pode
conter vírus, fungos ou leveduras, apesar do maior grau de higiene evidenciado (Brito, 2003).
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As bactérias podem ser divididas em três grupos principais, consoante a sua temperatura de crescimento. As mesófilas crescem entre 20 e 40 graus, as termodúricas sobrevivem à
pasteurização (30 minutos a 63 graus ou 15 minutos a 72 graus
e as psicrotróficas, crescem a menos de 7 graus. Estas bactérias
possuem enzimas resistentes ao calor, de tal forma, que muitas
vezes resistem ao processo térmico habitualmente aplicado ao
leite. Vários problemas com a qualidade dos produtos lácteos
podem estar associados à ação de proteases e lípases de origem
microbiana, como alteração de sabor e odor do leite, perda de
consistência na formação do coágulo para fabricação de queijo
e gelatinização do leite UHT.
O grupo de microrganismos psicrotróficos inclui bactérias gram-negativas e positivas. Os principais géneros são:
Pseudomonas, Flavobacterium e Alcaligenes (gram-negativas),
Clostridium, Microbacterium, Streptococcus, Corynebacterium,
Arthrobacter e Bacillus (gram-positivas). Bactérias patogénicas
como Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica e algumas
estirpes de Bacillus cereus isoladas do leite também são psicrotróficas (ARCURI et al, 2008). Segundo Stulova et al. (2010),
50% das bactérias psicrotróficas presentes no leite cru refrigerado pertencem ao género Pseudomonas, sendo Pseudomonas
fluorescens a espécie predominante.
Nas explorações que contêm um tanque de refrigeração,
quanto mais tempo o leite permanecer no tanque, o número de
psicrotróficos aumenta, sendo o gênero Pseudomonas, o predominante no leite armazenado a 4º C por mais de 3 dias. Os psicrotróficos estão amplamente distribuídos na natureza, podendo ser encontrados na água, no solo, nas plantas e nos animais.
As lipases produzidas pelos psicrotróficos são mais importantes no desenvolvimento de defeitos no sabor e aroma em
queijos do que as proteases, porque as proteases são solúveis
em água e são perdidas no soro, enquanto as lipases são adsorvidas pelos glóbulos de gordura, ficando retidas na massa do
queijo (Fox, 1989).
Ternstron et al. (1993) observaram que o crescimento de
Bacillus fermentativos no leite, com concomitante produção
de gás, pode representar problemas na produção de queijos.
Segundo os autores, a intensa desnitrificação provocada pelos
Bacillus diminui o efeito anti-clostridial do nitrato/nitrito adicionado na fabricação de queijos.

As bactérias esporuladas conseguem resistir a tratamentos térmicos. Entre estas, destacam-se os Bacillus e o Clostridium. O género Bacillus é formado por bactérias esporuladas
aeróbias estritas ou anaeróbias facultativas, com capacidade
de promover a acidificação, coagulação e proteólise no leite.
Por outro lado, o género Clostridium é formado por bactérias
esporuladas anaeróbias estritas, que estão relacionadas com a
produção de gás em queijarias (estufamento tardio) ou produção de algumas toxinas, pelo Clostridium perfringens. Na
tentativa de controlar os psicrotróficos no leite, destaca-se a
refrigeração a temperaturas próximas a 0° C no máximo 24h,
termização, carbonatação, microfiltração, bactofugação e inoculação de bactérias láticas (CHAMPAGNE et al., 1994)
Reprodução das psicrotríficas
A maioria dos microrganismos psicrotróficos desenvolvese melhor a uma temperatura que varia de 20 a 30° C, demonstrando serem microrganismos mesófilos com capacidade de
adaptação a temperaturas baixas devido a mudanças em seu
metabolismo, sendo este crescimento alcançado de forma lenta. De modo geral, se submetidos a uma temperatura de 10° C,
alcançam um crescimento em 14 horas, contagem que pode
se multiplicar por 10 quando mantidos a 4° C, e por 4 a 1° C
(Furtado, 2005).
Dentre os microorganismos psicrotróficos, os do género
pseudomonas envolve espécies que apresentam um crescimento em menor espaço de tempo com temperaturas que variam de 0 a 7°C. Estas bactérias, isoladas do leite cru, apresentaram crescimento acelerado, com um tempo de multiplicação
variando entre 8 e 12 horas quando submetidos a 3°C. Quando
essa temperatura variou de 3 a 5°C, o crescimento ocorreu em
um espaço de 5,5 a 10,5 horas, que é um tempo hábil para que
um leite que contenha somente uma UFCml-1 se deteriore
num prazo de cinco dias(ARCURI, 2003). Kumaresan, Annalvilli e Sivakumar(2007), relataram que o menor desenvolvimento bacteriano significativo, foi sob a temperatura de 2°
C, apresentando também uma reduzida atividade enzimática.
O metabolismo dos microrganismos psicrotróficos em temperaturas inferiores a 10° C torna-se predominantemente lipoproteolítico, expressando-se pela produção de enzimas intra e
extracelulares. A produção de enzimas hidrolíticas é máxima
na fase de crescimento exponencial ou estacionária (MONTANHINI, 2012).
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Importância
do Leite
de Pastagem

Debate-se muito nos dias que decorrem os diferentes tipos
de produção animal, seja pelo seu bem-estar ou pela sua qualidade. Dito isto pode-se dizer que a qualidade nutricional e
organolética do leite de vaca é influenciada por um número de
fatores muito distintos, relacionados quer com o animal individualmente quer com o ambiente onde este se desenvolve. A
raça do animal, a sua genética, o seu estado de lactação, as práticas agrícolas de gestão da exploração, a dieta dos animais, e a
interação entre todos estes fatores, contribuem para alterações
nas características do leite (Rego, 2018a).
A composição da dieta dos bovinos, nomeadamente o acesso a erva fresca, é sem dúvida, um dos componentes cruciais
na alteração das propriedades do leite (Elgersma et al., 2006).
A dieta dos bovinos interfere com o tipo de nutrientes que
são absorvidos pelos animais e que depois se manifestam nas
características do próprio leite. De uma maneira geral, esta
dieta é composta por uma mistura de forragens frescas, conservadas e concentrados. De qualquer forma difere sempre do
tempo que os animais passam ou não a pastar, da região do
mundo, das estações do ano e com os diferentes suplementos
administrados aos animais (Capuano et al., 2014).
Produção Convencional
Esta forma de produção consiste num sistema que concentra um grande número de animais num espaço limitado e que
os alimenta basicamente de concentrados e forragens, usualmente milho. Apesar de se tratar de uma sistema rentável, com
grandes vantagens para os produtores, está também associado
a uma série de riscos ambientais, de saúde pública e bem-estar
animal. Estes riscos estão relacionados com a:
• Poluição da água, através das altas quantidades de estrume que são colocados na terra e cujo solo e plantas
não têm capacidade para absorver;
• Poluição do ar e libertação de odores, nos pavilhões
que ocorrem através da emissão de compostos perigosos, tais como gases de estufa entre os mais conhecidos
o óxido nitroso (N2O), o dióxido de carbono (CO2),
amoníaco (NH3) e o metano (CH4) (Borba, 2018a);
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• O
 tratamento dos animais, que são mantidos presos em
espaços pequenos sob condições de grande tensão o
que faz com que fiquem doentes com alguma frequência, atrofiamento nas articulações e que sejam, muitas
vezes, tratados com grandes quantidades de antibióticos (Phillips, 2010);
• Uso de grandes quantidades de energia sob a forma de
combustíveis, utilizados no transporte de alimentos e
dos próprios animais.
Produção Baseada em Sistemas de
Pastagem
O aumento da consciência ambiental no mundo bem
como da necessidade do bem-estar animal e a crescente preocupação com a alimentação, tem vindo a mudar mentalidades
e preferências na altura de escolher aquilo que se vai adquirir
para consumir.
A filosofia deste modelo de produção baseia-se no melhoramento de práticas produtivas, garantindo o bem-estar do
animal e a qualidade do leite e está diretamente relacionada
com o desenvolvimento sustentável. Neste modelo de produção, os animais vivem nos pastos permanentemente ou são levados a pastar uma ou duas vezes por dia e têm acesso a mais
erva fresca, deixando ou passando a comer menos concentrados. Há um menor recurso às máquinas para colher os alimentos ou espalhar o fertilizante pela terra, as vacas fazem isso por
si mesmas (Glancy, 2006). Isto diminui drasticamente o uso de
fertilizantes químicos e herbicidas. Esta prática, mesmo que
efetuada apenas durante uma parte do dia, tem um efeito positivo na saúde dos animais, reduzindo a taxa de mortalidade
entre a manada.
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Alimentar as vacas à base de pastagem é uma arte e não uma ciência!
Para além do leite proveniente deste tipo de produção ser
rotulado como um produto premium é ainda identificado
como sendo nutricional e sensorialmente mais desejável.
Esta prática de produção tem vindo a demonstrar vantagens a diversos níveis, nomeadamente no que diz respeito a
(Glancy, 2006):
• Diminuição da erosão do solo e aumento da sua fertilidade;
• Melhoria da qualidade da água, devido à diminuição da
poluição;
• Melhoria da saúde do animal e do seu bem-estar;
• Melhoria da saúde do agricultor/ produtor;
• Redução do uso de antibióticos administrados aos animais;
• Mais lucro por animal;
• Leite e derivados nutricionalmente mais valorizados,
principalmente no que diz respeito ao perfil de gordura
do leite (Quadro 1).
Quadro 1.
Comparação das concentrações dos principais ácidos gordos 
do leite proveniente de vacas submetidas a diferentes dietas.
Categoria

g/ (Kg total de ácidos gordos)
Dieta de pastagem

Dieta convencional

Saturados

699

707

Ácido láurico

34,6

36,6

Ácido mirístico

116

112

Ácido palmítico

332

354

Polinsaturados

39,4

31,8

C18:2 cis-9, trans-11
(CLA – ruménico)

7,4

5,6

Total ómega-3

8,8

5,5

Total ómega-6

23,2

20,7

Rácio ómega-6/
ómega-3

2,64

3,76

Monoinsaturados

261

262

C18:1 trans-11
(vacénico)

16,2

11,5

Fonte: Butler et al., (2011).

Benefícios do Consumo de Leite
Proveniente de Sistemas de Pastagens
Numerosos estudos científicos têm vindo a comprovar os
efeitos benéficos dos sistemas de pastagens na qualidade nutricional do leite. Estes benefícios são demonstrados em diversas aspetos e em diferentes componentes do leite, sendo que
as alterações no perfil dos ácidos gordos, ácido oleico (C18:1
n-9), ácido linoleico (C18:2 n-6), ácido alfa linolénico (C18:3
n-3)) e os conjugados do ácido linoleico (CLA), são as mais
reconhecidas e testadas (Ponte, 2018). De acordo com um estudo desenvolvido nas nossas condições edafo climáticas por
Rego et al., (2004), o leite produzido na pastagem relativamente ao produzido à base duma TMR baseada numa mistura
de concentrado balanceado com silagem de milho, apresenta
incrementos significativos nos ácidos gordos (AG) insaturados, sobretudo nos ácidos, oleico, alfa linolénico, vacénico e
ruménico, com benefícios comprovados sobre a saúde humana, e decréscimos significativos nos AG saturados de cadeia
média de efeito hipercolesterémico. Uma estratégia alimentar
possível com vista a melhorar o perfil dos AG da gordura do
leite, com vista a valorizar o seu valor dietético, é suplementar
as vacas com pequenas quantidades de óleos vegetais (Rego et
al., 2009).
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DIARREIA
NEONATAL
EM VITELAS

E SUAS IMPLICAÇÕES
PARA O FUTURO

A

saúde e o crescimento de vitelas de reposição são questões importantes para os produtores de
leite. O baixo ganho de peso antes do desmame pode aumentar a idade do primeiro parto e reduzir
a produção de leite.

(Renc. Rech. Ruminants, 2016. Par V.JEGOU, J.Y. PORHIEL, P. BRUNSCHWIG, D. JOUANNE)

O QUE É A DIARREIA NEONATAL?
A diarreia é um sinal clínico de uma disfunção do trato digestivo.

TRÊS ASPECTOS QUE DEVEMOS TER EM CONTA
1. - Amamentação com o leite materno durante 5 dias/mínimo.
COLOSTRO MATERNO

10

LEITE

1 DIA

2 DIA

3 DIA

4 DIA

5 DIA

DE SOLIDOS(%)

23,9

17,9

14,1

13,9

13,6

12,9

TB - GORDURA (%)

6,7

5,4

3,9

4,4

4,3

4

TP - PROTEINAS (%)

14

8,4

5,1

4,2

4,1

3,1

LACTOSE

1,11

0,95

0,87

0,82

0,81

0,74

A amamentação com o leite proveniente da mãe durante o mínimo 5 dias é importante PORQUÊ?
1. O colostro (leite materno) é considerado dos 0 aos
5 dias após o parto e tem vital importância para
passar a imunidade necessária para a sobrevivência
da vitela.
2. O nível de proteínas fundamentais à boa formação
de tecidos está presente durante este período.
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2. Aplicação do leite ao vitelo através do sistema de mamadeira

Na fase de amamentação (7 a 8 semanas)
a Vitela é um animal “monogástrico”.
Destinando-se o leite materno ao ABOMASO.

A importância do sistema de mamadeira para a prevenção de diarreias é fundamental
pois é o sistema que melhor simula a amamentação em natureza e, por conseguinte,
evita que o leite entre em contacto com outros órgãos (pulmões ou rúmen).
Devemos ter em atenção que a “goteira esofágica” é a membrana que encaminha
o leite para o ABOMASO, assim devemos colocar a cabeça do vitelo ou vitela na
posição perpendicular ao chão para que todo o processo seja completo.

3. Higiene suas consequências

https://www.dairyherd.com, 2019
Sabendo que a DIARREIA é uma doença multifatorial devemos estar atentos a vários fatores, sendo de muita importância o local
onde se encontra o animal e a sua higiene.
A fase de vida em que o animal contrai a infeção pode ser indicador do tipo de bactéria, vírus ou fungos que infecta o animal.
Assim, podemos e devemos manter os locais o mais limpos e secos possível. A entrada de agentes para o interior do animal pode
dar-se por via aérea, oral ou através do cordão umbilical.
IMPACTOS DA DIARREIA NEONATAL (€ vs FUTUTO)
• Diarreia é a principal causa de doença, mortalidade, crescimento atrofiado e perdas económicas.
• 11% dos custos veterinários na recria.
• 2,9 vezes maior risco de primeiro parto após 24 meses
• vitelo tratado 30 a 40€
• Risco de abate 2,5 vezes maior devido à baixa produção
CONCLUSÃO
A DIARREIA NEO-NATAL é uma doença que alguns autores estimam que esteja relacionada à elevada mortalidade em vitelos. Esta
poderá variar entre 10,3 e 34% em todo o mundo (BACHMANN, 2017). Assim a prevenção ganha cada vez mais impacto nesta doença. Cada vitela ou vitelo acarreta uma carga genética que deve ser cuidada e contemplada como um ativo de enorme valor.
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Rolos comprimidos
de beterraba
com outros
componentes

D

 ndo continuidade às experiencias de conservação da beterraba forrageira, no ano de 2019, a
a
10 de setembro, foi experimentado o processo de rolo comprimido, ao que contamos com a presença do senhor João Valente, com a sua ensiladora/ compactadora Orkel, algo nunca feito na
nossa ilha.

Em Santana, Rabo de Peixe, foram semeados 3 hectares de
beterraba da variedade Gerty, recorrendo ao mesmo plano de
cultura do ano anterior, em que, apesar de 2018 ter sido um ano
de seca, e 2019 ter sido um ano de muita chuva, a cultura teve a
mesma performance produtiva, algo que poderemos considerar
vantajoso.
A dificuldade encontrada foi a mesma do ano anterior, as infestantes, sendo cada fez mais difícil o seu controle, pelas restrições na homologação de determinados fitofármacos. Outra dificuldade ainda é a colheita nas devidas condições, mesmo com
uma colhedora rebocável, sendo esta calibrada para a beterraba
sacarina (menor volume), e sendo feitas alterações dentro do
que nos foi possível, continua a ser uma dificuldade, havendo
a necessidade de recorrer a mão-de-obra, algo que nos dias de
hoje é raro, sem conhecimento e caro.

Palha e beterraba
Componentes

Qunt. (Kg)
/Ton

Beterraba

750

14 %

103.5

Palha

250

89 %

221.5

32.5 %

325

Valor esperado de MS

Componentes

Qunt. (Kg)
/ Ton

Beterraba

500

14 %

69

Rolo

500

53 %

265

33.4 %

334

Foi realizada uma análise a cada um dos componentes antes
da colheita, com o objectivo de a % de matéria (% M S) seca da
mistura no rolo, ser próxima dos 30 %:
Milho e beterraba

12

MS%

(M S) Kg

Beterraba

300

14 %

41.4

Milho

700

37 %

259

30 %

300.4

Valor esperado de MS

MS%

(M) S Kg

Após este cálculo, procedeu-se à estratégia de como seria
todo o processo para concretizar este plano no terreno, ao que
seguimos o seguinte esquema, já utilizado em outros países, que
à partida, já é complexo, mas que se conseguiu executar. Aqui,
reconheço a disponibilidade e profissionalismo do Dr. José
Caiado, Javier Fuertes (KWS), Lars Andersen (KWS), assim
como do Engº António Maçanita, da empresa Irmãos Inácio e
ao senhor Sérgio Ferreira, onde esteve presente o seu filho Celso
Ferreira com o unifeed.

Fig. 1 - Colhedora de beterraba

Qunt.(kg)
/ Ton

(M S) Kg

Rolo de erva de semente

Valor esperado de MS

Componentes

MS%

Fig. 2 – Esquema de trabalho
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Mas nada disto seria possível sem a presença do senhor João
Valente, proprietário de um compactador ORKEL, sendo ele
também agricultor em Castelo Branco, empregando 5 funcionários para cuidar das suas 800 ovelhas, 500 vacas e 14 cavalos.
O seu ORKEL MP2000 foi comprado e entregue em
2005/2006, principalmente para fazer fardos de luzerna nos seus
1100 hectares de terra . A máquina está funcionando 3 vezes por
ano na sua exploração, mas também é transportada para enfardamento em outras explorações de Portugal e Espanha.

Fig. 3 - João Valente
Os compactadores Orkel são capazes de enfardar uma grande variedade de
materiais a granel ou cortados, como milho forrageiro, gramíneas, misturas
forrageiras, grãos e estrume. Atualmente, estão em uso em mais de 25 materiais diferentes e ainda estão se expandindo para novas áreas de uso.
Para acomodar todas as necessidades específicas, fornecem três tamanhos
diferentes de compactadores. Estes produzem fardos com diâmetros de 115
(MP 2000, Dens-X e Hi-X), 100 (MC 1000) e 85 cm (MC 850), todas combinações de enfardadeira-invólucro com alta qualidade.
Fonte: (https://orkel.com/produkter-en-gb/agricultural-compactors/
mp2000-x/)

Em Santana, mesmo com um espaço que se mostrou apropriado, a quantidade de mão-de-obra e tratores, inviabiliza este
processo, mas fica a ideia de que este processo talvez possa ser
explorado, mediante as condições adaptáveis na nossa ilha. Feita
uma análise com quem de direito à fábrica da Sinaga, ou outra
a estudar, não sei se para algumas explorações, a conveniência
de deixar a matéria-prima numa unidade fabril, onde fosse feita
uma análise prévia de cada componente, sendo isto feito com a
colaboração do nutricionista de cada exploração, e por esta via
se alcançasse a possibilidade de fazer cada série de rolos com a
mistura apropriada para cada altura do ano, sabendo o seu nível
nutricional.
A conservação é excelente, e a percentagem de desperdício
muito baixa, sendo o seu principal inconveniente o peso (média de 1000 kg, tendo a mistura milho + beterraba, chegado aos
1400 kg), o que dificulta abastecer o unifeed, o que nos leva a
pensar na compactação de rolos mais pequenos, ou então, a
mistura não necessitar do unifeed.
Atrevo-me a lançar a ideia do que seria as linhas do processo
a realizar, numa unidade fixa, onde se deixa-se as matérias-primas, e posteriormente se recolhesse os rolos identificados:

Recepção de material
a lavar
(beterraba, chicória, batata)

Recepção de material
LIMPO
(milho, luzerna, palha)

Misturadora lamindadora
(unifeed com pesagem)
compactadora com plastificador
(orkel adaptada, fixa)
Fig. 5 - Esquema de uma possível unidade de mistura fixa, compactação e plastificação de rolos.
Assim, cada produtor em contato com esta unidade faria
uma análise de cada componente com o seu nutricionista, tendo
este que fazer uma estimativa da quantidade e qualidade dos rolos necessários ao longo do ano. Na data contratada, apenas deixaria cada um dos componentes que produz ou quer introduzir,
e depois iria buscar os rolos já prontos para a sua exploração.
De qualquer forma, para a sua análise, segue o resultado de
cada uma das misturas que foi feita na AJAM/CJA, sendo estes
após a estabilização de cada rolo:

Fig. 4 – Dimensões dos rolos Orkel.
Neste sentido, a grande novidade com a beterraba forrageira
em 2019, consistia mais sobre este modo de conservação, permitindo várias combinações, podendo este tipo de rolo compactado
também ser um outro meio de conservação de alimento do nosso
gado. Conseguiu-se cumprir com o esquema de trabalho que está
na figura 2, mas de facto não é fácil de implementar na grande
maioria das nossas explorações, diria mesmo, impossível.

Palha e
Beterraba

Rolo e
Beterraba

Milho e
beterraba

Matéria Seca %

31

29.3

31.9

Ph

3.8

3.7

3.8

Proteína insolúvel g/MS

27

56.2

32.9

Proteina solúvel g/MS

26

39.8

42.1

Energia UFL/KG MS

611

508

344
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Fig 6 – Primeiro rolo compactado de palha com beterraba feito nos Açores.

Fig. 7 – Unifeed para pesagem e mistura.

Fig 8 – Laminação da beterraba, e carregamento e pesagem no unifeed

Fig. 9 – Carregamento das misturas para a Orkel.

Fig. 10 – Rolo de beterraba com milho

Fig. 11 – Rolo de beterraba com palha.
Como se pode verificar, houve uma excelente conservação
de cada uma das misturas, notando-se mais uma vez a boa apetibilidade dos animais, assim como a redução de desperdício.
Em relação ao peso, e no caso da vacaria da CJA, os rolos são
desmanchados no corredor de alimentação, carregados para o
unifeed, sendo o que cai empurrado para junto da zona de captação pelas vacas, o que faz com se aproveite tudo sem esforçar
a maquinaria.
Opte pelo que achar capaz de fazer, e que lhe traga rendimento à sua exploração.
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Fig. 12 – Rolo de beterraba com rolo.
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PEDRO MENDONÇA
Inseminador da AJAM
Dezembro | 2019

CONTRASTE
LEITEIRO
RESULTADOS 2019

Passado mais um ano e se finalizou o Contraste Leiteiro na exploração da AJAM/CJA; elemento essencial que proporciona em
exclusivo valores ”resultados” de como podemos rentabilizar o poder genético existente com maior precisão possível.
Embora os resultados expostos não sejam oficiais, estes têm como apoio a APCRF-Bovinfor (contraste leiteiro); assim sendo
veem demonstrar que no decorrer do ano transato foi possível verificar mensalmente a evolução da produção quer em quantidade e qualidade nos vários níveis presentes das lactações. Estas com ajustes na alimentação vão proporcionando o rendimento ao
investimento em toda a genética aplicada. No total 37 vacas e 17 novilhas terminaram a lactação aos 305 dias com média geral de
10,070kgs leite, 3.80%Gord. e 380kgsG., 3.34%Prot. e 336kgsP. No grupo das primíparas 71% destas produzem mais de 8,500kgs
de leite, 53% acima de 3.6%Gord. e 82% acima de 3.1%Prot. destacando-se na melhor primípara para:
• Produção Kgs Leite e Kgs Proteína  3149 Gillespy x Zelgadis MB87 x Shottle BM80 x Smarty x Progress x Storm x P.Astronaut (import. França)  
305d 11,028kgsL. 3.37%G 372 kgsG. 3.24%P 357 kgsP. 384d 14,224kgsL. 3.49%G. 497 kgsG. 3.29%P 468 kgsP.
• Produção Kgs Gordura 3150 Merrick x Lin MB89 x Leduc BM84 x Progress x Batman (import. França)
305d  9,659kgsL. 4.20%G 405 kgsG. 3.28%P 317 kgsP. 429d 13,281kgsL. 4.47%G. 594 kgsG. 3.44%P 457 kgsP.
• Produção %Gordura 3207 s/indef.BM82 Comprada
305d  9,039kgsL. 4.28%G 387 kgsG. 3.43%P 310 kgsP. 319d 9,620kgsL. 4.15%G. 399 kgsG. 3.42%P 329 kgsP
• Produção %Proteína -  3194 Monterey x Paradise BM81 x 2882 s/indef. Comprada
305d  9,423kgsL. 3.26%G 307 kgsG. 3.63%P 342 kgsP. 429d 12,426kgsL. 3.60%G. 447 kgsG. 3.75%P 466 kgsP
No grupo das multíparas 59% destas produzem mais de 10,000kgs de leite, 70% acima de 3.6%Gord. e 92% acima de 3.1%Prot.
destacando-se na melhor multípara para:
• Produção Kgs Leite 2796 Lin MB89 x Leduc BM84 x Progress x Batman (import. França)
5ª Lact. 305d 12,932kgsL. 3.53%G 456 kgsG. 3.00%P 388 kgsP. 548d 18,199kgsL. 3.85%G. 701 kgsG. 3.34%P 608 kgsP.
• Produção %Gordura e kgs Gordura 2903TC. Bolton MB87 x Toystory BM84 x Roy x s/indef. Comprada
4ª Lact. 305d 11,362kgsL. 4.23%G 481 kgsG. 3.11%P 371 kgsP. 362d 12,879kgsL. 4.30%G. 553 kgsG. 3.21%P 414 kgsP.
• Produção %Proteína e kgs Proteína 2905 Gerard MB85 x Kiln x s/indef. Comprada
4ª Lact. 305d 12,183kgsL. 3.23%G 393 kgsG. 3.57%P 435 kgsP. 458d 15,959kgsL. 3.40%G. 543 kgsG. 3.73%P 596 kgsP.

16

AJAM O JOVEM AGRICULTOR

Novidades no Contraste Leiteiro do primeiro trimestre 2020, as Primíparas têm previsões de:
O grupo das 5 melhores Primíparas apontam para previsão média superior a 10,600 kgsL. com 3.48%G e 3.25%P
3225 Gillespy x Casual BM82 x Gerard MB85 x Kiln x s/indef. Comprada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Previsão-305 dias) 12,271kgsL 3.09%G e 3.18%P.
3176 TC.Dempsey x Toystory MB86 x  Miklin x Farlene..... (import. França) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Previsão-305 dias) 10,874kgsL 3.20%G e 3.23%P.
3370TC.Snowboy x Shottle MB86 x Leduc MB85 x Mason.. (import.França)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Previsão-305 dias) 10,175kgsL 3.51%G e 3.33%P.
3239 Monterey x TC.Bolton BM83 x Shottle BM83 x Roy .…(import. França) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Previsão-305 dias) 10,076kgsL 3.84%G e 3.42%P.
3274 Topsy x Topshot MB87 x Dorcy MB86 x s/indef MB85 Comprada.…...  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Previsão-305 dias) 10,044kgsL 3.78%G e 3.08%P.
Nos grupos com três ou mais Primíparas filhas do mesmo touro, estão a revelar-se valores interessantes como:
1. Filhas Silver (Previsão aos 305 dias) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,051kgsL. 4.24%G 382 kgsG. 3.41%P 309 kgsP.
2. Filhas Beemer (Previsão aos 305 dias) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,048kgsL. 3.78%G 341 kgsG. 3.22%P 291 kgsP.
3. Filhas Monterey (Previsão aos 305 dias) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,044kgsL. 3.70%G 335 kgsG. 3.27%P 296 kgsP.
Fonte dados: APCRF-Bovinfor

No próximo mês de Abril vão ser publicadas as novas provas nos Estados Unidos da América (USA), provas estas que apresentarão ajustes na fórmula do TPI (Índice para a Produção, Tipo e Caracteres de Saúde) pela Associação da raça Holstein. Esta
fórmula vai ajustar-se em:
• 1º  Gordura PTA e Proteína PTA recebem a mesma percentagem cada um 19 %,
• 2º Fórmula da Eficiência Alimentar atualizada (maior importância no Rendimento do Queijo) mantendo os 8%,
• 3º Conselho sobre a criação da Vaca Leiteira (CDCB) inclui características de saúde: Febre do Leite, Deslocamento de Abomaso,       Cetose, Mastite, Metrite e
Retenção de Placenta,
• 4º Composição das Pernas e Pés, incluir a vista traseira e vista lateral numa avaliação única com 6%,
• 5º O índice de Fertilidade incluirá agora uma nova característica-parto prematuro, mas mantêm a mesma percentagem em 13% do TPI,
• 6º A pontuação para vida produtiva aumenta 1% sendo este retirado do caracter leiteiro, ficando agora com 5% do TPI,
• 7º São atualizados os desvios padrão para características existentes com frequência para poderem refletir as alterações feitas nas avaliações genéticas pela
Associação da Raça Holstein USA e pelo Conselho Produtores de Leite.
A nova fórmula TPI vem com o objetivo de obter resultados, de modo a reduzir os custos da produção e obter maior lucratividade. A título de exemplo; a filha de um touro médio no top 100 TPI dará ao longo da vida mais 451.53 € de lucro em comparação
com uma filha do touro no atual sistema.
De salientar que os quatro caracteres com grande peso na nova fórmula do TPI são; Proteína, Gordura, Índice de Fertilidade e
Sistema Mamário. Estes abaixo assinalados têm maior relevância no qual aliados a todos formalizam no futuro próximo o novo TPI.
A nova fórmula de TPI a partir de Abril de 2020 é:
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PTAP = Prod. Proteína
PTAF = Prod. Gordura
FE = Eficiência Alimentar
PTAT = Tipo

UDC = Úberes
FLC = Pernas e Pés
PL = Vida Produtiva
HT = Índice de Saúde

LIV = %Vacas sobreviventes com abate por velhice
SCS = Células Somáticas
FI = Índice de Fertilidade

DCE = Facilidade Parto das Filhas
DSB = Nascimentos nados Mortos  
Biografia-Holstein Association USA
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Mercado do setor do
leite e lacticínios
Evolução do preço do leite à produção

Preços Médios Mensais em 2019/ 2020

AÇORES

CONTINENTE

EUR / Kg
0,314
0,314
0,315
0,315
0,314
0,311
0,310
0,311
0,311
0,314
0,312
0,328
0,318

Teor médio de Mat. Gorda (%)
3,89
3,90
3,93
3,89
3,80
3,75
3,71
3,72
3,72
3,77
3,82
3,89
3,92

Leite Adquirido a Produtores Individuais
QUEpossuem tanque de refrigeração na
exploração/ transporte a cargo da fábrica

Teor Proteico (%)
3,34
3,34
3,37
3,34
3,30
3,27
3,26
3,27
3,27
3,29
3,29
3,30
3,34

Mês
JAN 2020
DEZ 2019
NOV 2019
OUT 2019
SET 2019
AGO 2019
JUL 2019
JUN 2019
MAI 2019
ABR 2019
MAR 2019
FEV 2019
JAN 2019

Leite Adquirido a Postos de Receção
e Salas Coletivas de Ordenha
Mês
JAN 2020
DEZ 2019
NOV 2019
OUT 2019
SET 2019
AGO 2019
JUL 2019
JUN 2019
MAI 2019
ABR 2019
MAR 2019
FEV 2019
JAN 2019

EUR / Kg
0,295
0,273
0,275
0,270
0,254
0,258
0,260
0,269
0,274
0,281
0,281
0,292
0,302

Teor médio de Mat. Gorda (%)
4,02
4,06
3,99
4,00
3,87
3,73
3,74
3,85
3,74
3,82
3,87
3,93
3,95

Teor Proteico (%)
3,25
3,21
3,19
3,11
3,10
3,04
3,02
3,08
3,13
3,17
3,17
3,17
3,21

EUR / Kg
0,297
0,294
0,294
0,293
0,289
0,285
0,285
0,286
0,285
0,290
0,291
0,296
0,297

Teor médio de Mat. Gorda (%)
3,70
3,83
3,84
3,82
3,72
3,68
3,62
3,65
3,64
3,65
3,59
3,68
3,73

Teor Proteico (%)
3,20
3,30
3,32
3,29
3,22
3,16
3,14
3,15
3,19
3,23
3,20
3,20
3,20

Produtores entregam em postos
de receção da fábrica;
transporte a cargo do produtor
Mês
JAN 2020
DEZ 2019
NOV 2019
OUT 2019
SET 2019
AGO 2019
JUL 2019
JUN 2019
MAI 2019
ABR 2019
MAR 2019
FEV 2019
JAN 2019

EUR / Kg
0,273
0,277
0,277
0,275
0,270
0,265
0,263
0,267
0,265
0,272
0,271
0,272
0,274

Teor médio de Mat. Gorda (%)
3,69
3,84
3,86
3,87
3,76
3,72
3,62
3,64
3,59
3,59
3,53
3,64
3,70

Teor Proteico (%)
3,20
3,31
3,34
3,30
3,21
3,13
3,13
3,16
3,19
3,24
3,21
3,21
3,20

BARÓMETRO DE PREÇOS

Preço pago à produção por 1000 litros em vigor 2017
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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 Proteína

€4

€3

€3

Subsídio regional

€0

€0

€0

SIMA Março 2020

Leite Adquirido
a Produtores Individuais
Mês
JAN 2020
DEZ 2019
NOV 2019
OUT 2019
SET 2019
AGO 2019
JUL 2019
JUN 2019
MAI 2019
ABR 2019
MAR 2019
FEV 2019
JAN 2019

Preços Médios Mensais em 2019/ 2020

O JOVEM AGRICULTOR AJAM

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

BEL Explorações

€0

€ 27,45

€ 23,96

BEL Postos

€5

BEL Ribeirinha

€ 10

€ 27,45

€ 23,96

BEL Covoada

€ 12,5

€ 27,45

€ 23,96

BEL Coop, Santo Antão

€ 23,44
€ 27,5

€ 22,5

INSULAC Explorações
INSULAC Burguete e São Brás

€ 12,5

INSULAC Postos

€ 10

INSULAC Fábrica

€ 10

UNILEITE Explorações
UNILEITE Fábrica

€ 12,5

UNILEITE Covoada

€ 12,5

UNILEITE Postos leite

€ 2,5

PROLACTO

€ 23

€ 25

€ 22,5

€ 27,45

Não

€ 27,45

Não

€ 27,43

€ 12
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Exemplo com entrega no caIs
Preço por 1000 litros, para leite com pontuação máxima (9 pontos),
TB 3,8 TP 3,3, quota 365000 litros

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

€ 279,05

€ 270,04

€0

Total

€ 278,65

Cooperativa Santo Antão

€ 23,44

Total

€ 289,59

Coop. Costa Norte

€ 17,5

Total

€ 283,65

Refrigerado entregue no cais

€ 27,45

€ 25

Total

€ 293,6

€ 291,55

* 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).
1
2
3
4
5
6

Bel - Santo Antão - 289,56
Nestlé - Prolacto - 285,79
Cooperativa Costa Norte - 283,65
Unileite - Fábrica - 280,04
Insulac - Burguete, S. Brás - 279,05
Bel - Covoada - 278,65

7
8
9
10
11
12

Insulac - Fábrica - 276,55
Bel - Ribeirinha - 276,15
Unileite - Postos - 270,04
Refrigerado Unileite - 295,99
Refrigerado Insulac - 294,05
Refrigerado Bel - 293,05

Exemplo com recolha na exploração,
leite refrigerado e tanque do produtor

Preço base

22

€ 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 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 subsídio do Governo Regional de 6,235 €/1000 lts de leite.
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POSEI2020
Portaria n.º16/2020 de 11 de Fevereiro de 2020
Prémio Vaca Aleitante
Vacas que tenham a ocorrência de um parto nos últimos 24 meses, pertencentes a uma raça de vocação “carne” ou resultante de um cruzamento com uma
dessas raças, e que façam parte de uma manada destinada à criação de vitelos
para a produção de carne.
O prémio será concedido ao produtor que detenha na exploração que declarou como candidata um número de vacas aleitantes pelo menos igual a 60 % e
um número de novilhas igual, ou inferior a 40 % do número em relação ao qual
pretende beneficiar do prémio (valor ajustado anualmente).
Período de retenção é de 3 meses consecutivos, entre 1 de Fevereiro e 30
de Abril.
Montante da Ajuda é de 300 €.
Prémio ao Abate de Bovinos
1º Semestre - animais abatidos entre 1 de Janeiro e 30 de Junho, com pagamento em outubro do mesmo ano;
2º Semestre – animais abatidos entre 1 de Julho e 31 de Dezembro, pagamento em Abril do ano seguinte;
Bovinos com mais de 30 dias de idade, que tenham estado na posse do productor por um período mínimo de 2 meses consecutivos, cujo termo tenha tido
lugar a menos de 2 meses antes do abate. Abates antes dos 2 meses de idade, o
período de retenção é de 15 dias.
Este prémio fica excluído aos bovinos machos jovens que beneficiem da ajuda ao transporte inter-ilhas.
Montantes de ajuda:
Maiores de 7 meses – 100 €
Mais de 30 dias e inferior a 7 meses – 40 €
Suplementos aos bovinos machos:
Idade superior a 7 meses e inferior 12 meses – 160 €
Idade superior a 12 meses – 190 €
Majorações:
Animais certificados como Carne dos Açores – IGP, raça Ramo Grande ou
Modo Biológico, para além dos montantes anteriores recebem – 40 €
Ficam excluídos do rateio todos os animais certificados no ponto anterior,
assim como os 10 primeiros animais candidatos em cada sub-acção.
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Prémio aos Produtores de Ovinos e
Caprinos
São elegíveis as ovelhas e cabras que tenham no mínimo um ano, tendo o
produtor ter que possuir pelo menos 10 animais elegíveis, independentemente
da espécie.
O período de retenção é de 3 meses, entre 1 de Fevereiro a 30 de Abril.
Montante de Ajuda é de 40 €

Prémio à Vaca Leiteira
São elegíveis os produtores que tenham realizado entregas de leite cru de
vaca, ou vendas diretas, durante o período de retenção obrigatória, sendo este de
3 meses, entre 1 de Fevereiro e 30 de Abril.
São elegíveis as vacas pertencentes a uma raça leiteira, ou resultantes de um
cruzamento com essas raças, desde que não tenham sido consideradas no cálculo
de apuramento ao prémio à vaca aleitante, com idade inferior a 12 anos e com
partos registados nos últimos 24 meses.
Caso o número de animais determinados no ano n tenha redução de 20%, ou
inferior, em relação ao ano anterior, ou ao anterior a este, para efeitos de pagamento serão considerados o maior número de animais de entre os determinados
nos anos, em que tal condição se verifique.
Montante de Ajuda é de 145 €, com um suplemento de 20 % aos produtores
certificados em Modo de Produção Biológico, ou em regime de conversão.
Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos dos Açores
Produtores que tenham expedido bovinos jovens para o exterior da Região,
sendo elegíveis as fêmeas com o máximo de 8 meses e os machos até aos 18 meses, nascidos e criados na Região por um período mínimo de 3 meses.
O Montante da Ajuda é de 40 €, havendo o suplemento de 130 € aos machos
com idade igual ou superior a 7 meses e inferior ou igual a 18 meses.
Majoração de 30 €, acrescida às anteriores, aos animais expedidos para as
Regiões da Madeira e Canárias.
Prémio aos Produtores de Leite
É concedido por ano civil, por exploração e por tonelada de leite entregue
ou venda direta. Caso a quantidade determinada de leite no ano n tenha uma
redução inferior a 20% em relação à produção de n-1, ou de n-2, para efeito de
pagamento será considerada a maior quantidade determinada de entre os anos
em que tal condição se verifique.
Montante de Ajuda é de 35 € por tonelada de leite, sendo acrescido um suplemento de 6.23€/ton. Produtores em Modo de Produção Biológico, ou em regime
de conversão, será atribuído um suplemento de 25€/Ton.
Ficam excluídos dos rateios iniciais as primeiras 150 toneladas de leite entregues por beneficiário, bem como os produtores em Modo Produção Biológico, ou
em conversão.
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Ajuda ao Transporte Inter-Ilhas de
Jovens Bovinos
Aos produtores de Santa Maria, Graciosa, Flores e Corvo que tenham expedido para as ilhas de S. Miguel, Terceira, Pico ou Faial.
São elegíveis as fêmeas com o máximo de 8 meses e os machos até aos 18
meses, por um período de 3 meses.
Montante da Ajuda é de 40€, havendo um suplemento de 130€ aos machos
com idade superior a 7 meses e inferior a 18 meses.
Os animais que beneficiarem desta ajuda, ficam excluídos do suplemento
para os bovinos machos do Prémio ao Abate de Bovinos e da Ajuda ao escoamento
de Jovens Bovinos dos Açores.
Ajuda aos Produtores Apícola
Produtores de mel, que o tenham produzido e comercializado através de um
estabelecimento aprovado para a extração e/ou processamento de mel ou possuam uma unidade de produção primária. Tenham a declaração de existências
válida.
O Montante de Ajuda é de 1€ por quilo de mel comercializado através de um
estabelecimento aprovado para a extração de mel pertencente a uma Cooperativa
ou Organização de Produtores.
Ajuda aos Produtores de Culturas
Arvenses
Reunir uma área mínima cultivada de 0.30 hectares, podendo ser milho, sorgo e luzerna, tendo estas áreas ter que ser semeadas o mais tardar até ao dia 15
de Junho do ano civil.
Montantes de Ajuda:
Milho – 500 €/ha
Luzerna – 300 €/ha
Sorgo – 300 €/ha
Suplemento de 20 % aos produtores certificados em Modo de Produção Biológico ou em período de conversão devidamente comprovado.
Ajuda à Produção de Culturas Tradicionais
Possuir uma área mínima de 0,30 hectares de chá por produtor, sendo a ajuda
paga uma vez por ano civil, tendo os trabalhos normais da cultura se encontrem
efetuados.
Montante da Ajuda é de 1500 € por hectare de chá.
Ajuda à Manutenção da Vinha Orientada para a Produção de Vinhos com
Denominação de Origem e Vinhos com
Indicação Geográfica
Agrupamentos, organizações de produtores, ou produtores individuais que
detenham superfícies orientadas para a produção de vinho referente à ajuda.
Montante da Ajuda:
1250 € Por hectare e por ano para a produção de Vinhos com Denominação
de Origem,
950 € Por hectare e por ano para a produção de vinhos com Indicação de
Origem.

Ajuda à Produção de Ananás
Ajuda anual por superfície ao ananás produzido nos Açores segundo o modo
tradicional, com uma densidade mínima de 3.5 plantas /m2, com uma margem
de tolerância de 10%.
Montante de Ajuda é de 6 €/m2 de superfície em produção sob área coberta.
Ficam excluídos do rateio inicial os produtores de ananás certificados em
Modo Biológico e os primeiros 2000 m2.
Ajuda à Produção de Hortofrutícolas e outras Culturas
É paga uma vez por ano civil, em relação às superfícies cultivadas, nas quais
os trabalhos normais de cultura se encontrem efetuados e que tenham sido objeto
de um pedido de ajuda, tendo uma área mínima elegível de 0.20 hectares. Relativamente às frutícolas e florícolas, tenham uma área mínima de 0.05 hectares.
Instalar as culturas o mais tardar até 31 de Maio do ano civil a que diz respeito
a candidatura.
Montantes de Ajuda:
Figo da India e Castanha – 500 €/ha
Hortícolas, Plantas aromáticas, Medicinais e Condimentares – 1150 €/ha
Florícolas – 1300 €/ha
Frutícolas, Olival, Próteas, Cana-de-Açúcar e Café – 1400 €/ha
Suplemento de 10% aos produtores aprovados para a utilização dos regimes
de Indicação Geográfica Protegida (IGP) ou de Denominação de Origem Protegida
(DOP), ou certificados em Modo de Produção Biológico (MPB).
Ajuda à Banana
1º Semestre
Banana comercializada entre 1 de Janeiro e 30 de Junho, até uma produtividade máxima de semestral de 19 toneladas por hectare e produtor.
2º Semestre
Comercializada entre 1 de Julho e 31 de Dezembro, até uma produtividade
máxima de semestral de 24 toneladas por hectare e produtor
A produtividade máxima anual não pode ultrapassar as 26 toneladas por
hectare.
A ajuda é paga ao produtor através da entidade que acondiciona e comercializa a banana, ou diretamente ao produtor individual, tendo por base a quantidade de banana entregue com características mínimas para a comercialização.
Montante de Ajuda é de 0.5 €/kg.
Ajuda ao Acondicionamento de Próteas
Entidades que procedam ao acondicionamento de próteas produzidas nos
Açores, sendo a ajuda paga com base na quantidade de hastes comercializadas
com calibre igual ou superior a 40 centímetros.
O Montante da Ajuda é de 0.05 €/haste
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I SÉRIE • Nº 32 • SEXTA-FEIRA, 6 DE MARÇO DE 2020
Secretaria Regional da Agricultura e Florestas
Portaria n.º 23/2020 de 6 de março de 2020

I SÉRIE • Nº 20 • TERÇA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO DE 2020
Secretaria Regional da Agricultura e Florestas
Portaria n.º 16/2020 de 11 de fevereiro de 2020

Considerando a necessidade de os agricultores apostarem na inovação e na modernização, por forma a estarem aptos a enfrentar os desafios e os novos modelos
agrícolas sustentáveis, assentes nas novas tecnologias.
Considerando que um dos objetivos transversais da Política Agrícola Comum (PAC)
é fomentar o conhecimento, a inovação, a digitalização na agricultura e o desenvolvimento rural.
Considerando que o futuro da agricultura depende, em grande medida, da aposta
na qualificação dos produtores e das produções, e que os novos modelos agrícolas
estão cada vez mais assentes na inovação e nas novas tecnologias.
Considerando a crescente substituição de estruturas físicas de apoio à atividade
por plataformas digitais que reduzem a distância entre os produtores e os consumidores, suprimindo custos económicos e ambientais.
Considerando que a digitalização da agricultura e os sistemas de informação são
absolutamente essenciais para a tomada de decisão na atividade agrícola.
Considerando que a média de idades dos agricultores nos Açores é das mais baixas
do país e da europa, um importantíssimo capital humano que deve ser potenciado, por serem estes os agentes do setor que mais aptos estão para a inovação e o
uso das novas tecnologias.
Considerando a necessidade de dotar os agricultores de ferramentas específicas
de análise de dados, incluindo as ferramentas que permitem os consultores agrícolas desempenhar um papel de apoio à atividade agrícola mais eficaz.
Considerando a necessidade de fomentar a aposta na produção de qualidade, de
mais e melhores produções animais e vegetais, incluindo as forragens para alimentação animal.
Considerando a necessidade de fomentar os investimentos de natureza ambiental, a redução de consumo de água e consumos energéticos.
Considerando também o Regulamento n.º 702/2014 da Comissão, de 25 de junho,
que declara certas categorias de auxílios no setor agrícola e florestal e nas zonas
rurais compatíveis com o mercado interno, em aplicação dos artigos 107.º e 108.º
do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia;
Assim, manda o Governo Regional dos Açores, pelo Secretário Regional da Agricultura e Florestas, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 90.º do Estatuto
Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, o seguinte:
CAPÍTULO I
Disposições gerais Artigo 1.º Objeto
A presente portaria aprova o novo Programa de Apoio à Inovação Agrícola dos
Açores, adiante designado por i9AGRI.
Artigo 2.º - Objetivos
Os apoios previstos na presente portaria visam reforçar o acesso por parte dos
agricultores às novas tecnologias, promover a inovação e a competitividade económica das empresas agrícolas.
…
CAPÍTULO III
Disposições finais
Artigo 24.º
Entrada em vigor
A presente portaria entra em vigor no dia 1 de abril de 2020.

Considerando o Regulamento (UE) n.º 228/2013 da Parlamento Europeu e do
Conselho de 13 de março de 2013 que estabelece medidas específicas no domínio
da agricultura a favor das regiões ultraperiféricas da União e revoga o Regulamento (CE) n.º 247/2006 do Conselho;
Considerando o Regulamento de Execução (UE) n.º 180/2014 da Comissão de 20
de fevereiro de 2014 que estabelece normas de execução do Regulamento (UE)
n.º 228/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece medidas específicas no domínio da agricultura a favor das regiões ultraperiféricas da União;
Considerando o Regulamento (UE) n.º 1306/2013 do Parlamento Europeu e do
Conselho de 17 de dezembro de 2013 relativo ao financiamento, à gestão e ao
acompanhamento da Política Agrícola Comum e que revoga os Regulamentos
(CEE) n.º 352/78, (CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, (CE) n.º 814/2000, (CE) n.º
1290/2005 e (CE) n.º 485/2008 do Conselho;
Considerado o Regulamento de Execução (UE) n.º 809/2014 da Comissão de 17
de julho de 2014 que estabelece as normas de execução do Regulamento (UE) n.º
1306/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito ao sistema
integrado de gestão e de controlo, às medidas de desenvolvimento rural e à condicionalidade;
Considerando o Regulamento Delegado (UE) n.º 640/2014 da Comissão de 11 de
março de 2014 que completa o Regulamento (UE) n.º 1306/2013 do Parlamento
Europeu e do Conselho no que diz respeito ao sistema integrado de gestão e de
controlo e às condições de recusa ou retirada de pagamentos, bem como às sanções administrativas aplicáveis aos pagamentos diretos, ao apoio ao desenvolvimento rural e à condicionalidade;
Considerando o Regulamento (UE) n.º 1307/2013 da Parlamento Europeu e do
Conselho de 17 de dezembro de 2013 que estabelece regras para os pagamentos diretos aos agricultores ao abrigo de regimes de apoio no âmbito da política
agrícola comum e que revoga o Regulamento (CE) n.º 637/2008 do Conselho e o
Regulamento (CE) n.º 73/2009 do Conselho;
Considerando que, em conformidade com o artigo 40.º do Regulamento de Execução (UE) n.º 180 /2014 da Comissão de 20 de fevereiro de 2014, as alterações ao
Programa POSEI de Portugal foram aprovadas a 5 de dezembro de 2019;
Considerando que estas alterações obrigam a adaptações da legislação existente,
de forma a incorporar essas modificações;
Considerando a natureza e a extensão das alterações e de forma a garantir uma
melhor perceção das normas aplicáveis procede-se à revogação da Portaria n.º
7/2019 de 23 de janeiro;
Manda o governo Regional, pelo Secretário Regional da Agricultura e Florestas,
nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 90.º do Estatuto Político-administrativo
da Região autónoma dos Açores, o seguinte:

Secretaria Regional da Agricultura e Florestas.
Assinada a 3 de março 2020.
O Secretário Regional da Agricultura e Florestas
João António Ferreira Ponte.

CAPÍTULO I - Disposições gerais
Artigo 1.º - Objeto
A presente portaria estabelece as normas de aplicação das seguintes medidas a
favor das produções animais e vegetais na Região Autónoma dos Açores (RAA):
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I SÉRIE • Nº 24 • TERÇA-FEIRA, 18 DE FEVEREIRO DE 2020
Anexo
[A que se refere o artigo 3.º]
Republicação da Portaria n.º 73/2017, de 29 de setembro
Artigo 1.º
Objeto
No âmbito do Sistema de Abastecimento de Gasóleo à Agricultura, a presente
portaria estabelece:
a) O elenco das máquinas que podem consumir gasóleo agrícola na Região, constante do anexo I ao presente diploma e que dele faz parte integrante;
b) As condições de inscrição no Sistema de Abastecimento de Gasóleo à Agricultura;
c) Os plafonds a conceder em cada ano civil, constantes do anexo II ao presente
diploma e que dele faz parte integrante;
d) As características das máquinas e condições técnicas de utilização dos equipamentos.
(…)
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Anexo I
[A que se refere a alínea a) do artigo 1.º da presente portaria]
Elenco das máquinas que podem consumir gasóleo agrícola na Região
Tratores Agrícolas
Máquinas Automotrizes
Máquinas utilizadas na Atividade Florestal, inclui tratores com ou sem lagartas
Motores Fixos
Máquinas de ordenha
Veículos ligeiros de transporte de mercadorias, providos de caixa aberta ou
fechada, com
cilindrada igual ou inferior a 3000 cc e peso bruto igual ou inferior a 3500 kg.
Anexo II
[A que se refere a alínea c) do artigo 1.º da presente portaria]
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I SÉRIE • Nº3 • TERÇA-FEIRA, 7 DE JANEIRO DE 2020
Secretaria Regional da Agricultura e Florestas
Portaria n.º 4/2020 de 7 de janeiro de 2020
A Portaria n.º 21/2018, de 13 de março, alterada pela Portaria n.º 13/2019, de 19
de fevereiro, estabelece o regime das comparticipações financeiras a atribuir às
Associações de Proteção Animal, legalmente constituídas, que exerçam atividade
na Região Autónoma dos Açores;
Considerando a necessidade de apoiar os Centros de Recolha Oficial autorizados
nos termos do Decreto-lei n.º 276/2001, de 17 de outubro, na sua redação atual,
pelas despesas consideráveis que incorrem com a esterilização dos animais que se
encontram à sua guarda;
Considerando que a criação da base de dados regional de registo obrigatório de
todos os animais de companhia e errantes, denominada Registo de Animais de
Companhia e Errantes (RACE), obriga a adaptações ao regime vigente;
Assim, manda o Governo Regional dos Açores, pelo Secretário Regional da Agricultura e Florestas, ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 90.º do Estatuto Político Administrativo da Região Autónoma dos Açores, o seguinte:
Artigo 1.º - Objeto
A presente portaria procede à segunda alteração à Portaria n.º 21/2018 de 13 de
março, alterada pela Portaria n.º 13/2019 de 19 de fevereiro, que estabelece o
regime das comparticipações financeiras a atribuir às Associações de Proteção
Animal, legalmente constituídas, que exerçam atividade na Região Autónoma
dos Açores.
Artigo 2.º
Alteração à Portaria n.º 21/2018 de 13 de março
São alterados os artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º e 12.º da Portaria n.º 21/2018, de 13 de março, os quais passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 1.º […]
1 - A presente portaria estabelece o regime das comparticipações financeiras a
atribuir:
a) Às Associações de Proteção Animal, legalmente constituídas, que exerçam
atividade na Região Autónoma dos Açores como contrapartida pelas despesas
efetuadas com a vacinação, a esterilização, a desparasitação, a identificação eletrónica, o tratamento, a alimentação e atos médico-veterinários dos animais que
se encontrem à sua guarda e/ou em colónias.
b) Aos Centros de Recolha Oficial, autorizados nos termos do Decreto-lei n.º
276/2001 de 17 de outubro, na sua redação atual, sediados na Região Autónoma
dos Açores, como contrapartida pelas despesas efetuadas com a esterilização dos
animais que se encontrem à sua guarda.
2 - O regime instituído pela presente portaria não desresponsabiliza os Centros
de Recolha Oficial e as câmaras municipais do cumprimento das normas legais
e regulamentares no que se refere à implementação de programas de esterilização, recolha e obrigações estabelecidas quanto aos animais capturados por essas
entidades.

I SÉRIE • NÚMERO 14 • QUINTA-FEIRA, 30 DE JANEIRO DE 2020
Secretaria Regional da Agricultura e Florestas
Portaria n.º 8/2020 de 30 de janeiro de 2020

I SÉRIE • Nº 20 • TERÇA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO DE 2020
Secretaria Regional da Agricultura e Florestas
Portaria n.º 15/2020 de 11 de fevereiro de 2020
Considerando a Resolução do Conselho do Governo n.º 24/2020 de 7 de fevereiro
de 2020, que autoriza a Secretaria Regional da Agricultura e Florestas a conceder
apoios financeiros nos domínios da agricultura e pecuária, promoção da saúde e
bem-estar animal e define os termos gerais da respetiva atribuição;
Considerando que a determinação dos prazos de candidatura e a definição da
tramitação dos processos são da responsabilidade do membro do Governo competente na área de agricultura e florestas;
Assim, ao abrigo do disposto no ponto 8 da Resolução do Conselho do Governo n.º
24/2020 de 7 de fevereiro de 2020, manda o Governo Regional dos Açores, através
do Secretário Regional da Agricultura e Florestas, o seguinte:
Artigo 1.º
Apresentação de candidaturas
1 - O acesso aos formulários de candidatura bem como a respetiva entrega, acompanhada de todos os documentos exigidos, deve ser efetuada por via eletrónica,
através do endereço: http://e-form.azores. gov.pt/apoioagrpec2020.
2 - Os períodos de candidatura e respetivos limites orçamentais são definidos por
despacho do membro do Governo competente na área de agricultura e florestas.
Artigo 2.º
Transição dos pedidos de apoio
No caso de abertura de um novo período de candidaturas, os pedidos de apoio
que tenham sido objeto de parecer favorável e que não tenham sido aprovados
por razões de insuficiência orçamental, transitam para o período seguinte em que
tenham enquadramento, sendo sujeitos à aplicação dos critérios de seleção deste
novo período.
Artigo 3.º
Análise das candidaturas
1 - As candidaturas são objeto de análise e parecer dos serviços competentes da
Secretaria Regional da Agricultura e Florestas no prazo máximo de 30 dias seguidos, a contar da data-limite de entrega definida nos termos do despacho referido
no nº 2 do artigo primeiro.
2 - Podem ser solicitados aos candidatos elementos ou documentos adicionais
considerados relevantes para a análise e emissão de parecer sobre a candidatura
apresentada.
3 - A não entrega dos documentos ou elementos mencionados no número anterior dentro do prazo estabelecido para o efeito, salvo motivo devidamente
justificado e aceite pelo serviço competente, bem como o não cumprimento dos
critérios de elegibilidade fixados nos termos da Resolução do Conselho do Governo n.º 24/2020 de 7 de fevereiro de 2020, determinam a exclusão da candidatura.
4 - O parecer mencionado no nº 1 deve conter uma proposta de decisão sobre a
candidatura analisada.
Secretaria Regional da Agricultura e Florestas.
Assinada a 7 de fevereiro de 2020.
O Secretário Regional da Agricultura e Florestas
João António Ferreira Ponte.

Estabelece as regras de execução e atribuição de ajuda à armazenagem privada
de queijos "Ilha" e "São Jorge". Revoga a Portaria n.º 36 /2019, de 22 de maio.
Secretaria Regional da Agricultura e Florestas.
Assinada a 23 de janeiro de 2020.
O Secretário Regional da Agricultura e Florestas
João António Ferreira Ponte
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PROTOCOLOS
AJAM
A Associação de Jovens Agricultores Micaelenses vem por este
meio anunciar as organizações/Clínicas, que já têm protocolo com
esta. Protocolos válidos perante a apresentação do seu cartão
de sócio da AJAM.
PNEUS SÃO MIGUEL, LDA
Desconto de 10% em todos os serviços prestados na oficina
exceto campanhas.
GRUPO MONIZ DE SÁ
• 10% nas Viaturas ISUZU;
• 7% nas viaturas SEAT:KIA;SUZUKI;
• 10% nas peças;
• 10% na Mão de Obra.
CLÍNICA DE SÃO SEBASTIÃO
• 10% De desconto em:
	Cardiologia, Cirurgia Geral, Medicina Geral e Familiar,
Cirurgia Maxilo Facial, Cirurgia Plástica, Estética e Reconstrutiva, Gastroenterologia, Hematologia, Medicina
Interna, Neurologia, Pediatria, Nutrição, Pneumologia
e Alergologia, Oftalmologia, Ginecologia, Psiquiatria,
Urologia, Medicina Viagem e Infeciologia, Nefrologia,
Otorrinolaringologia, Ortopedia, Angiologia e Cirurgia
Vascular, Medicina Dentária, Psicologia, Terapia da
Fala, Acupunctura, Exames Imagiologia, Exames Gastroenterologia, Exames Cardiologia, Exames Pneumologia, Cirurgias, Enfermagem e Análises Clínicas.
VIP HOTELS
• Quarto Individual APA – 70€
• Quarto Duplo APA – 80€
_ As tarifas apresentadas são por quarto, por noite e incluem pequeno-almoço buffet no restaurante do hotel.
_ Os valores apresentados são em Euros com IVA incluído.
_ As reservas deverão ser solicitadas por email da empresa para res.azores@viphotels.com e serão aceites
mediante disponibilidade.
_ Camas extras e berços On Request (grátis para crianças até aos 12 anos).
_ Método de pagamento: no check in ou pré pagamento.
_ Cancelamento: Sem custos até 48 horas antes da data
de check-in.
_ Cancelamentos tardios e No Shows: Em caso de cancelamento tardio ou no show será cobrado o valor da
primeira noite por reserva e por quarto.
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ALBERTO OCULISTA
• 50% Desconto na compra de armações + lentes graduadas. Oferta válida para 1 (uma) utilização durante os
primeiros 12 meses, a contar da data deste protocolo;
• Lentes de contacto – 20%;
• Lentes de oftálmicas – 20%;
• Serviços Audiologia – 15%;
• Produtos de manutenção lentes de contacto – 20%;
• Armações – 20% de desconto em todas as armações,
exceto Cartier;
• Óculos de sol – 20% de desconto em todas as peças,
exceto Cartier;
• 120€ de desconto na compra de armações + Lentes com
anti-reflexo;
• Consultas grátis de Optometria/contactologia.
• Realização de rastreios visuais;
• Oferta de Vouchers:
• Envio de Newsletters.
Estes descontos não são cumulativos com qualquer outra
promoção ou campanha em vigor.
AGÊNCIA MELO
• Isenção do pagamento das Taxa de Reserva na compra
de um pacote de férias.
GINÁSIO CORPORE
• 10% De desconto a todos os sócios da AJAM, respetivos cônjuges e descendentes, quer para crianças (partir de 1 ano)
quer para adultos em “estilo Livre” (acesso a ginásio em
qualquer horário e aulas de grupo incluídas no estilo LIVRE).
AGRITRACTORES
• Desconto financeiro de 10%, efetuado aquando da emissão do recibo de liquidação da fatura da reparação, dentro do prazo pré-estabelecido de 30 dias após a emissão
da fatura, Salvo pontuais exceções previamente acordadas com o associado.
AGRITALIANOS
• Desconto financeiro de 50%, na aquisição do programa
Bovinet.
AJAM informa que a partir do mês de abril já se encontra
disponível os novos cartões de sócios para seu levantamento.

O JOVEM AGRICULTOR AJAM
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NOTÍCIAS

Agricultores exigem medidas para salvaguardar produção e segurança alimentar

“A CNA chama à atenção para que quaisquer
restrições às movimentações não atinjam indiscriminadamente a produção agrícola e alimentar e reitera a necessidade de uma outra política
que apoie a agricultura familiar e a produção
nacional com medidas concretas e urgentes”,
lê-se na carta aberta que a confederação enviou
ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de
Sousa, ao presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e ao primeiroministro, António Costa.
No documento, a CNA vincou que, além dos
“problemas crónicos” do setor, como a falta de
escoamento e baixos preços na produção, os
agricultores enfrentam novas dificuldades devido à pandemia covid-19.
Neste sentido, os agricultores reclamam o não
cumprimento de prazos para a execução de
projetos agrícolas e para o pagamento das
contribuições para a Segurança Social e para
as Finanças, a antecipação das ajudas públicas
da Política Agrícola Comum (PAC), a tomada de

“medidas concretas para evitar o colapso financeiro” das associações agrícolas e organizações
de produtores, bem como a manutenção em
funcionamento de mercados de produtos alimentares, assegurando o controlo sanitário.
A CNA exige ainda a garantia de escoamento de
carne e leite, a simplificação de procedimentos na
emissão de guias de transporte para a movimentação de animais, que o transporte de alimentos seja
considerado prioritário, bem como que sejam acautelados os níveis das reservas de fatores de produção
e serviços “vitais ao funcionamento” da produção
agrícola, como a venda de fertilizantes e rações.
Adicionalmente, a confederação agrícola defende que devem ser distribuídos apoios públicos “para estimular o investimento” na campanha de primavera/verão, que deve ser reposto
o desconto de, pelo menos, 50% no consumo
de eletricidade para serviços agroalimentares
(“eletricidade verde”), assim como a criação de
uma linha de crédito ao desendividamento e
investimento, bonificada e a longo prazo, des-

tinada a agricultores, cooperativas e pequenos
comerciantes de bens agroalimentares.
“O encerramento de grande parte da restauração, mercados públicos e pequeno comércio, e
as dificuldades impostas ao nível das vendas
diretas, estão a levar a uma concentração exponencial do comércio a retalho nas grandes
superfícies, o que tem criado inúmeras dificuldades no acesso aos mercados por parte dos
pequenos e médios agricultores”, lamentou,
acrescentando que a produção não pode ser encarada como “um mero negócio internacional à
custa de produtores e consumidores”.
O novo coronavírus, responsável pela pandemia da
Covid-19, infetou mais de 250 mil pessoas em todo
o mundo, das quais mais de 10.400 morreram.
Das pessoas infetadas, mais de 89.000 recuperaram da doença.
Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 1.020, mais 235 do que na quinta-feira.
O número de mortos no país subiu para seis.
Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira, depois de
a Assembleia da República ter aprovado na
quarta-feira o decreto que lhe foi submetido
pelo Presidente da República, com o objetivo
de combater a pandemia de covid-19, após a
proposta ter recebido pareceres favoráveis do
Conselho de Estado e do Governo.

Agricultores dispõem-se
a ajudar na desinfeção das ruas
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Em entrevista ao Fórum TSF, Eduardo Oliveira
e Sousa, da Confederação dos Agricultores de
Portugal, comentou as medidas do Governo
para apoio à Economia.
Os agricultores estão dispostos a pôr as suas
máquinas ao serviço da comunidade. O presidente da Confederação dos Agricultores de
Portugal (CAP) adianta, em entrevista ao Fórum
TSF desta quarta-feira que estes equipamentos
podem ser usados, por exemplo, para desinfetar
as ruas das cidades.
“Os agricultores podem até, com alguns equipamentos específicos, numa situação como a
que está a viver-se em Ovar, ser chamados a

participar na execução de algumas tarefas de
entreajuda. Estou a lembrar-me, por exemplo,
da aplicação de produtos de desinfeção que,
eventualmente, seja necessário aplicar nas
ruas, nos jardins, nos edifícios, na parte exterior
dos edifícios em Ovar”, avança à TSF.
Em entrevista ao jornalista Manuel Acácio, Eduardo Oliveira e Sousa comentou as medidas do
Governo para apoio à Economia.
Os agricultores querem medidas de exceção
e que o setor seja colocado a par da saúde no
combate ao novo coronavírus: “Todos temos de
comer e, por isso, prevendo-se que venham a
ser criadas restrições no âmbito de uma mais

que provável declaração do estado de emergência, o setor agrícola vai ter de estar no patamar
das exceções ao nível do setor da saúde.”
Eduardo Oliveira e Sousa pediu que seja garantida a alimentação animal: “Os animais, por
exemplo, são alimentados com produtos que
são fabricados com origem em produtos importados. Portanto, tem de continuar a haver
– com a maior normalidade possível – um fluxo
das matérias-primas, para poderem ser fabricados os alimentos para os animais, para que não
faltem nos circuitos de abastecimento à população a carne, os ovos, o frango, o leite”, remata.
O artigo foi publicado originalmente em TSF.
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Governo apela ao trabalho agroalimentar
para garantir abastecimento

Este é apenas o início. À medida que o vírus se
espalha e os casos aumentam, existem inúmeras maneiras de o sistema alimentar ser testado
e colocado sob pressão nas próximas semanas
e meses.
Os armazéns globais estão repletos de congelados de carne de porco, queijo e sacos de arroz.
Mas, com a interferência do coronavírus nas
operações logísticas, fica a pergunta: como vão
todos estes alimentos chegar às pessoas?
Apesar dos inventários, os supermercados parecem quase apocalípticos com prateleiras vazias.
A compra motivada pelo pânico tornou quase impossível para retalhistas e fornecedores
acompanharem o aumento sem precedentes da
procura. Alguns exemplos das restrições: há um
número finito de camiões que podem ser carregados em armazéns para transportar frango,
congelados ou papel higiénico.
Há limites para o tempo que pode ser gasto na
reposição de produtos nas prateleiras ou a encher contentores. Além disso, há o impacto do
surto da China: menos mercadorias foram enviadas da Ásia no mês passado e agora não há
contentores vazios suficientes em países como
o Canadá para exportar ervilhas para o mundo.
“Existe uma teia complicada de interações, em
que nem sempre pensamos, que faz parte da
cadeia de fornecimentos de alimentos: camiões, vagões, contentores, remessas, trabalhadores de fábricas”, diz Jayson Lusk, chefe do
departamento de economia agrícola da Universidade Purdue.
Este é apenas o início. À medida que o vírus se
espalha e os casos aumentam, existem inúmeras maneiras de o sistema alimentar ser testado
e colocado sob pressão nas próximas semanas
e meses.

Existe a possibilidade de falta de mão de obra,
pois os trabalhadores têm de ficar em casa
porque estão doentes ou entraram em contato
com alguém que está. Com escolas fechadas, as
fábricas podem diminuir a produção porque os
pais dão prioridade ao cuidado das crianças. As
restrições ao trabalho migrante aumentam em
todo o mundo, reduzindo o número de trabalhadores, essenciais para garantir que tomates
sejam colhidos e matadouros funcionem com
eficiência. O fecho de portos e restrições ao comércio podem atrasar o fluxo de fornecimentos
e ingredientes.
“Não vemos um choque de oferta no sentido
de disponibilidade”, sublinha Abdolreza Abbassian, economista sénior da Organização das
Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. “Mas poderá haver um choque de oferta em
termos de logística, não sendo possível mover o
produto do ponto A para o ponto B. É algo novo
e muito difícil de prever. Agora, essa incerteza é
o maior perigo.”
Grupos de agricultores, retalhistas e camionistas de países como Brasil, EUA e França soam o
alarme devido às grandes interrupções que podem ocorrer devido às condições de quarentena
e de bloqueio, além da possibilidade de uma
crise de mão de obra. Autoridades de governos
na Austrália, Alemanha e Cazaquistão estão
preocupadas com as tensões devido à compra
motivada por pânico e aos obstáculos logísticos.
Julia Kloeckner, ministra da agricultura da Alemanha, já admitiu que uma crise prolongada
poderá provocar “escassez real” de alimentos, a
começar por fruta e vegetais.
Para os consumidores, o gravidade do problema
vai depender da parte do mundo em que se
encontram. Nos EUA, pode significar que a sua

marca favorita de batatas fritas se esgote, mas
produtos básicos como arroz e pão vão continuar disponíveis. Nos países mais dependentes
de alimentos importados o problema pode ser
mais sério.
E em todo o mundo, provavelmente o preço
da comida vai ficar mais caro do que estava há
alguns meses e até semanas. “É inevitável assistirmos a uma subida dos preços dos alimentos”,
diz Adnan Durrani, CEO da companhia de produtos congelados Saffron Road, que trabalha
no setor há mais de 30 anos. “Esta é uma crise
como nunca vi. Se continuar por dois meses ou
mais, o stress nas cadeias de fornecimentos vão
ficar mais agudas”.
Christine McCracken, analista do Rabobank, estima que as fabricantes de carne nos EUA já estejam a sofrer quebras de 20 a 30% no número
de empregados nas linhas de processamento, por
estarem infetados ou em quarentena em casa.
Há também todo a movimentação intrincada dos alimentos à volta do mundo e que vai
sofrer constrangimentos devido ao fecho de
portos, regulamentação de governos e receios
de infeção.
Por outro lado, várias matérias-primas são produzidas por um reduzido número de países.
Uma disrupção nas exportações destes alimentos terá ramificações globais. As políticas
de protecionismo também podem penalizar.
O Cazaquistão já proibiu exportações de trigo,
açúcar, batatas e cebolas. A Sérvia já não exporta óleo de girassol.
“Se vários países adotarem estas práticas, o
mercado vai ficar louco”, diz Christian Gloor,
diretor-geral da empresa suíça de importações
e exportações Heinz & Co.. “Se, por exemplo, a
França deixar de exportar trigo, vai causar uma
enorme disrupção em todos os mercados. Se
um país começa, os outros vão seguir, e depois
poderemos mesmo estar à beira de um desastre”.
A vulnerabilidade será maior nos países que já
têm problemas alimentares mesmo antes da
pandemia, alertou as Nações Unidas, citando
zonas como a África sub-sariana. Com as divisas
a afundarem face ao dólar, alguns países também vão ter o seu poder de compra reduzido.
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Pandemia retrai o consumo de queijo

CAP alerta para efeito negativo da quebra nas
vendas junto dos produtores de leite
O surto de Covid-19 está a provocar uma redução no consumo de queijo, gerando impacto
negativo nas vendas dos produtores de leite,
alertou o secretário-geral da Confederação dos
Agricultores de Portugal (CAP).
“O impacto é em todo o país, não é só numa
região. São as feiras de queijo e os restaurantes
que pararam e são as pastelarias que faziam

bolos com queijo”, relatou Luís Mira, em declarações à agência Lusa.
De acordo com o mesmo dirigente, os produtores estão atualmente a comercializar o leite a
cerca de 70 cêntimos o litro, quando há pouco
tempo o preço se situava em 1,30 euros o litro.
Segundo Luís Mira, os consumidores não estão
a adquirir queijo fresco nas grandes superfícies
comerciais, optando por comprar outro tipo de
produtos.
“Não são as grandes superfícies que não estão
a adquirir queijo. São os consumidores que não
estão a comprar queijo fresco, porque possivelmente, como é um produto com menos validade, optam por outro tipo de produto e, nas suas
opções de prioridade, de coisas a levar, o queijo
fresco como tem um consumo que tem de ser
rápido fica para trás”, disse.

Para fazer face a este problema, Luís Mira explicou que está a ser analisada “uma hipótese”
com o Governo para minimizar a situação e
evitar uma “perda total” para os produtores de
leite.
“Com o apoio da Secretaria de Estado da Agricultura, arranjarmos aqui uma hipótese, mas
terão de ser os produtores a organizarem-se,
para o envio do leite para uma torre de secagem em Espanha para fazer leite em pó e pagar
o serviço por isso. Não é uma perda total, é a
solução que é possível”, referiu.
Quanto às queijarias, o secretário-geral da CAP
indicou que se registam casos de encerramento
por os funcionários terem de ficar em casa com
os seus filhos.
“Não há solução para isso”, lamentou.

Jovens agricultores alertam para a necessidade de garantir mão-de-obra
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A Associação de Jovens Agricultores de Portugal
(AJAP) alertou hoje para a necessidade garantir
mão-de-obra e fornecimento de materiais para
o setor, para assegurar o fornecimento durante
o surto de Covid-19.
A AJAP sublinha, em comunicado, “que a agricultura não pode ser feita por teletrabalho”
e aponta “um conjunto de medidas de âmbito mais específico, não contempladas” ainda
pelas iniciativas impostas pelo Ministério da
Agricultura.
A associação garante que “alguns trabalhadores
já estão a recusar a prestação dos seus serviços,
apesar de existir já um bom número de empresas agrícolas que, a seu custo e obviamente perante dificuldades financeiras, cumprem
todas as recomendações da OMS [Organização
Mundial da Saúde] e da DGS [Direção-Geral da

Saúde]”, pelo que apela para “que possam existir alguns mecanismos de apoio para que todos
possam cumprir toda a tramitação legal”.
A AJAP referiu ainda que “é urgente” assegurar
o fornecimento de fatores de produção no caso
da pecuária e produção vegetal, como rações,
fertilizantes e outros semelhantes.
A associação destaca ainda problemas dos
agricultores “cujas vendas são maioritariamente feitas em mercados de proximidade e de
pequeno retalho que agora estão encerrados”,
bem como na “resolução de alguns dos seus
problemas mecânicos, eletricidade, assistência
técnica agrícola e veterinária, dados que muitos
destes operadores se encontram encerrados”.
Os jovens agricultores garantem que “querem
dar, como sempre deram, o seu melhor” e pedem ajuda ao Governo, “fazendo a sua parte,

uma vez que a especulação dos preços e as
dificuldades na importação, bem como na exportação (já começam a ser canceladas encomendas) de algumas das […] produções vão
seguramente surgir”.
A AJAP pede um “esforço acrescido por parte
do Governo” para que possam “aproveitar ao
máximo as produções nacionais”, garantindo
que chegam aos supermercados e comércio
tradicional.
O organismo alerta ainda para que a agricultura
e a atividade pecuária “são hoje muito complexas pelo que, perante qualquer falha no elo da
cadeia”, pode complicar a chegada dos produtos
aos supermercados.
O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 220 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.900
morreram.
Das pessoas infetadas, mais de 85.500 recuperaram da doença.
Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 785, mais 143 do que na quarta-feira. O
número de mortos no país subiu para três.
Dos casos confirmados, 696 estão a recuperar
em casa e 89 estão internados, 20 dos quais em
Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).
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Covid-19: “Há suficiente produção de leite
para Portugal”
Os agricultores estão a “trabalhar normalmente”, garante a Associação de Produtores de Leite
de Portugal
A APROLEP – Associação de Produtores de Leite
de Portugal garantiu, esta terça-feira, que “há
suficiente produção de leite” no país para encarar as contingências provocadas pela Covid-19,
assegurando que os agricultores estão a “trabalhar normalmente”.
“Temos suficiente produção de leite para Portugal. Não há motivos para preocupações. Apesar
de algumas questões pontuais, estamos a trabalhar normalmente e temos suficiente alimento armazenado para os animais”, disse Carlos
Neves, secretário-geral do organismo.
O dirigente admitiu alguns “constrangimentos”
na aquisição de materiais necessários para a
operacionalidade das explorações e no fornecimento de rações que complementem a alimentação dos animais, mas garantiu que, por enquanto, “tudo tem funcionado sem problemas”.
“No nosso caso, o teletrabalho não é possível.
Por isso, temos transmitido aos nossos associados os cuidados que devem ter para evitar
serem contaminados. Há muitas explorações
familiares onde é preciso que todos continuem
saudáveis para trabalhar”, disse Carlos Neves.
Nas recomendações feitas pela APROLEP é pedido aos agricultores que, entre outras coisas,
“fiquem em casa, na vacaria e saiam apenas
para ir aos campos ou qualquer deslocação
indispensável”, “evitem visitas à vacaria de pessoas externas, exceto entregas de encomendas
ou outras situais essenciais” e que “mantenham
níveis seguros de ‘stock’ de rações, gasóleo,

medicamentos veterinários e outros fatores de
produção”.
Carlos Neves garantiu que as “empresas que
fazem a recolham do leite também já estabeleceram normas ainda mais apertadas de higiene
e segurança nas operações”, mas lembrou que o
vírus “não se transmite pelos alimentos”.
“A Autoridade Europeia para a Segurança dos
Alimentos já assegurou que não há risco de
contágio através do leite ou quaisquer outros
alimentos. Além disso, o leite UHT vulgarmente
consumido pelos portugueses é pasteurizado,
levando um tratamento térmico. Sentimos que
as pessoas continuam a perceber que o leite é
um alimento essencial e seguro”, sublinhou o
dirigente.
No caso de produção de leite de vaca, as explorações têm trabalhado para satisfazer os pedidos das fábricas e supermercados face à maior
procura dos consumidores nos últimos dias,
mas disse ter conhecimento que no caso do leite de ovelha e cabra tem havido uma quebra.
“Sei que algumas dessas explorações reduziram
a produção porque as queijarias que trabalham
para a restauração já não estão a vender tanto”,
partilhou.

Carlos Neves disse, ainda, que APROLEP está em
permanência a acompanhar o que acontece com
o setor do leite em países como Itália ou Espanha,
que foram mais afetados pela propagação do
novo coronavírus, e vincou que a maior preocupação da associação “está a ser proteger a saúde dos
agricultores, a maior parte já com alguma idade”.
O coronavírus responsável pela pandemia da
Covid-19 infetou cerca de 170 mil pessoas, das
quais 6.850 morreram.
Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais
de 75 mil recuperaram da doença.
O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 140 países e territórios,
o que levou a Organização Mundial da Saúde
(OMS) a declarar uma situação de pandemia.
Portugal registou na segunda-feira a primeira
morte, anunciou a ministra da Saúde, Marta
Temido.
Segundo o último boletim da Direção-Geral da
Saúde, até segunda-feira havia 331 pessoas infetadas. Dos casos confirmados, 192 estão a recuperar em casa e 139 estão internados, 18 dos
quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).
Das pessoas infetadas em Portugal, três recuperaram.

Milhares de litros de leite de ovelha
estão a ser deitados ao esgoto
Os produtores não têm onde colocar a matéria prima.
Milhares de litros de leite de ovelha estão a ser deitados ao esgoto, diariamente,
pelos próprios produtores.
A pandemia fechou muitas queijarias que absorviam a totalidade das produções.
No alto Alentejo, em Sousel e Fronteira, há casos desesperados.
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NOTÍCIAS
Governo apela ao trabalho agroalimentar
para garantir abastecimento
“Certos de que temos, em todos vós, parceiros
fundamentais para vencermos esta batalha,
queremos transmitir-vos, desde já”, algumas
mensagens, afirma o ministério da Agricultura
numa nota ao setor, depois de lembrar as medidas excecionais tomadas durante o estado
de emergência, em resposta à pandemia da
Covid-19.
“É prioridade do Governo prevenir a doença,
conter a pandemia, salvar vidas e garantir que
as cadeias de abastecimento fundamentais de
bens e serviços essenciais continuam a ser asseguradas”, acrescenta.
O ministério realça a “imprescindibilidade do
funcionamento, em condições de normalidade, da cadeia de produção alimentar, em prol
da manutenção da regular atividade da sociedade”, e lembra que devem “ser asseguradas
as condições de abastecimento de bens nos
setores agroalimentar e do retalho, em virtude
das dinâmicas de mercado” determinadas pela
pandemia do novo coronavírus.
O Governo recorda, naquela nota, que é à ministra da Agricultura a quem compete adotar
medidas e praticar todos os atos que permitam
garantir as condições de normalidade na pro-

dução, transporte, distribuição e abastecimento
de bens e serviços agrícolas e pecuários, bem
como os essenciais à cadeia de produção agroalimentar, incluindo a importação de matériasprimas e de bens alimentares.
E lembra o decreto do Presidente da República
que declarou o estado de emergência e estabeleceu regras aplicáveis ao funcionamento ou
suspensão de determinadas instalações, estabelecimentos e atividades, incluindo aqueles
que, pelo seu caráter essencial, “devam permanecer “em funcionamento.
“São mantidas as atividades necessárias, da
produção à distribuição agroalimentar, não

estando prevista qualquer suspensão do seu
funcionamento”, alerta o ministério, lembrado
que, para garantir o bem-estar das famílias,
“são imprescindíveis todos os profissionais” do
setor agroalimentar.
“E, por isso, queremos terminar deixando, desde já, a todos os agricultores e a todos os profissionais do setor agroalimentar, uma palavra de
reconhecimento e gratidão por todo o trabalho,
esforço e dedicação, num contexto que nos desafia e coloca à prova”, adianta, concluindo acreditar que o país vai superar os constrangimentos da pandemia, “graças também ao trabalho
de todas e de todos” os trabalhadores do setor.

Governo dos Açores vai rever lei que regula
apicultura na região
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Citado em nota de imprensa, o secretário regional da Agricultura e Florestas, João Ponte,
avançou que vai “iniciar o processo de revisão
da alteração legislativa relacionada com a
apicultura nos Açores, cumprindo um compromisso assumido pelo Governo Regional, em
estreita articulação com as associações apícolas
na região e com a Federação Agrícola”, de quem
esperam “contributos construtivos”.

O governante, que falava depois de ter reunido
com a direção da Associação de Apicultores da
Ilha de São Miguel (APIMAR), salientou que o
Plano Estratégico para a Apicultura assenta
em objetivos estratégicos que visam “assegurar e promover a sanidade agrícola, promover
a partilha de formação e de conhecimento
técnico-científico, promover e fortalecer o associativismo de modo a favorecer a dinamização e

inovação no setor apícola, bem como fomentar
a promoção dos produtos e encontrar novos
mercados”, explica o comunicado.
Já foi constituído o grupo operacional que irá
acompanhar a aplicação deste plano e irá integrar diferentes entidades representativas do
setor, adiantou João Ponte, sendo que o novo
plano deverá ter em conta questões como a
densidade de implementação de apiários e o
número de colmeias por apiário.
Na reunião que aconteceu em Ponta Delgada,
a APIMAR apresentou propostas no âmbito da
sanidade, promoção e comercialização de produtos apícolas e de reforço do associativismo
que serão apreciadas pela tutela.
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Comer alimentos cozinhados
ou crus constitui risco de contaminação?
DGS responde e dá uma ajuda
na hora de ir às compras

O alerta surge nas perguntas e respostas da
Direção-Geral da Saúde (DGS) e da Autoridade
de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), e
foi, esta semana, reforçado pelo Ministério da
Agricultura, após ter sido registada a divulgação de mensagens falsas relacionadas com a
segurança alimentar.
“A transmissão do novo coronavírus ocorre por
via respiratória e conjuntival, mediante contacto entre pessoas”, não sendo, assim, possível a
transmissão deste vírus através de alimentos,
cozinhados ou crus, alerta o ministério liderado
por Maria do Céu Albuquerque, num comunicado recentemente divulgado.
Porém, este facto não dispensa as regras gerais de higiene na manipulação dos alimentos,
como a desinfeção apropriada das bancadas de
trabalho e das mesas com produtos apropriados ou evitar partilhar comida ou objetos entre
pessoas durante a sua preparação, confecção e
consumo.
Segundo a EFSA, “a experiência dos surtos anteriores com coronavírus” mostra que a transmissão não ocorreu através do consumo alimentar.
O mesmo documento refere, a este respeito, que
o Centro Europeu para a Prevenção e Controlo
de Doenças (ECDC, na sigla em inglês) sublinha

que a transmissão do vírus “ocorre pessoa a pessoa e por contacto próximo” com infetados pelo
vírus ou superfícies e objetos contaminados.
Por sua vez, a ASAE também divulgou uma
orientação que vai no mesmo sentido. “Tomando em consideração todos os estudos levados a
cabo até ao momento, não existe evidência de
qualquer tipo de contaminação através da ingestão de comida cozinhada ou crua”, destaca
esta autoridade, numa publicação no ‘site’ do
Ministério da Economia.
A DGS também já tinha disponibilizado esta
informação num documento de perguntas e
respostas, publicado ‘online’, no qual são citadas
as conclusões da Autoridade Europeia para a
Segurança Alimentar (EFSA), que revelam não
existir, até ao momento, evidência de qualquer
tipo de contaminação através do consumo de
alimentos cozinhados ou crus.
Nesse guia a Direção-Geral de Saúde deixalhe ainda dicas como ir às compras, o que comprar ou como manter uma alimentação saudável em tempos de isolamento. Resumimos
algumas das recomendações:
Como pode planear suas compras:
   •  Deve verificar os alimentos que ainda tem
disponíveis em casa;

   •  Verificar a capacidade de armazenamento
à temperatura de refrigeração e congelação;
   •  Planear as diferentes refeições que pretende
fazer;
   •  Considerar a importância de incluir maioritariamente alimentos que fazem parte de um
padrão alimentar saudável;
   •  Optar por alimentos que tenham um prazo
de validade mais longo;
   •  Preferir alimentos de elevado valor nutricional em detrimento de alimentos com elevada densidade energética;
   •  Assegurar a compra de produtos frescos;
   •  Nas idas às compras devem ser asseguradas
todas as precauções para minimizar o risco
de infeção para o próprio e para os outros.
A que alimentos deve ser dada preferência?
   •  Cereais de pequeno-almoço e pão: têm boa
durabilidade, elevada riqueza nutricional e
não necessitam de ser armazenados no frigorífico;
   •  Hortícolas com maior durabilidade: cenoura, cebola, courgette, abóbora, brócolos,
couve-flor, feijão verde, produtos hortícolas
congelados (mediante da capacidade do
congelador);
   •  Fruta com maior durabilidade: maçã, pêra,
laranja, tangerina;
   •  Ovos: têm boa durabilidade, elevada riqueza
nutricional e não necessitam de ser armazenados no frigorífico;
   •  Conservas de pescado, pescado congelado
ou pescado fresco (que deve ser utilizado
para consumo em 2/3 dias após a compra);
   •  Carne congelada (gerir quantidades de acordo com a capacidade de armazenamento) e
carne fresca (deve ser utilizado para consumo em 2/3 dias após a compra)
   •  Leguminosas, frescas ou em conserva: podem em algumas refeições ser alternativos
à carne, pescado e ovos;
   •  Leite
   •  Nozes, amêndoas ou avelãs podem ser uma
boa opção como snack
   •  Outros: café, tomate pelado ou compotas.
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ABRIL
S achar, mondar e, se necessário, regar
a horta de preferência ao amanhecer;
Defender a horta dos ataques de insetos e das lesmas com os fitofármacos
corretos;
Semear: Alface, couves, espinafres, ervilha, feijão, melancia, melão, nabiças,
pepino e rabanete;
Plantar ou transplantar: alface, cebola,
couves, pimentos e tomate;
Plantar fruteiras de espinho (citrinos),
enxertar e aplicar unguentos que facilitam o pegamento. Inspecionar as ligaduras dos enxertos mais antigos.
Terminar a poda dos citrinos, por vezes limitada à supressão dos ramos
secos e dos ladrões mal implantados.
Desbotoar os pessegueiros assim que
os botões medirem 2 a 3 cm. Pulverizar contra o pedrado das macieiras,
contra lapas e escamas dos citrinos,
contra afídios, piolhos, pulgões e outros insetos;
Proceder à adubação das vinhas cansadas;
Proceder aos respetivos tratamentos
contra o míldio, oídio e outros perigos
da vinha.
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MAIO
 rosseguir com as sementeiras, aconP
selha-se de forma quinzenal o feijão
(para colher em vagem) e a ervilha,
perlongando-se a sua colheita por
mais tempo;
Continuar as sementeiras do mês anterior, assim como as sachas e regas pela
manhã;
As hortas já “fechadas” convém regar
pelo fim da tarde, para que a terra conserve água por mais tempo;
Prosseguir com os tratamentos preventivos e curativos contra as doenças
e pragas das diversas fruteiras: pedrado das macieiras e pereiras, lepra dos
pessegueiros. Plantar ainda fruteiras
de espinho, cujo pegamento é agora
mais rápido e garantido, desde que
não falte a água. Sachar sempre que as
ervas daninhas o justifiquem;
Continuar os tratamentos contra o
míldio e oídio, devendo prestar-se a
maior atenção a qualquer elevação de
temperatura acompanhada de humidade, que podem provocar o rápido
desenvolvimento de fungos, podendo
vir a causar estragos na vinha;

JUNHO
 rosseguir com a preparação dos canP
teiros, regas, sachas, mondas e incorporação de estrume;
Defesa contra as seguintes pragas e
doenças das fruteiras: pedrado das pereiras com caldas, lepra do pessegueiro, lapas, escamas e cochonilhas com
emulsões oleosas de verão e os piolhos e pulgões com caldas nicotinadas
apropriadas;
Durante este mês, critico para as vinhas, cuidado acrescido com o míldio,
pois se ataca, destrói a produção pela
invasão dos cachos, que os faz cair e
abortar. O oídio nesta altura pode chegar a “pintar” o bago.
A calda cúprica ou as caldas de fungicidas orgânicas de síntese continuam
a aplicar-se preventivamente, sendo o
enxofre usado curativamente quando
o oídio se manifesta.

Para rir!
Um pato todos os dias entrava numa mercearia
e dizia:
– Tem ração para patos?
E o merceeiro respondia-lhe:
– Não, não tenho comida para patos.
Isto repetia-se dia após dia e cada vez incomodava mais o merceeiro.
Certo dia, o pato entra e diz:
– Tem ração para patos?
– Ouve lá, já estou farto de te dizer que não
tenho ração para patos! Da próxima vez que entrares aqui e pedires ração para patos, prego-te
as patas ao chão!
No dia seguinte o pato volta a mercearia e diz:
– Tem pregos?
– Pregos? Não…
– Tem comida para patos?
O médico namorava a enfermeira e ela engravidou!
Ele, não querendo que a sua mulher soubesse,
deu dinheiro à enfermeira, pediu-lhe que fosse
para a Itália e tivesse o bebé lá.
– Como é que aviso quando o bebé nascer?
– Manda um postal e escreve só ”Pão Italiano”.
Eu cuidarei de todas as despesas da criança.
Passaram-se tempos e, um dia, quando o médico chegou a casa, a esposa disse-lhe:
– Chegou um postal de Itália e eu não consigo
entender o significado da mensagem.
Ele leu o postal e caiu no chão com um violento ataque cardíaco. Foi levado imediatamente
para as urgências.
O cardiologista perguntou à esposa:
– Aconteceu alguma coisa que possa ter causado o ataque?
– Não! Ele apenas leu este cartão postal que diz:
“Cinco pães italianos: Três com chouriço e dois
sem”.
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 perguntou:
– Quantas vezes é que fez amor com a sua mulher ontem à noite?
– Uma – respondeu o Açoriano.
– Só uma?! – exclamou o lisboeta;
– E de manhã, o que é que ela te disse?
– Não pares!!!

A professora percebe que o Joãozinho não está
atento na aula, então pergunta-lhe:
– Joãozinho, diga-me uma palavra que comece
com a letra D.
Joãozinho: Ontem!
Professora: Mas ontem não começa com a letra
D.
Joãozinho: Ai começa sim senhora professora!
Então ontem foi Domingo!
Dois homens encontram-se num bar:
– O meu filho é mais estúpido que o teu!
– Não é nada!
– Então vamos fazer assim, se ele for mais estúpido que o teu dás-me 10 euros, senão dou-tos
eu!
– Tudo bem, aceito.
– Ok. Gaspar, anda cá.
– Sim pai?
– Toma 2 euros para ires ali à loja comprar uma
TV a cores.
– Está bem.
E o miúdo sai pela porta do bar com os 2 euros
na mão… E o outro homem chama o filho e diz.
– Vai lá a casa e vê se eu lá estou.
– Está bem pai.
Por acaso os dois miúdos encontram-se na rua
e comentam:
– O meu pai é mais estúpido que o teu!
– Não é!
– Então vê bem: o meu pai deu-me 2 euros para
ir comprar uma TV a cores e nem sequer disse a
cor que queria!
– Então e o meu: disse-me para ir a casa ver se
ele estava lá e nem sequer me deu a chave!
O Joãozinho ansioso pela sua nota no teste perguntou para a professora:
— Professora, a senhora já corrigiu os testes?
— Não, Joãozinho! Tenho várias turmas!
E a professora continua normalmente a aula:
— Turma, fizeram os trabalhos de casa?
Imediatamente o Joãozinho responde:
— Não! Temos vários professores!
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Uma dona de casa recebe um homem todos
os dias em casa, enquanto o marido trabalha.
Durante esse tempo ela mete o filho de 9 anos
trancado no armário do quarto. Certo dia o marido chega a casa e esse homem ainda lá está.
Então ela tranca também o homem no armário
onde estava o filho.
Ficaram lá um bocado, até que o miúdo diz:
– Tá escuro aqui, não tá?
– É, está.
– Eu tenho uma bola de baseball.
– Que giro!
– Queres comprar?
– Não!
– O meu pai está lá fora!
– Quanto é que queres pela bola?
– 2 contos.
– Toma.
Uma semana depois, o marido torna a chegar
cedo. O homem está em casa. O miúdo está no
armário. O homem vai para o armário.
Eles lá ficam em silêncio até que o miúdo diz:
– Tá escuro aqui, não tá?
– É, está.
– Eu tenho uma luva de baseball.
– Que bom.
– Queres comprar?
O homem lembra-se da outra semana…
– Claro, quanto é?
– 5 contos.
– Aqui está.
No fim-de-semana o pai chama o filho:
– Pega na bola e na luva e vamos jogar.
– Não posso. Vendi tudo.
– Vendeste? Por quanto?
– 7 contos.
– Não podes enganar os teus amigos assim. Vou
levar-te agora ao padre para te confessares.
Chegando à igreja, o miúdo entra pela portinha,
ajoelha-se e fecha a portinha. Abre-se uma janelinha e aparece o padre.
– Meu filho, não temas a Deus, diz e Ele perdoar-te-á. Qual é o teu pecado?
– Tá escuro aqui, não tá?
– Não vais começar outra vez!!!
Ele ia jantar pela primeira vez em casa da namorada. Quando ia atacar a sopa, reparou no
olhar severo da futura sogra, que lhe perguntou
friamente:
- Em sua casa não costumam orar, antes de começarem a comer?
- Não, minha senhora - disse ele atrapalhado -.
A minha mãe é muito boa cozinheira...
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