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REESTRUTURAÇÃO
DO SETOR LEITEIRO

Recentemente foram apresentadas pelo Governo Regional 
dos Açores, algumas medidas para reestruturação do setor 
leiteiro, nomeadamente conversão das explorações de leite 
para carne, cessação da atividade agrícola e programa jovem 
agricultor. A questão é, vem resolver todos os problemas 
atuais dos produtores de leite? Claro que não. Mas estou 
convicto que constituem ferramentas importantes para quem 
delas puder usufruir e dessa forma melhorar a sua condição 
profissional e pessoal.

Vivemos um momento diferente e cheio de incertezas 
relativamente ao futuro. Todos nós temos consciência disso e 
também sabemos que a agricultura é essencial e necessária, 
mas cada vez mais exigente com um rendimento cada vez 
mais indexado á eficiência dos produtores e das explorações. 

Não acredito em mudanças radicais no nosso modo de 
produção, mas acredito na mudança natural onde os mais 
eficientes irão vencer os desafios da produção agrícola no 
futuro.

Por isso só tenho que me sentir satisfeito por existirem 
novas ferramentas que estão ao alcance de todos para 
conseguirem vencer os desafios de uma agricultura num 
mundo globalizado e em constante mudança.

E a nós jovens agricultores resta-nos o dinamismo e a 
persistência para continuarmos a nossa atividade de uma 
forma digna, naquilo que mais gostamos de fazer que é 
produzir alimentos!
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Quem é o André Cabral?
Um jovem de 24 anos, que aos 23 conseguiu realizar um 

dos seus sonhos, comprar uma exploração agropecuária.

Como começou o interesse pela agrope-
cuária?

Na minha família, o meu bisavô paterno era criador de 
gado para engorda, assim como o meu tio Leonardo Cabral, 
que era muito conhecido no campo de Santana, comprava e 
vendia animais todas as quintas quando havia a feira, chegan-
do a ter um viteleiro. 

O meu pai e eu na altura também chegamos a ter um pe-
queno viteleiro, mas pelos meus 10 a 11 anos, quando nos 
mudamos para a freguesia do Cabouco, foi ai que conheci os 
filhos do Sr. Eduíno Pacheco e nos meus tempos livres e férias 
da escola, ia com eles para a sua exploração e assim nasceu o 
meu gosto pelo sector leiteiro.

 
Fez formação?
Depois de completar o 9ºano tirei um curso de técnico de 

produção agrária e completei o 12º ano. Durante estes três 
anos, uma coisa que foi muito importante para mim, foi tra-
balhar numa exploração. Levantava-me as 5:00 da manhã, ia 
tirar o leite até as 7:30 e depois ia para a escola, voltando de 
tarde para a ordenha. Ao fim de semana também trabalhava na 
mesma exploração, o que foi muito importante para a minha 
formação.

ENTREVISTA 

ANDRÉ CABRAL

AJAM O JOVEM AGRICULTOR

2



Iniciar uma exploração, quando esta não 
vem do seio familiar, quais as maiores difi-
culdades que encontrou?

Pelo caminho encontrei várias dificuldades, uma delas foi o 
crédito, por ser muito novo as coisas complicam-se, mas com 
ajuda dos meus pais consegui. Mas a maior de todas foi mesmo 
a parte do projeto, como sabem o projeto demora quase dois 
anos para ser aprovado, isto é mais fácil quando passa de pai 
para filho. Tive sorte porque o ex-proprietário da exploração o 
senhor José Joaquim Medeiros Rocha esperou todo este tempo 
para que o projeto fosse aprovado e por isso sou-lhe muito grato.

 

Não tendo uma exploração por herança, 
embora pareça que tenha menos hipóteses, 
haja factores que possam trazer outra van-
tagem?

Na minha opinião, qualquer pessoa que goste do que faz, 
quer neste sector ou noutro, à partida tem as mesmas hipóte-
ses de quem está neste sector, mas claro que se tivesse recebido 
dos meus pais uma exploração tudo teria sido mais fácil.

 
Como foi recebido pelos outros produtores 

já estabelecidos?
Tenho tido muito apoio de todos os que me tenho cruzado, 

o setor, apesar de não parecer, sempre que alguém precisa de 
ajuda aparece sempre quem nos ajude. 

E pela industria de lacticínios, houve al-
gum entrave em não ter histórico?

Quanto à indústria de laticínios não tive qualquer proble-
ma. 

 
Deu entrada no sector, talvez no pior mo-

mento destes últimos anos, como acha que 
irão ser os próximos tempos?

Bem como sou um otimista por natureza eu espero que nos 
próximos anos a coisa melhore, e caso não melhore, ao menos 
que se mantenha como está.

 
Há uma máxima que diz que “por muito 

que o homem evolua, nunca deixará de co-
mer e vestir”, acha que é uma razão sufi-
ciente para um jovem acreditar num futuro 
no setor primário?

Nós os jovens devemos sempre acreditar no setor primário, 
pois eu segui o meu sonho e daqui para a frente é tentar ser 
feliz a fazer o que mais gosto.
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Área da exploração: 37 hectares 
53 Alqueires de milho (vara pequena)
Vacas em lactação: 56
Vacas secas: 5
Novilhas: 16
Bezerras: 11
Vitelas: 6
Touros: 1 (para as novilhas, vacas por inse-
minação)
Máquina de 5 pontos de ordenha móvel 
1 tactor
Fresa, grade, espalhador

Serviço de máquinas contratados: rolos, pi-
cagem de milho, semear milho 

Maneio alimentar:

Vacas: erva verde todo o ano, rolo e silagem 
de milho e ração na hora da ordenha
Novilhas e bezerras: erva verde e de verão 
rolos de erva seca
Vitelas: palha, ração e leite

AJAM O JOVEM AGRICULTOR

4





RENATO SARDINHA 
Mestre em controlo biológico
JUNHO | 2020

Atualmente, a tecnologia já nos permite fazer uma seleção 
genética não com base apenas na expressão fenotípica do animal, 
mas também, recorrendo à certeza da transmissão de genes 
específicos, como os relacionados com as patas, a produção, a 
fertilidade, entre muitos outros.

A ciência já consegue intervir no genoma dos animais 
e fazer alterações benéficas, de tal forma, que as mesmas 
alterações podem ser transmitidas à descendência. É possível 
adicionar, incorporar um novo gene, que existindo na raça, 
poderia perder-se com os cruzamentos através da inseminação 
ou cobrição natural. É possível a correção do genoma, quando 
ocorre alguma mutação, fazendo com que certas doenças 
possam ser evitadas (Van Gaal et al., 2006).

Quando pretendemos uma seleção cada vez maior dentro 
da raça, através do uso recorrente de um número reduzido 
de progenitores, a taxa de consanguinidade aumenta. Esta 
consanguinidade faz com que surjam problemas relacionados 
como a homozigotia. A consanguinidade é a probabilidade de 
2 alelos em qualquer lócus serem idênticos por descendência e 
ocorre quando se dá o acasalamento de indivíduos aparentados 
(Parland, et al., 2007). 

É preocupante o uso extensivo de poucos touros de 
grande valor genético, pois isto pode levar à redução da 
variabilidade genética e a efeitos deletérios decorrentes da 
endogamia. A consanguinidade pode provocar problemas de 
perda de variabilidade genética como quebra na performance 
produtiva (Gama, 2012). Também pode ocorrer diminuição da 
sobrevivência dos animais e da performance reprodutiva, e pode 
aumentar a contagem das células somáticas (Cassell, 2007).

Quando comprámos sémen é importante conhecer a 
informação genética que o compõe. Já é prática comum 
as empresas apresentarem os genes recessivos que podem 
conduzir a alguma doença ou menor desempenho por parte da 
descendência. 

De qualquer forma, uma das razões para a raça apresentar 
uma maior consanguinidade, prende-se com o facto da 
existência de genes com impacto favorável na produtividade 
e que pretendemos que sejam perpetuados. Também é muito 
importante perceber que a consanguinidade neste caso visa 
melhorar a fertilidade, a longevidade, a vida produtiva, as 
células somáticas, ou seja, estamos com ganhos genéticos 

PERCEBER

Quando pensamos nos animais a ter na nossa exploração, automaticamente, estamos a pensar na 
genética mais lucrativa. Assim sendo, das melhores vacas pretendemos criar as vitelas, que serão 
filhas de touros com características que melhor se enquadram na nossa exploração. 

que compensam os efeitos negativos da consanguinidade. O 
cruzamento de holstein puras com touros de qualquer outra 
raça reduzirá imediatamente os níveis de consanguinidade 
para zero na geração F1 e eliminará problemas de depressão do 
desempenho associados à consanguinidade (Cassel, 2007). 

A heterose ou vigor híbrido obtido através do cruzamento 
entre raças, refere-se à superioridade do desempenho do 
animal cruzado em relação à média dos seus progenitores puros 
(Greiner, 2009). 

Existem dois aspectos importantes a considerar em 
relação à heterose: o seu valor difere substancialmente de um 
caracter para outro, as características de produção geralmente 
encontram-se no intervalo de 0 a 10%, enquanto a fertilidade 
entre 5 e 25% (Swan e Kinghorn, 1992) e é tanto maior quanto 
mais diferenciadas forem as raças envolvidas no cruzamento.

A CONSANGUINIDADE
NA RAÇA HOLSTEIN

BIBLIOGRAFIA
• Cassel, B. (2007). Mechanisms of Inbreeding Depression and Heterosis for 

Profitable Dairying. In Proceedings of 4th Biennial W.E. Peterson Symposium: 
Crossbreeding of dairy cattle, the Science and the impact, Minnesota, EUA, 2 April, 
2007, pp. 1-6.

• Gama, L.T. (2002). Melhoramento Genético Animal. (1ªEd.). Lisboa: Escolar 
Editora.

• Greiner, S.P. (2009). Crossbreeding Beef Cattle. Virginia Corporative Extension. 
Pub: 400-805. Acedido em Fev, 17, 2013, disponível em: http://pubs.ext.
vt.edu/400/400-805/400-805_pdf.pdf

• Parland, S.Mc., Kearney, J.F., Rath, M. e Berry, D.P. (2007). Inbreeding effects on 
milk production, calving performance, Fertility,and Conformation in Irish Holstein-
Friesians. Journal of Dairy Science, 90: 4411-4419.

• Sorensen, M.K., Norberg, E., Pedersen, J. e Chirstensen, L. G. (2008). Invited 
Review: Crossbreeding in Dairy Cattle: A Danish Perspective. Journal of Dairy 
Science, 91:4116-4128.

• Swan, A.A. e Kinghorn, B.P. (1992) Symposium: Dairy Crossbreeding: Evaluation 
and Exploitation of Crossbreeding in Dairy Cattle. Journal of Dairy Science, 75: 624-
639.

• Van Gaal, E.V.B., Hennik, W.E., Crommelin D.J.A., and Mastrobattista E. Plasmid 
engineering for controlled and sustained gene expression for nonviral therapy. 
Pharm. Res., V. 23, p. 1053-1074, 2006

AJAM O JOVEM AGRICULTOR

6





Não obstante, nos dias que correm e com os baixos preços 
de leite estipulados pela indústria, o sector agrícola enfrenta 
um enorme desafio. Este desafio passa por adotar um sistema 
de produção que seja o mais benéfico não só para os animais, 
mas também para a otimização da eficiência produtiva, re-
produtiva e económica exploração agrícola. 

Ou seja, os produtores de leite dos Açores têm de ter em 
mente o sistema de maneio mais adequado, podendo possi-
velmente até mesmo reduzir o próprio efetivo da exploração. 
De modo a que consigam aproveitar ao máximo a produção 
das nossas pastagens, e também otimizar a produção de leite 
salvaguardando a fertilidade do rebanho, de forma a renta-
bilizar a exploração, pois a produção de leite está fortemente 
dependente da fertilidade do rebanho. 

Um sistema de produção que influencie negativamente a 
fertilidade provoca um aumento nos dias em aberto e por 
consequência no intervalo entre partos, com impacto sobre 
a rentabilidade económica das explorações agropecuárias. O 
sector leiteiro está em constante inovação e evolução. Em São 
Miguel pratica-se essencialmente 3 sistemas de produção, 
pastoreio, semi-estabulação e estabulação permanente. 

Deste modo, fiz um estudo que teve como objetivo geral 
caracterizar os 3 tipos de explorações da ilha de S. Miguel, 
através da análise de índices produtivos e reprodutivos re-
colhidos a partir de 30 explorações de bovinos de leite sele-
cionadas aleatoriamente, com base em 3 tipos de sistemas de 
produção: 10 sistema de pastoreio, 10 sistema de semi-esta-
bulação e 10 sistema de estabulação permanente, usando os 
registos de fertilidade, produção e qualidade do leite do ano 
de 2016.

Com este estudo pretendi caracterizar sob o ponto de vis-
ta técnico, os 3 sistemas de produção vigentes na Região Aço-
res e trazer um contributo para a discussão científica sobre o 
sistema de produção a implementar pelos nossos agriculto-
res. Nesta e nas próximas revistas irei publicar os resultados 
sobre o meu estudo.

NÉLIO MIRANDA
ENGENHEIRO 
ZOOTÉCNICO

CARACTERIZAÇÃO TÉCNICA 
DO SISTEMA DE PRODUÇÃO 
DE LEITE 
DA ILHA DE SÃO MIGUEL

Como se observa na figura 1, há uma diferença significativa 
(p<0,05) do sistema de produção de estabulação com os sistemas 
de pastoreio e de semi-estabulação, no entanto entre estes dois 
não há diferenças significativas. A razão da média do total de 
dias em lactação ser maior no sistema de estabulação (367 dias), 
poderá estar relacionada provavelmente com a alimentação. Ge-
ralmente no sistema de estabulação os animais têm alimentações 
muito ricas em concentrados, que de certo modo pode estar re-
lacionado com o ingerirem mais alimento e obter produções de 
leite mais elevadas. Deste modo, esses aumentos da produção de 
leite fazem com que os picos máximos de lactação sejam maiores 
e mais longos; o que pode influenciar indiretamente no intervalo 
de dias em aberto até a vaca ficar gestante, o que acaba por não ser 
positivo, pois quanto maior for o IP, menor será a taxa de reposi-
ção do rebanho (Rocha e Carvalheira, 2002).

EFEITO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO NA 
MÉDIA DE PRODUÇÃO DE LEITE (KG) AOS 
305 DIAS

BIBLIOGRAFIA
• Rocha, A., Carvalheira, J. (2002). Parâmetros reprodutivos e eficiência de insemi-
nadores em explorações de bovinos de leite, em Portugal. Congresso de Ciências Veteriná-
rias [Proceedings of the Veterinary Sciences Congress, 2002], SPCV, Oeiras, pps. 129-138.

FIGURA 1. MÉDIA DO TOTAL DE DIAS EM PRODUÇÃO DE LEITE.

a,b – Valores com notações diferentes são significativamente diferentes (P < 0,05).

AJAM O JOVEM AGRICULTOR

8



CARACTERIZAÇÃO TÉCNICA 
DO SISTEMA DE PRODUÇÃO 
DE LEITE 
DA ILHA DE SÃO MIGUEL

HIGIENE DA  
MÁQUINA DE 
ORDENHA 
– O CORAÇÃO DA EXPLORAÇÃO LEITEIRA

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

Neste artigo iremos abordar algo que se “veste” de uma fulcral importância para a qualidade e 
rastreabilidade do leite. A HIGIENE DO “CORAÇÃO” da exploração leiteira.

CONTEXTO
NOS AÇORES MAIORITARIAMENTE (DEVIDO AO SEU RELEVO E CONDIÇÕES CLIMÁTICAS) 
ENCONTRAMOS 2 TIPOS DE MÁQUINAS DE ORDENHA - MÓVEL E FIXA. E EMBORA 
TENHAMOS 2 TIPOS DIFERENTES DE ORDENHA OS DESAFIOS NOS AÇORES SÃO POR 
VEZES MUITO DIFERENTES.

A ORDENHA É A ATIVIDADE DE MAIOR IMPORTÂNCIA 
PARA A AGRO-PECUÁRIA LEITEIRA.

PRINCIPAIS DESAFIOS PARA A HIGIENE

•. Conseguir a temperatura da água > 50º
•.  Controlo de tempo de Acão do desinfetante

PRINCIPAIS DESAFIOS PARA A HIGIENE 

•. Aferições periódicas
•.  Deteção de eventuais biofilmes e fixações na máquina

MÁQUINA MÓVEL MÁQUINA FIXA

AJAMO JOVEM AGRICULTOR
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4 FACTORES FUNDAMENTAIS
A TER EM ATENÇÃO PARA A HÍGIENE

DA MÁQUINA DE ORDENHA:

AÇÃO MECÂNICA

Na máquina de ordenha 
remete para a ação que a 
água de lavagem faz em todo 
o circuito e que deve ser 
igual em todos os pontos.

AÇÃO QUÍMICA

Na máquina de ordenha a 
Ação química reflete a Ação 
da solução desinfetante e 
de lavagem na máquina de 
ordenha. É importante que 
dosagens sejam respeitadas.

A higiene deve ser revista e apoiada continuamente por parte do fornecedor de soluções de higiene em 
conjunto com o produtor. Garantindo assim menor número de mamites e maior rentabilidade para o 
produtor. Relembro que com CMT abaixo de 10.000 os pravos de validade do produto final podem ser

TEMPERATURA

No processo de lavagem 
e desinfeção é importante 
respeitar a temperatura de 
atuação das soluções. Afim 
de poupar o material.

TEMPO

No processo de lavagem 
e desinfeção é importante 
respeitar o tempo de Acão 
da solução. Pois variam 
e podem ter reações 
diferentes.

CÍRCULO DE HEBBERT SINNER 
DESCREVE OS FATORES A 
CONSIDERAR AO DESENHAR 
UM PROTOCOLO PARA 
LIMPEZA E DESINFEÇÃO.

A redução de casos de mastite está intimamente relacionada
com a higiene e regulação da máquina de ordenha.

AJAM O JOVEM AGRICULTOR
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CARÊNCIA DE AZOTO

Amarelecimento da ponta da folha para a base em forma de V, começando na ponta das folhas mais velhas e progredindo ao 
longo da nervura principal; tecido morto e em seguida dilaceramento; colmos finos (Figura 1)

 Figura 1. Sintomas de deficiência de azoto

Outro aspecto é a informação que qualquer ocorrência nos traga, ou seja, se ao notar uma carência nutricional no milho, e 
este já esteja num estado avançado que não o permite realizar, esta informação poderá ser útil na fase seguinte. Imaginando que 
o milho apresente uma carência de potássio (ou outro nutriente), convém que faça uma autoanálise se esta carência foi resultante 
da adubação que praticou, ou então do terreno já de ser fraco neste nutriente.

Tomando a segunda hipótese, pode partir para o pressuposto que no outono seguinte, onde realizará a sementeira de azevém 
e as necessárias correcções, que esta carência manifestada pelo milho pode e deverá ser corrigida nesta fase. Uma análise de terra 
é sempre a melhor opção, mas a informação dada pela cultura anterior, servirá também para concluir se esta analise deverá ter 
apenas os macronutrientes (azoto (N), fosforo (P) e potássio (K)), ou então ser mais precisa e incluir os micronutrientes (Enxofre 
(S), Cálcio (Ca), Magnésio (Mg), Boro (B), Cloro (Cl), Cobre (Cu), Ferro (Fe), Manganês (Mn), Molibdênio (Mo) e Zinco (Zn)). 

O sucesso da Agricultura é o resultado da soma de vários fatores, no qual a nutrição correta das plantas ocupa papel 
fundamental. A certeza de que os campos de cultivo estejam recebendo os níveis adequados dos nutrientes necessários para as 
plantas, aliada a boas práticas agronômicas, é a garantia de que a cultura terá bom desempenho com produtividade alta.

Boas escolhas!

SINTOMAS 
DE CARÊNCIA 
NUTRICIONAL
NO MILHORENATO CORDEIRO

ENG.º ZOOTÉCNICO

Nunca é demais alertar para uma frequente observação cuidada das nossas culturas, onde embo-
ra este ano esteja a ser generoso em chuva, outras ocorrências podem surgir, onde uma atem-
pada intervenção poderá salvar o investimento já realizado.

AJAM O JOVEM AGRICULTOR
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CARÊNCIA DE MAGNÉSIO

As folhas mais velhas amarelecem nas margens e depois 
entre as nervuras, dando o aspecto de estrias; o sintoma 
progride para as folhas mais novas (Figura 3)

 Figura 3. Sintomas de deficiência de magnésio.

CARÊNCIA DE ZINCO

Faixas brancas ou amareladas entre a nervura principal e as 
bordas, podendo seguir-se a morte de alguns tecidos e ocorrer 
tons roxos; as folhas novas que se desenrolam na região de 
crescimento são esbranquiçadas ou de cor amarelo-pálido, 
entrenós curtos (Figura 4) 

Figura 4. Sintomas de deficiência de zinco.

CARÊNCIA DE FÓSFORO

 Cor verde-escuro das folhas mais velhas, seguindo-se tons 
roxos nas pontas e margens; o colmo também pode ficar roxo 
(Figura 5)  

Figura 5. Sintomas de deficiência de fósforo.

CARÊNCIA DE CÁLCIO

As pontas das folhas mais novas gelatinizam e, quando 
secas, colam-se umas nas outras, e à medida que a planta cresce, 
as pontas podem ficar presas. Nas folhas superiores aparecem, 
sucessivamente, amarelecimento, secagem, morte de tecidos 
e dilaceração das margens e descoloração entre as nervuras 
(faixas largas); morte da região de crescimento (Figura 6).

CARÊNCIA DE POTÁSSIO

Descoloração nas pontas e margens das folhas mais velhas, seguida por secagem, tecido morto (queima) e dilaceração; colmos 
com entrenós mais curtos; folhas mais novas podem mostrar descoloração entre as nervuras típica da falta de ferro (Figura 2)  

Figura 2. Sintomas de deficiência de potássio.

Figura 6.  
Sintomas de deficiência de cálcio.
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CARÊNCIA DE BORO

Faixas alongadas aquosas ou transparentes, que depois ficam 
brancas ou secas nas folhas novas, o ponto de crescimento morre; 
baixa polinização; quando as espigas se desenvolvem podem 
mostrar faixas castanhas (cortiça) na base dos grãos (Figura 7)  

Figura 7. Sintomas de deficiência de boro

CARÊNCIA DE COBRE

Amarelecimento das folhas novas logo que começam a se 
desenrolar; depois as pontas se curvam e morrem; as folhas 
são amarelas e mostram faixas semelhantes às provocadas pela 
carência de ferro; as margens são secas; o colmo é macio e se 
dobra (Figura 8)

Figura 8. Sintomas de deficiência de cobre

CARÊNCIA DE FERRO

Descoloração entre as nervuras em toda a extensão da lâmina 
foliar, permanecendo verdes apenas as nervuras (Figura 9);

Figura 9. Sintomas de deficiência de ferro

CARÊNCIA DE MANGANÊS

Descoloração entre as nervuras das folhas mais novas e depois 
de todas elas, quando a deficiência for moderada; em casos mais 
severos aparecem no tecido faixas longas e brancas (Figura 10). 

Figura 10. Sintomas de deficiência de manganês.

CARÊNCIA DE ENXOFRE

Folhas novas e recém-formadas com coloração amarelo-
pálido ou verde suave. Ao contrário da deficiência de azoto, os 
sintomas ocorrem nas folhas novas, indicando que os tecidos 
mais velhos não podem contribuir para o fornecimento de 
enxofre para os tecidos novos, os quais são dependentes do 
nutriente absorvido pelas raízes (Figura 11)

Figura 11. Sintomas de deficiência de enxofre
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MERCADO DO SETOR DO
LEITE E LACTICÍNIOS
EVOLUÇÃO DO PREÇO DO LEITE À PRODUÇÃO

PREÇOS MÉDIOS MENSAIS EM 2019/ 2020 PREÇOS MÉDIOS MENSAIS EM 2019/ 2020

LEITE ADQUIRIDO 
A PRODUTORES INDIVIDUAIS

LEITE ADQUIRIDO  A PRODUTORES INDIVIDUAIS
 QUE POSSUEM TANQUE DE REFRIGERAÇÃO NA 

EXPLORAÇÃO/ TRANSPORTE A CARGO DA FÁBRICA

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

MAI 2020 0,311 3,74 3,21

ABR 2020 0,312 3,78 3,25

MAR 2020 0,311 3,78 3,26

FEV 2020 0,312 3,81 3,28

JAN 2020 0,314 3,89 3,34

DEZ 2019 0,314 3,90 3,34

NOV 2019 0,315 3,93 3,37

OUT 2019 0,315 3,89 3,34

SET 2019 0,314 3,80 3,30

AGO 2019 0,311 3,75 3,27

JUL 2019 0,310 3,71 3,26

JUN 2019 0,311 3,72 3,27

MAI 2019 0,311 3,72 3,27

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

MAI 2020 0,274 4,85 3,30

ABR 2020 0,273 4,91 3,09

MAR 2020 0,268 3,88 3,14

FEV 2020 0,275 4,02 3,20

JAN 2020 0,277 4,10 3,24

DEZ 2019 0,273 4,06 3,21

NOV 2019 0,275 3,99 3,19

OUT 2019 0,270 4,00 3,11

SET 2019 0,254 3,87 3,10

AGO 2019 0,258 3,73 3,04

JUL 2019 0,260 3,74 3,02

JUN 2019 0,269 3,85 3,08

MAI 2019 0,274 3,74 3,13

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

MAI 2020 0,280 3,63 3,17

ABR 2020 0,290 3,66 3,20

MAR 2020 0,290 3,62 3,18

FEV 2020 0,289 3,65 3,18

JAN 2020 0,297 3,70 3,20

DEZ 2019 0,294 3,83 3,30

NOV 2019 0,294 3,84 3,32

OUT 2019 0,293 3,82 3,29

SET 2019 0,289 3,72 3,22

AGO 2019 0,285 3,68 3,16

JUL 2019 0,285 3,62 3,14

JUN 2019 0,286 3,65 3,15

MAI 2019 0,285 3,64 3,19

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

MAI 2020 0,264 3,62 3,18

ABR 2020 0,269 3,61 3,20

MAR 2020 0,269 3,57 3,19

FEV 2020 0,268 3,62 3,18

JAN 2020 0,273 3,69 3,20

DEZ 2019 0,277 3,84 3,31

NOV 2019 0,277 3,86 3,34

OUT 2019 0,275 3,87 3,30

SET 2019 0,270 3,76 3,21

AGO 2019 0,265 3,72 3,13

JUL 2019 0,263 3,62 3,13

JUN 2019 0,267 3,64 3,16

MAI 2019 0,265 3,59 3,19

AÇORESCONTINENTE

LEITE ADQUIRIDO A POSTOS DE RECEÇÃO
E SALAS COLETIVAS DE ORDENHA

PRODUTORES ENTREGAM EM POSTOS 
DE RECEÇÃO DA FÁBRICA;

TRANSPORTE A CARGO DO PRODUTOR

SI
M

A 
JU

NH
O 

20
20
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Mês Nº Produtores Teor de Gordura Teor de Proteina

JAN 2019 1 094 3.86 3.26

FEV 2019 1 086 3.77 3.26

MAR 2019 1 089 3,65 3,25

ABR 2019 1 092 3.75 3.3

MAI 2019 1 091 3.71 3.25

JUN 2019 1 086 3.73 3.22

JUL 2019 1 087 3.7 3.2

AGO 2019 1 088 3.77 3.21

SET 2019 1 083 3.8 3.28

OUT 2019 1 080 3.9 3.36

NOV 2019 1 078 3.93 3.38

DEZ 2019 1 086 3.93 3.36

JAN 2020 1 074 3,79 3,28

FEV 2020 1 068 3.71 3.23

MAR 2020 1 064 3.68 3.23

ABR 2020 1 058 3.72 3.24

MAI 2020 1 056 3.67 3.22

JUN 2020 1 061 3.72 3.24

Fonte: https://portaldoleite.azores.gov.pt/Comercializacao_Quantidade.aspx

Trimestre 
Ano

Leite em 
pó Gordo

Leite em pó 
Meio Gordo

Leite em 
pó Magro

Total de 
leite

Manteiga Soro Natas Iogurte
Queijo 

Ilha
Queijo 

Flamengo
Outros 
Queijo

1T 019 904500 1219140 512151 2635791 1528105 2403043 28188 94740 147212 5487208 304004

2T 019 1482075 757675 932500 3172250 1803128 2439372 31639 109841 121683 5661897 295686

3T 019 941025 641020 643625 2225670 1551735 2642197 34609 130674 97681 5638018 325357

4T 019 1541600 670180 596450 2808230 1521197 2248550 567668 94221 113053 5237238 306045

2019 4869200 3288015 2684726 10841941 6404165 9733162 662104 429476 479629 22024361 1231092

1T 020 1679025 596075 1127700 3402800 1946144 2330875 40325 92007 113577 4973965 324114

Fonte: https://portaldoleite.azores.gov.pt/Laticinios_Dados.aspx

EVOLUÇÃO DO SECTOR LEITEIRO

LACTICÍNIOS TRATADOS

EM SÃO MIGUEL

NA ILHA DE SÃO MIGUEL PARA CONSUMO
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Destino Leite Leite em 
Pó Queijo Manteiga Nata Iogurtes Soro Total

Região Autónoma dos 
Açores

20 099 44 2 651 855 159 252 609 24 668

Território Continental 
Português

99 883 13 373 28 898 9 031 1 76 6 785 158 045

Região Autónoma da 
Madeira

2 339 440 167 131 1 3 081

União Europeia 8 304 3 183 213 370 6 073 18 143

Países Terceiros 264 901 434 22 4 1 626

Total Global 130 890 17 502 32 636 10 445 159 459 13 473 205 563

Fonte: https://portaldoleite.azores.gov.pt/Comercializacao_Quantidade.aspx

Trimestre Leite UHT Gordo Leite UHT Meio Gordo Leite UHT Magro Leite UHT Aromas Total UHT

1T 19 2 293 680 22 145 515 4 105 412 106 434 28 651 041

2T 19 699 672 27 830 726 2 181 725 105 608 30 817 731

3T 19 1 920 522 20 101 840 2 353 438 110 155 24 485 955

4T 19 2 329 993 16 603 536 2 285 604 111 596 21 330 729

Total 2019 7 243 867 86 681 617 10 926 179 433 793 105 285 456

1T 20 0 23 039 616 2 558 196 122 639 25 720 451

Total 2020 23 039 616 2 558 196 122 639 25 720 451

Fonte: https://portaldoleite.azores.gov.pt/Leites_Tratados_Dados.aspx

LEITE TRATADO
PARA CONSUMO PÚBLICO (S. MIGUEL) - LITROS

POR DESTINO – TONELADAS (ANO DE 2019)

AJAM O JOVEM AGRICULTOR
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www.genetica21.pt 
info@genetica21.pt

Av. Jorge Reis 
Ed. Gladys, 1835
4760-692 Outiz (VNF)

+351 252 376 010      

936 779 192
938 111 263   

Fonte de probióticos para bovinos

Promova o melhor ambiente ruminal 
aos seus animais!

  

• Mistura única de leveduras vivas que incentiva a ingestão 
de matéria seca durante todas as fases da produção
• Estabilidade do pH ruminal e redução de acidoses
•• Melhor eficiência alimentar
• Auxilia na adaptação ruminal durante a transição de dietas
• Ideal para a transição entre silos

• Tecnologia patenteada 
Leveduras vivas que ajudam na 
adaptação da mudança de alimentação
• Múltiplas fontes de cálcio
Incluindo CaCl de rápida absorção
• Único bolus efervescente
Para ótima dispersão no rúmenPara ótima dispersão no rúmen

Leveduras Vivas | Cálcio | Potássio | Magnésio

Mais nutrientes absorvíveis para vacas recém-paridas…

Agora em Bolus!

É necessário mais do que apenas cálcio 
para uma rápida recuperação.



PORTARIA N.º16/2020 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020

POSEI2020
PRÉMIO VACA ALEITANTE

Vacas que tenham a ocorrência de um parto nos últimos 24 meses, perten-
centes 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 decla-
rou 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 paga-

mento em outubro do mesmo ano;
2º Semestre – animais abatidos entre 1 de Julho e 31 de Dezembro, paga-

mento em Abril do ano seguinte;
Bovinos com mais de 30 dias de idade, que tenham estado na posse do pro-

ductor 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 aju-
da 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.

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 paga-
mento 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 BO-
VINOS 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 me-
ses, 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 suple-
mento 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 entre-
gues 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 expedi-
do 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 pos-
suam 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, sor-
go 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 Bio-

lógico ou em período de conversão devidamente comprovado.

AJUDA À PRODUÇÃO DE CULTURAS TRA-
DICIONAIS

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 ORIEN-
TADA 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 HORTOFRUTÍCO-
LAS 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. Rela-
tivamente 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 produtivi-

dade 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 comer-

cializa a banana, ou diretamente ao produtor individual, tendo por base a quan-
tidade de banana entregue com características mínimas para a comercialização.

Montante de Ajuda é de 0.5 €/kg.

AJUDA AO ACONDICIONAMENTO DE PRÓ-
TEAS

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 94 • QUARTA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 2020
SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E FLORESTAS
PORTARIA N.º 81/2020 DE 24 DE JUNHO DE 2020

Considerando o Regulamento (UE) n.º 228/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 13 de março de 2013, que estabelece medidas especificas no domínio da agricultura 
a favor das regiões ultraperiféricas da União;
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;
Considerando que a Decisão da Comissão de 5/12/2019, que aprovou as alterações ao 
programa POSEI-Portugal, em conformidade com o artigo 40. ° do Regulamento de 
Execução (UE) n.º 180/2014 da Comissão, aumentou o limite de direitos individuais ao 
prémio à vaca aleitante;
Considerando que não se encontra atribuída a totalidade dos direitos disponíveis na 
reserva regional;
Considerando a necessidade de reestruturar a produção leiteira e melhorar a eficiência 
das explorações nas ilhas de São Miguel, Terceira e Graciosa.
Manda o Governo Regional, pelo Secretário Regional da Agricultura e Florestas, nos ter-
mos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 90.º do Estatuto Político-administrativo 
da Região Autónoma dos Açores, na sua redação atual, o seguinte:

Artigo 1.º
Objeto

A presente Portaria estabelece as regras de atribuição de um lote de 6.000 (seis mil) 
direitos individuais para efeitos de concessão do Prémio à Vaca Aleitante constante do 
programa POSEI-Açores e das condicionantes à sua utilização.

Artigo 2.º
Beneficiários

Podem candidatar-se à atribuição de direitos individuais ao Prémio à Vaca Aleitante os 
produtores de leite que:
a) No ano civil de 2019 tenham efetuado entregas de leite nas ilhas S. Miguel, Terceira 
ou Graciosa, e domicílio fiscal numa daquelas ilhas; e
b) Possuam animais determinados no Prémio à Vaca Leiteira no ano civil de 2019, pre-
visto na Portaria n.º 7/2019, de 23 de janeiro.
c) Tenham efetuado entregas de leite no ano civil de 2020, até à data de publicação da 
presente portaria.

Artigo 3.º
Atribuição dos direitos

1. O número de direitos a atribuir a cada agricultor, arredondado às décimas, é calculado 
com base na seguinte fórmula:
a) Para as Ilhas de São Miguel e Terceira
ND=(0,04123×(E)+145×VL)/300.
b) Para a ilha Graciosa
ND=(0,04123×(E)+190×VL)/300
Em que:
ND – Número de direitos a atribuir
E – Entregas de leite efetuadas em 2019 (expressas em quilogramas)
VL – Número de animais determinados, no ano 2019, no Prémio à Vaca Leiteira, cons-
tante da Portaria n.º 7/2019, de 23 de janeiro.
2. Aos valores apurados, nos termos do número 1 do presente artigo, é aplicado um 
fator de correção de 0,91, equivalente à taxa de rateio aplicada em 2019 às ajudas con-
sideradas para efeito de cálculo.
3. O número limite de direitos a atribuir por ilha, arredondado à unidade, é calculado 
com base na proporção das entregas efetuadas em 2019 na respetiva ilha. 

Artigo 4.º
Critérios de seleção

1. Caso o número de direitos, previstos no artigo 1.º, não seja suficiente para satisfazer 
todas as candidaturas, proceder-se-á à atribuição sucessiva dos direitos por aquelas, 
segundo a sua posição hierárquica, estabelecida com base em três critérios de seleção, 
aplicados de acordo com a seguinte ordem:
a) Os agricultores que, nas amostras de leite cru colhidas pelo IAMA-SERCLA, em 2019, 
tenham registado uma média geométrica anual superior a 400.000 células/ml de leite, 
para a contagem de células somáticas (CCS), ou superior a 100.000 células/ml de leite, 
para a contagem microbiana total (CMT), têm prioridade sobre os restantes;
b) Os agricultores com entregas de leite inferiores a 200.000 litros de leite têm priori-
dade sobre os restantes;
c) Os agricultores são ordenados por idade, de modo decrescente, sendo que no caso 
de heranças indivisas ter-se-á em conta a idade do herdeiro mais novo e no caso das 
pessoas coletivas a data da constituição da sociedade.
2. Em caso de igualdade entre candidaturas, após a aplicação dos critérios de seleção 
mencionados no número anterior, será dada preferência à que tiver sido submetida em 
primeiro lugar, relevando para o efeito o dia, hora, minuto e segundo.

Artigo 5.º
Período de candidatura

O período de candidaturas decorre entre 6 de julho a 7 de agosto de 2020.
Artigo 6.º

Apresentação da candidatura
As candidaturas são apresentadas junto dos Serviços de Desenvolvimento Agrário de 
ilha, da Secretaria Regional da Agricultura e Florestas, ou através de submissão de for-
mulário eletrónico disponível em https://gestpdr.azores.gov.pt

Artigo 7.º
Decisão das candidaturas

1. A atribuição dos direitos individuais ao prémio à vaca aleitante é da competência da 
Direção Regional com competência em matéria de Desenvolvimento Rural.
2. A decisão de atribuição dos direitos é notificada aos interessados.
3. As notificações são efetuadas por mensagem de correio eletrónico (e-mail) desde 
que o agricultor o tenha disponibilizado no formulário de identificação do beneficiário 
(IB), nos termos da legislação aplicável.
4. No caso do agricultor não ter disponibilizado o e-mail no seu IB, as notificações são 
efetuadas por carta registada, para o domicílio fiscal, ou para a morada de contacto, 
indicados no IB.
5. As notificações previstas nos números anteriores consideram-se efetuadas:
a) Por e-mail, na data da respetiva expedição;
b) Por carta registada, no terceiro dia útil posterior ao registo.

Artigo 8.º
Utilização dos direitos e condicionantes

1. Os agricultores a quem tenham sido atribuídos direitos, ao abrigo da presente Porta-
ria, só os podem utilizar a partir de 2021, inclusive.
2. Só podem utilizar os direitos atribuídos ao abrigo da presente Portaria os agricultores 
que, no ano em causa, não tenham apresentado candidatura ao Prémio aos Produtores 
de Leite ou ao Prémio à Vaca Leiteira, previstos na Portaria que estabelece as normas de 
aplicação daquelas medidas.
3. No primeiro ano de utilização dos direitos, o agricultor receberá pela totalidade dos 
direitos atribuídos.
4. Para efeitos de cálculo do número de direitos a atribuir aos candidatos, não serão 
consideradas as quantidades de referência transferidas para outros produtores, devendo 
estes no ato de apresentação das candidaturas aos direitos, entregar declaração da 
entidade compradora de leite, atestando se ocorreram transferência de quantidades de 
referência desde 01 de janeiro de 2020 e respetivas quantidades.

AJAM O JOVEM AGRICULTOR
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I SÉRIE • Nº 70 • SEGUNDA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2020
SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E FLORESTAS
PORTARIA N.º 54/2020 DE 11 DE MAIO DE 2020

Considerando a situação de emergência de saúde pública, de âmbito internacional, re-
lativa ao surto da doença COVID-19, classificado, pela Organização Mundial de Saúde, 
como pandemia;
Considerando as Resoluções do Conselho do Governo n.º 64/2020, de 19 de março, 
que determinou um conjunto de medidas a aplicar a todo o Arquipélago dos Açores, 
no âmbito da monitorização permanente feita à evolução da pandemia COVID-19, e nº 
88/2020, de 31 de março, que prorrogou a situação de contingência em todo o território 
da Região Autónoma dos Açores, até ao dia 30 de abril;
Considerando a Resolução do Conselho do Governo n.º 123/2020, de 4 de maio, que 
aprova as medidas de levantamento gradual das restrições em vigor na Região Autóno-
ma dos Açores, no âmbito da pandemia de COVID-19;
Considerando a Medida 8 - Investimentos no Desenvolvimento das Zonas Florestais e 
na Melhoria da Viabilidade das Florestas, do Programa de Desenvolvimento Rural da 
Região Autónoma dos Açores, PRORURAL+, regulamentada através das Portarias nº 
89/2015, de 29 de junho, na sua atual redação; nº 90/2015, de 29 de junho, na sua atual 
redação; nº 116/2015, de 25 de agosto, na sua atual redação e nº 115/2015, de 25 de 
agosto, na sua atual redação;

Considerando que as referidas portarias preveem determinados procedimentos, resul-
tantes de visitas ao local de investimento, cuja execução se encontra comprometida 
face à situação de contingência decorrente da pandemia COVID-19;
Neste contexto, importa prever no âmbito da Medida 8 - Investimentos no Desenvol-
vimento das Zonas Florestais e na Melhoria da Viabilidade das Florestas, do Programa 
de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores, PRORURAL+, a adoção de 
medidas excecionais e temporárias relativamente a determinados procedimentos pre-
vistos na sua regulamentação;
Assim,
Manda o Governo Regional, pelo Secretário Regional da Agricultura e Florestas, ao abri-
go da alínea d) do n.º 1 do artigo 90.º do Estatuto Político-Administrativo da Região 
Autónoma dos Açores, aprovado pela Lei n.º 39/80, de 5 de agosto, com as alterações 
introduzidas pelas Leis n.º 9/87, de 26 de março, 61/98, de 27 de agosto, e 2/2009, 
de 12 de janeiro, e nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 
159/2014, de 27 de outubro, e do ponto 7 da Resolução do Conselho do Governo n.º 
31/2015, de 27 de fevereiro, o seguinte:

Artigo 1.º
Objeto

A presente portaria estabelece um conjunto de medidas excecionais e temporárias 
relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus — COVID -19, no âmbito da 
Medida 8 “Investimentos no desenvolvimento das zonas florestais e na melhoria da 
viabilidade das florestas”, do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma 
dos Açores, abreviadamente designado por PRORURAL+, em derrogação do disposto 
na regulamentação específica.

Artigo 2.º
Controlo administrativo dos pedidos de apoio

1 - Sempre que não seja possível realizar a deslocação ao local do investimento, com 
vista à elaboração do relatório de visita prévia ao local do investimento, este considera-
-se dispensado no âmbito do controlo administrativo prévio à decisão dos pedidos de 
apoio, devendo a análise de elegibilidade das operações ser efetuada com recurso, a 
meios alternativos, designadamente ao sistema de informação parcelar (SIP) e orto-
fotomapas.
2 - Nos casos previstos no número anterior, o relatório de visita prévia ao local do inves-
timento é preenchido aquando da apresentação do primeiro pedido de pagamento, e 
alterada a decisão de aprovação nas situações em que se justifique.
3 - A dispensa prevista neste artigo aplica-se aos pedidos de apoio que, à data da entrada 
em vigor da presente Portaria, ainda não tenham sido objeto de decisão ou que sejam 
apresentados no âmbito dos concursos que se encontrem abertos nessa mesma data.

Artigo 3.º
Acompanhamento das operações

1 - Sempre que não seja possível realizar a deslocação ao local do investimento, com vis-
ta à elaboração do auto de avaliação, do auto de fecho e do relatório de avaliação final, 
estes consideram-se dispensados no âmbito do controlo administrativo dos pedidos de 
pagamento, sendo adotados os procedimentos emanados pelo organismo pagador, no 
que respeita à visita ao local da operação objeto do apoio ou ao local do investimento.
2 - A dispensa prevista neste artigo aplica-se aos pedidos de pagamento apresentados 
após a data da produção de efeitos da presente Portaria, bem como aos que forem apre-
sentados até 30 de setembro.

Artigo 4.º
Entrada em vigor e produção de efeitos

A presente Portaria entra em vigor no dia seguinte da sua publicação e produz efeitos 
a 17 de março de 2020.

Secretaria Regional da Agricultura e Florestas. 
Assinada a 8 de maio 2020.

O Secretário Regional da Agricultura e Florestas, João António Ferreira Ponte.

5. O n.º de SERCLA deverá ser cancelado até 31 de dezembro de 2020 e o comprovativo, 
emitido pelo IAMA, remetido pelo produtor à DRDR até 31 de janeiro de 2021. 
6.O não cumprimento do disposto no número anterior, implica a perda dos direitos atri-
buídos ao abrigo da presente portaria.
7. Sem prejuízo do disposto no número 4 do presente artigo, para efeitos do critério de 
seleção constante da alínea b), do nº 1 do artigo 4.º, é considerada a totalidade do leite 
do produtor independentemente de terem sido efetuadas transferências de quantida-
des de referência.
8. A aplicação do disposto no número 3 do presente artigo, ocorre a partir da data da 
entrada em vigor do novo diploma que estabelece as normas de aplicação das medidas 
a favor das produções animais e vegetais na Região Autónoma dos Açores.

Artigo 9.º
Intransmissibilidade dos direitos

1. Os direitos atribuídos ao abrigo da presente Portaria são intransmissíveis.
2. O disposto no número anterior não se aplica nos seguintes casos de força maior e 
circunstâncias excecionais:
a) Morte do beneficiário;
b) Incapacidade profissional do beneficiário definitiva e permanente;
c) Catástrofe natural grave que afete de modo significativo a exploração;
d) Epizootias que afetem parte ou a totalidade do gado;
e) Expropriação de toda a exploração, ou uma parte importante da mesma, no caso de a 
expropriação não ser previsível no dia da apresentação da candidatura;
f) Transferências de pais para filhos, no caso da cessação da atividade agrícola;
g) Transmissão para o herdeiro ou herdeiros, no caso de heranças indivisas.

Artigo 10.º
Entrada em vigor

A presente Portaria entra em vigor no dia 6 de julho de 2020.

Secretaria Regional da Agricultura e Florestas. 
Assinada a 22 de junho de 2020.

O Secretário Regional da Agricultura e Florestas, João António Ferreira Ponte.

AJAM O JOVEM AGRICULTOR
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I SÉRIE • Nº 84 • QUINTA-FEIRA, 4 DE JUNHO DE 2020
SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E FLORESTAS
PORTARIA N.º 68/2020 DE 4 DE JUNHO DE 2020

Considerando a crescente importância da produção de pequenos ruminantes, ovi-
nos e caprinos, na Região Autónoma dos Açores, a qual importa apoiar de modo a 
diversificar a atividade agropecuária, bem como a suprir o autoabastecimento do 
mercado para este tipo de produtos;
Considerando a necessidade de o abate dos referidos animais ser efetuado de 
forma continuada em estruturas de abate aprovadas, por forma a garantir a qua-
lidade e a segurança dos produtos daí resultantes;
Considerando a garantia da segurança alimentar como fator de confiança do con-
sumidor em alimentos seguros e genuínos;
Considerando ainda a necessidade de criar equidade com os demais incentivos 
existentes, designadamente no que respeita ao abate de bovinos;
Manda o Governo Regional dos Açores, pelo Secretário Regional da Agricultura 
e Florestas, nos termos da alínea d) do nº 1 do artigo 90º do Estatuto Político-
-Administrativos da Região Autónoma dos Açores, o seguinte:

Artigo 1.º
Objeto

A presente portaria regulamenta a atribuição de uma compensação financeira aos 
produtores agropecuários pelo abate de ovinos e caprinos, nos estabelecimentos 
da rede regional de abate da Região Autónoma dos Açores (doravante, RAA), des-
de que aprovados para consumo.

Artigo 2.º
Montante da compensação financeira

É atribuída uma compensação financeira, a fundo perdido, no montante de 20,00 
€ (vinte euros) por cabeça, aos proprietários de ovinos e caprinos com idade igual 
ou superior a 3 (três) meses, abatidos nos estabelecimentos da rede regional de 
abate da RAA, e aprovados para consumo.

Artigo 3.º
Tramitação administrativa

1 - De forma a beneficiarem do regime de compensações previsto no presente 
diploma, os proprietários dos ovinos e caprinos abatidos na RAA deverão apresen-
tar um requerimento no Serviço de Desenvolvimento Agrário de Ilha, dirigido ao 
diretor regional com competência em matéria de agricultura.
2 - O requerimento de candidatura deve ser apresentado no decurso dos primeiros 
dois meses do ano civil subsequente ao ano do abate dos animais.
3 - O requerimento previsto no número anterior do presente artigo deve contem-
plar a identidade completa do candidatado, nomeadamente a residência, número 
de identificação fiscal e de identificação bancária, e deve ser acompanhado dos 
documentos comprovativos da situação contributiva e tributária regularizadas 
perante a Segurança Social e a Autoridade Tributária, ou a respetiva autorização 
de consulta.
4 - Poderão ser solicitadas informações e/ou documentos adicionais aos candi-
datos, comprovativos da elegibilidade das compensações a conceder, bem como 
realizados controlos físicos e/ou documentais.

Artigo 4.º
Análise das candidaturas

A análise do requerimento de candidatura à compensação prevista no presente 
diploma, bem como a sua avaliação e decisão, é da responsabilidade da direção 
regional com competência em matéria de agricultura.

Artigo 5.º
Pagamento da compensação

O pagamento da compensação prevista no presente diploma será efetuado me-
diante portaria do membro do Governo Regional com competência em matéria 
de agricultura.

Artigo 6.º
Incumprimento

1 - O incumprimento da legislação sanitária em vigor ou das normas estipuladas 
pelos serviços oficiais competentes na matéria, bem como a prestação de falsas 
declarações, acarreta a perda do direito ao apoio.
2 - Verificando-se o incumprimento do disposto no número anterior do presente 
artigo, poderá ser exigida a devolução das compensações atribuídas, bem como 
aplicadas as demais penalizações previstas na legislação em vigor.

Artigo 7.º
Financiamento e dotação orçamental

1 - O pagamento das compensações previstas na presente portaria é suportado 
pela dotação orçamental inscrita no Capítulo 50, Programa 2 do Plano de Investi-
mentos da Secretaria Regional da Agricultura e Florestas.
2 - As compensações serão atribuídas de acordo com a disponibilidade orçamen-
tal.

Artigo 8.º
Entrada em vigor e produção de efeitos

A presente portaria entre em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e produz 
efeitos a partir do dia 1 de janeiro de 2020.

Secretaria Regional da Agricultura e Florestas. 
Assinada a 2 de junho de 2020.

O Secretário Regional da Agricultura e Florestas
 João António Ferreira Ponte.

AJAM O JOVEM AGRICULTOR
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I SÉRIE • Nº 86 • SEGUNDA-FEIRA, 8 DE JUNHO DE 2020
SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E FLORESTAS
PORTARIA N.º 69/2020 DE 8 DE JUNHO DE 2020

Considerando a Resolução do Conselho do Governo n.º 64/2020, de 19 de março, 
que determina um conjunto de medidas a aplicar a todo o Arquipélago dos Açores, 
no âmbito da monitorização permanente feita à evolução da pandemia COVID-19;
Considerando a Resolução do Conselho do Governo n.º 88/2020, de 31 de março, 
que declara a prorrogação da situação de contingência em todo o território da 
Região Autónoma dos Açores, até ao dia 30 de abril;
Considerando a Resolução do Conselho do Governo n.º 123/2020, de 4 de maio, 
que aprova as medidas de levantamento gradual das restrições em vigor na Re-
gião Autónoma dos Açores, no âmbito da pandemia de COVID-19;
Considerando que o atual estado de saúde pública decorrente da pandemia CO-
VID-19 tem causado impactos negativos no exercício das diversas atividades;
Considerando as restrições legais vigentes durante o estado de emergência, de 
calamidade, de contingência, e de alerta, designadamente, as relativas ao encer-
ramento dos estabelecimentos, bem como, as restrições legais vigentes no que 
respeita à circulação de pessoas, confinamento obrigatório ou assistência fami-
liar, dificultam o acesso aos meios necessários e à realização dos investimentos 
aprovados no âmbito dos pedidos apoio apresentados ao Programa de Desenvol-
vimento Rural da Região Autónoma dos Açores 2014-2020 (PRORURAL+);
Considerando que estas circunstâncias se refletem igualmente no desenvol-
vimento das diversas atividades, designadamente, no que respeita ao acesso a 
fatores de produção, e à perda de canais de escoamento e de valorização dos pro-
dutos, bem com, à falta de mão-de-obra, que dificultam ou impedem, não só a 
realização dos investimentos, mas também, do cumprimento e a manutenção das 
obrigações contratuais assumidas;
Considerando que as circunstâncias supra descritas não são imputáveis aos bene-
ficiários, que viram a sua atividade produtiva e ou comercial gravemente afetada 
pela corrente situação epidemiológica e, que, consequentemente se viram impe-
didos de realizar os investimentos aprovados ou manter as obrigações contratual-
mente assumidas;
Considerando que o n.º 2 do artigo 2.º do Regulamento (UE) n.º 1306/2013, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro, relativo ao financiamen-
to, à gestão e ao acompanhamento da Política Agrícola Comum, não é exaustivo 
quanto à listagem das situações reconhecíveis como casos de força maior;
Deste modo, importa que se proceda ao reconhecimento das situações, em que 
a atividade produtiva e ou comercial foi gravemente afetada como caso de força 
maior, por forma a serem dadas por concluídas as operações com o grau de execu-
ção em que se encontrarem, mediante a extinção do respetivo vínculo contratual;
Foi ouvido o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P., enquanto 
organismo pagador;
Assim:
Manda o Governo Regional, 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, e nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 5.º do 
Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro e o ponto 7 da Resolução do Conselho 
do Governo n.º 31/2015, de 27 de fevereiro, o seguinte:

Artigo 1.º
Objeto

A presente portaria determina, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Ru-
ral da Região Autónoma dos Açores 2014-2020 (PRORURAL+), que a situação de 

pandemia COVID-19, da qual resulta a impossibilidade de executar os investimen-
tos ou dar cumprimento às obrigações contratualizadas, pode ser reconhecida 
como «caso de força maior», nos termos do n.º 2 do artigo 2.º do Regulamento 
(UE) n.º 1306/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro, 
relativamente às medidas não previstas no n.º 2 do artigo 67.º, do referido Re-
gulamento.

Artigo 2.º
Incumprimento de obrigações por motivo de força maior

Os beneficiários que viram a sua atividade produtiva e/ou comercial gravemente 
afetada em resultado da pandemia COVID-19, que afetem a realização dos inves-
timentos ou o cumprimento das obrigações contratualizadas de forma durável, 
podem dar por concluídas as suas operações, independentemente do grau de exe-
cução em que se encontrem, após o reconhecimento da situação de «caso de força 
maior», a conceder mediante requerimento apresentado para o efeito.

Artigo 3.º
Procedimento de avaliação e de reconhecimento da situação

1 - Para avaliação e reconhecimento da situação a enquadrar, os beneficiários 
devem apresentar um pedido de aplicação do conceito de «caso de força maior» 
junto do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P. (IFAP) ou à Au-
toridade de Gestão do PRORURAL+, até 15 de julho de 2020, demonstrando fun-
damentadamente o nexo causal entre a impossibilidade de dar continuidade à 
execução da operação ou das obrigações assumidas e a situação COVID-19, para 
efeitos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 64.º do Regulamento (UE) n ° 
1306/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro.
2 - Simultaneamente com o pedido a que se reporta o número anterior, os benefi-
ciários devem formalizar, também até 15 de julho de 2020, um último pedido de 
pagamento, quando for o caso.
3 - O IFAP ou a Autoridade de Gestão do PRORURAL+, assegura a apreciação ca-
suística do respetivo nexo de causalidade.
4 - O IFAP toma as decisões administrativas relativas à extinção do vínculo con-
tratual, informando a Autoridade de Gestão do PRORURAL+ quanto aos proce-
dimentos a adotar no âmbito da validação do último pedido de pagamento e 
encerramento da operação.
5 - Após a tomada de decisão administrativa, o IFAP informa a Autoridade de 
Gestão do PRORURAL+, do sentido da mesma, para que esta comunique aos be-
neficiários.

Artigo 4.º
Entrada em vigor e produção de efeitos

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e produz 
efeitos à data da produção de efeitos da Resolução do Conselho do Governo n.º 
64/2020, de 19 de março.

Secretaria Regional da Agricultura e Florestas. 
Assinada a 3 de junho de 2020.

O Secretário Regional da Agricultura e Florestas
 João António Ferreira Ponte.
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I SÉRIE • Nº 101 • SEGUNDA-FEIRA, 6 DE JULHO DE 2020
SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E FLORESTAS
PORTARIA N.º 95/2020 DE 6 DE JULHO DE 2020

Considerando a situação de emergência de saúde pública, de âmbito interna-
cional, relativa ao surto da doença “COVID 19”, classificado como pandemia 
mundial pela Organização Mundial de Saúde;
Considerando a situação que se vive no setor queijeiro artesanal, que sofreu 
fortemente os impactos da crise sanitária causada pela COVID-19, implican-
do uma redução nos volumes de leite transformado, e uma redução drástica 
nas vendas, causada essencialmente pelo encerramento dos mercados, em 
particular os canais HoReCa;
Considerando que as restrições à circulação e as medidas de distanciamento 
social causaram perturbações nas cadeias de abastecimento.
Considerando, por um lado, a quebra de laboração, em algumas situações 
muito elevadas, em que o leite excedente foi absorvido pela indústria e coo-
perativas, e por outo lado, nos casos em que tal não foi possível, a dificuldade 
acrescida no armazenamento dos queijos produzidos;
Considerando que esta situação se registou precisamente no período anual 
de maior produção de leite;
Considerando que na Região, em 2019, as queijarias tradicionais transfor-
maram cerca 5,6 milhões de litros de leite, todas com volume inferior a 1,5 
milhões de litros de leite;
Considerando, ainda, o impacto económico da atividade das queijarias arte-
sanais na respetiva ilha, a notoriedade gastronómica que atribuem à Região 
e ao setor, e que estas queijarias contribuem para a fixação das populações 
nos meios rurais contribuindo para a criação de postos de trabalho;
Assim, ao abrigo do disposto nas alíneas d) e h) do n.º 1 do artigo 90.º do 
Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, tendo em 
conta o disposto na alínea a) do artigo 2.º do anexo I ao Decreto Regulamen-
tar Regional n.º 11/2013/A, de 2 de agosto e alínea b) do n.º 2 do artigo 2.º 
do Decreto Regulamentar Regional n.º 47/92/A, de 27 de novembro, manda 
o governo da Região Autónoma dos Açores, pelo Secretário Regional da Agri-
cultura e Florestas, o seguinte:

Artigo 1.º
Objeto

A presente portaria visa a atribuição de uma ajuda, excecional e transitória, 
às queijarias tradicionais, cujas unidades de produção estejam instaladas na 
Região Autónoma dos Açores.

Artigo 2.º
Objetivo

O apoio financeiro destina-se a minorar os prejuízos sofridos ou a fazer face 
aos encargos acrescidos decorrentes da situação de crise sanitária causada 
pela COVID-19.

Artigo 3.º
Entidades intervenientes

No âmbito da execução do presente regime de apoio são intervenientes o 

Instituto da Alimentação e Mercados Agrícolas (IAMA), a quem compete pro-
ceder à análise das candidaturas, nos termos do artigo 9.º, e a assegurar o 
cumprimento integral da presente portaria.

Artigo 4.º
Beneficiários

1 - Podem beneficiar da ajuda as empresas a título individual ou coletivo, 
com exclusão das cooperativas, cujo volume de transformação em 2019 te-
nha sido inferior a 1,5 milhões de litros de leite e que se dediquem à produ-
ção de queijo artesanal. 
2 - Para beneficiar dos apoios a conceder no âmbito da presente portaria 
os beneficiários, referidos no número anterior, terão de reunir as seguintes 
condições:
a) Estarem legalmente constituídas, no caso de pessoas coletivas;
b) Possuir a situação regularizada perante a administração fiscal e a segu-
rança social;
c) Dispor de contabilidade adequada.

Artigo 5.º
Condições de apoio

O apoio tem em consideração as quebras de produção em períodos homólo-
gos, de março a maio de 2020 e o leite produzido em igual período de 2020, 
tendo por base uma majoração ao leite laborado em detrimento das quebras 
de transformação motivado pelos custos:
a) Adicionais de armazenagem;
b) Adicionais de comercialização;
c) Decorrentes da manutenção dos postos de trabalho.

Artigo 6.º
Critérios de atribuição

O apoio será atribuído com base nos seguintes critérios:
a) Ajuda a atribuir por litro de leite, variável em função do volume transfor-
mação da respetiva queijaria no ano civil de 2019;
b) Apoio calculado com base no somatório das quebras de laboração em pe-
ríodos homólogos, de março a maio de 2020 e o leite laborado no mesmo 
período em 2020.

Artigo 7.º
Escalões da ajuda

A ajuda a atribuir observa os seguintes escalões:
a) Laboração < 100.000 litros:
- €/ltr/quebra - 0,200 €
- €/ltr/laborado - 0,250 €;
b) Laboração entre 100.000 e 499.999 litros:
- €/ltr/quebra - 0,125 €
- €/ltr/laborado - 0,150 €;
c) Laboração entre 500.000 e 999.999 litros:
- €/ltr/quebra - 0,060 €
- €/ltr/laborado - 0,075€;

AJAM O JOVEM AGRICULTOR
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II SÉRIE • Nº 125 • QUARTA-FEIRA, 1 DE JULHO DE 2020
INSTITUTO DE ALIMENTAÇÃO E MERCADOS AGRÍCOLAS
AVISO N.º 40/2020 DE 1 DE JULHO DE 2020

1 - De acordo com o disposto no nº 3 do artigo 49º do Regulamento (UE) nº 
1151/2012 do Parlamento e do Conselho, de 21 de novembro e no nº 4 do Anexo 
I do despacho normativo 249/93 de 9 de dezembro, faço publico que a Associação 
de Criadores de Bovinos da Raça Ramo Grande requereu o registo da “Carne Ramo 
Grande DOP”.
2 - Qualquer pessoa singular ou coletiva com interesse legítimo pode apresentar 
um ato de oposição, e consultar o pedido de registo na página eletrónica da Dire-
ção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural em https://www.dgadr.gov.pt/
sustentavel/dop-igp-etg ou no Portal do Governo dos Açores em https://www.
azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/sraf-iama ou dirigindo-se, durante o horário 
normal de expediente, ao IAMA – Instituto de Alimentação e mercados Agrícolas, 
sito na Rua do Passal 150, 9501-096 Ponta Delgada.
3 - As declarações de oposição, devidamente fundamentadas, devem incluir uma 
alegação de possibilidade de o pedido infringir as condições estabelecidas na re-
gulamentação aplicável, e dar entrada no serviço referido em 2, num prazo de 
30 dias a contar da data de publicação deste Aviso no  da Região Autónoma dos 
Açores.

26 de junho de 2020.
A Presidente da Direção do IAMA,

Maria Carolina Quental de Medeiros Parreira da Câmara.

d) Laboração entre 1.000.000 e 1.500.000 litros:
- €/ltr/quebra - 0,030 €
- €/ltr/laborado - 0,040€.”

Artigo 8.º
Apresentação de candidaturas

1 - A apresentação de candidaturas e dos documentos ou declarações que 
sejam constitutivos da sua elegibilidade efetua-se através de submissão ele-
trónica do formulário de candidatura, através do endereço https://e-form.
azores.gov.pt/queijos2020, sendo a autenticação dos mesmos realizada atra-
vés de código de identificação atribuído para o efeito.
2 - O período para apresentação de candidaturas decorre no prazo de 10 (dez) 
dias úteis a contar da data de publicação da presente portaria.

Artigo 9.º
Análise das candidaturas

1 - As candidaturas são objeto de análise e parecer, por parte do IAMA, no 
prazo máximo de 30 dias seguidos, a contar da data-limite de entrega das 
candidaturas.
2 - Podem ser solicitados aos beneficiários elementos ou documentos adi-
cionais considerados relevantes para a análise e emissão de parecer sobre a 
candidatura apresentada.
3 - A não entrega dos documentos ou elementos mencionados no número an-
terior, 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 constantes da presente portaria, determinam a 
exclusão da candidatura.
4 - Após a conclusão da análise da candidatura são emitidos um parecer téc-
nico e uma proposta de decisão, devidamente fundamentados, sendo estes 
enviados ao membro do Governo Regional com competência em matéria da 
agricultura, para decisão.
5 - Após a decisão de aprovação das candidaturas e o apuramento do mon-
tante da comparticipação financeira a conceder, o seu pagamento é autori-
zado mediante portaria do membro do Governo Regional com competência 
em matéria de agricultura.

Artigo 10.º
Financiamento e dotação orçamental

O pagamento do apoio previsto na presente portaria é suportado pela dota-
ção orçamental inscrita no Capítulo 50, Programa 2 – Agricultura e Florestas 
e desenvolvimento Rural, Objeto 2.3 – Aumento do Valor dos Produtos Agrí-
colas e Florestais, Ação 2.3.3 – Regularização de Mercados.

Artigo 11.º
Regime de auxílio de minimis

Os apoios previstos no presente diploma são concedidos no âmbito do regi-
me de auxílios de minimis, previsto no Regulamento (UE) n.º 1407/2013, da 
Comissão, de 18 de dezembro de 2013.

Artigo 12.º
Incumprimento

O incumprimento do disposto na presente portaria, bem como a prestação de 
falsas declarações, acarreta a perda do direito ao apoio devido e o seu ime-
diato reembolso, acrescido de juros de mora à taxa legal em vigor, calculados 
desde que foram colocados à sua disposição.

Artigo 13.º
Entrada em vigor

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Secretaria Regional da Agricultura e Florestas. 
Assinada a 30 de junho de 2020.

O Secretário Regional da Agricultura e Florestas
 João António Ferreira Ponte.
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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 Re-
construtiva, 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 Gas-
troenterologia, Exames Cardiologia, Exames Pneumo-
logia, Cirurgias, Enfermagem e Análises Clínicas.

VIP HOTELS
•  Quarto Individual APA – 70€
•  Quarto Duplo APA – 80€ 
 _  As tarifas apresentadas são por quarto, por noite e in-

cluem pequeno-almoço buffet no restaurante do hotel.
 _ Os valores apresentados são em Euros com IVA incluído.
 _  As reservas deverão ser solicitadas por email da em-

presa para res.azores@viphotels.com e serão aceites 
mediante disponibilidade.

 _  Camas extras e berços On Request (grátis para crian-
ças 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 can-

celamento tardio ou no show será cobrado o valor da 
primeira noite por reserva e por quarto.

PROTOCOLOS

ALBERTO OCULISTA
•  50% Desconto na compra de armações + lentes gradua-

das. 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 côn-

juges 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 emis-

são do recibo de liquidação da fatura da reparação, den-
tro do prazo pré-estabelecido de 30 dias após a emissão 
da fatura, Salvo pontuais exceções previamente acorda-
das 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.

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.
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NOTÍCIAS
COVID-19 LEVA A REDUÇÃO DE 13,7% DO VOLUME DE 
ABATE DE GADO EM ABRIL DE 2020

A pandemia de Covid-19 levo, em Abril de 2020, 
a uma redução do volume de abate de gado 
(-13,7%) para todas as espécies, devido à diminui-
ção acentuada da procura (sobretudo pela retoma 
do nível normal de consumo das famílias e encer-
ramento do sector da restauração).
Explica o Boletim Mensal da Agricultura e Pes-
cas – Junho de 2020, do Instituto Nacional de 
Estatística (INE), que a redução da procura fez 
igualmente controlar o aumento no volume de 
abate de aves e coelhos, que teve um acréscimo 
global de 3,7% (+7,2% em Março), e conduziu 
a decréscimos na produção de ovos de galinha 
para consumo (-0,4%) e no volume de produtos 
lácteos (-0,6%).

A Primavera muito quente e com precipitação 
superior ao normal em Março e Abril ampliou 
de forma acentuada o habitual pico de produ-
ção das pastagens, com um aumento de bio-
massa muito significativo e disponibilidades 
forrageiras que permitiram o pastoreio pleno 
dos efectivos pecuários explorados em regime 
extensivo.
Segundo o Boletim Mensal da Agricultura e 
Pescas – Junho de 2020, do Instituto Nacional 
de Estatística (INE), existiram também condi-
ções favoráveis para a obtenção de alimentos 
conservados (forragens e silagens), sendo que 
ao longo de Maio já decorreram cortes e seca-
gens para a obtenção de fenos um pouco por 
todo o País, com produtividades superiores às 
alcançadas na campanha anterior.

Depois de uma procura muito forte pelas famílias 
no mês de Março, esta baixou significativamente 
no período seguinte, e terá estabilizado a partir da 
Páscoa, restabelecendo-se um nível considerado 
normal para o sector.
Acrescentam os técnicos do INE que “foi notório 
este impacto no abate de gado em Abril (-13,7% 
no volume total, face ao aumento de 11,4% em 
Março), tendo-se registado decréscimos em todas 
as espécies (bovinos, suínos, ovinos e caprinos)”.
A redução da procura pelo encerramento do sector 
da restauração contribuiu de forma decisiva para 
esta situação. Acresce a suspensão da actividade de 
alguns matadouros no mês em análise, sobretudo 
de unidades que procedem ao abate de suínos e 
particularmente de leitões, o que resultou num 
volume de abate de suínos que foi o menor dos 
últimos quinze anos.

BOVINOS, OVINOS E 
CAPRINOS

Bovinos, ovinos e caprinos viram também reduzir 
o abate em Abril, salientando o Boletim Mensal da 

MAIO 
EXTREMAMENTE 
QUENTE E SECO

O mês de Maio caracterizou-se, em termos 
meteorológicos, como extremamente quen-
te e seco. De facto, maio de 2020 foi o mais 
quente (a par com o de 2011) desde 1931, 
com um desvio da temperatura média face à 
normal (1971-2000) de +3,3 ºC, acrescentam 
os técnicos do INE.
Na segunda quinzena, e por todo o território 
continental, registou-se uma das mais exten-
sas ondas de calor observadas em Maio, tendo 
início nos dias 16/17 e durado, em algumas 
estações, até ao final do mês (inclusivamente 
prolongando-se pelos primeiros dias de Junho 
no interior Norte).

Agricultura e Pescas – Junho de 2020 as dificulda-
des acrescidas dos produtores de carne DOP com 
raças autóctones, uma vez que são os que mais 
dependem do sector da restauração para escoar os 
seus produtos.
No caso dos ovinos e caprinos os decréscimos re-
flectem também a venda de borregos e cabritos 
produzidos para o tradicional período da Páscoa. 
Apesar de algum abate antecipado em Março de 
ovinos, a menor procura e dificuldade de coloca-
ção dos animais resultou num abate global deste 
período (março-abril) significativamente inferior 
ao normal.
Atendendo a esta particular situação do mercado, 
que gerou desequilíbrios entre a oferta e procura, 
e no sentido de aliviar o mercado a nível da UE (e 
consequentemente também o nacional) do exces-
so de produção, a Comissão Europeia implementou 
no final de Abril a ajuda excepcional temporária à 
armazenagem privada de carnes de bovino, ovino 
e caprino, com entrada em vigor a partir do dia 7 
de Maio.

O artigo foi publicado originalmente em Agricul-
tura e Mar

Quanto à precipitação, o valor médio, 51,2 
mm, correspondeu a 72% da normal (1971-
2000). De destacar as condições de instabili-
dade atmosférica verificadas entre os dias 9 e 
16 e, principalmente, entre 26 e 31, que origi-
naram a ocorrência de aguaceiros localmente 
fortes, por vezes de granizo, e acompanhados 
de trovoada.

O artigo foi publicado originalmente em Agri-
cultura e Mar

PRIMAVERA QUENTE FAVORECE DESENVOLVIMENTO 
DE PASTAGENS E FORRAGENS EM MAIO DE 2020
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NOTÍCIAS

No entender da governante não há margem 
para dúvidas: ‘A agricultura é basilar para o nos-
so desenvolvimento económico, social e tam-
bém ambiental’. E lembra que foi importante 
nesta altura colocar liquidez às empresas para 
que a cadeia pudesse funcionar e não faltassem 
alimentos seguros em qualidade e em quanti-
dade para alimentar os portugueses.

A PANDEMIA AFETOU 
A AGRICULTURA. ATÉ 
QUE PONTO O SETOR 
FOI ATINGIDO?

Esta pandemia afetou todos os setores da ati-
vidade económica em Portugal e no mundo. 
Afetou a vida de todos os portugueses e cla-
ramente teve consequências para todo o com-
plexo agroalimentar. Por um lado, sentimos 
que partimos de um ponto bastante positivo 
porque, em fevereiro, o peso da agricultura e 
do complexo agroalimentar enquanto recurso 
endógeno produtor de bens transacionáveis 
representava 3,9% do VAB [valor acrescenta-
do bruto] na economia e 10,7% do emprego 
total. Embora sejam números que pareçam 
incipientes porque quando olhamos para as 
exportações, onde nessa altura as exportações 
representavam 7,2% e as importações um pou-
co mais, 11,3%, sendo que, nos últimos 10 anos 
as exportações cresceram a um ritmo de 5,1% 
ao ano enquanto as importações diminuíram a 
um ritmo completamente diferente, 2,9%. Isto 
significa que, nos últimos 10 anos, tendemos a 
equilibrar a nossa balança comercial. Mas já fo-
cando no período pandémico, quando olhamos 

“AS VACAS NÃO DEIXARAM DE EXISTIR  
E A POLUIÇÃO BAIXOU”

para os dados das exportações do INE [Instituto 
Nacional de Estatística], de março, percebemos 
que há uma quebra muito significativa de todos 
os bens transacionáveis, mas vemos que o setor 
agroalimentar, do ponto de vista das exporta-
ções, continuou a crescer a um ritmo superior 
a 9% face ao período homólogo. Já em abril e 
num contexto marcadamente pandémico, o 
setor e o complexo agroalimentar, aumentou 
de forma mais incipiente mas subiu 1,6%. E 
isto significa o quê? Que no primeiro quadri-
mestre, do ponto de vista das exportações, 
continuámos a subir face ao período homólogo 
do ano passado em cerca de 3,7% e as impor-
tações diminuíram 1%. Durante estes primeiros 
quatro meses de 2020 contribuímos para uma 
diminuição do nosso défice da balança comer-
cial em 112 milhões de euros. São dados que 
nos parecem positivos, mas que estão longe 
daquilo que tínhamos previsto, até porque ví-
nhamos de uma trajetória de crescimento nas 
exportações, estamos representados em mais 
de 60 países, temos mais de 240 produtos em 
mercados externos e temos outros tantos como 
potenciais mercados e potenciais produtos a 
colocar lá fora.

MAS SOFREU AGORA 
ESTE IMPASSE …

O que sabemos é que os objetivos a que nos 
propusemos de crescimento de exportações e 
de produção para consumo interno foram cla-
ramente comprometidos por isto. Em contexto 
de pandemia, o que percebemos imediatamen-
te que os primeiros tempos foram de corrida 

desenfreada aos produtos alimentares porque 
houve algum receio de que houvesse quebra 
no fornecimento de bens alimentares. Duran-
te essa primeira fase e devido a essa corrida 
às prateleiras das lojas, assistiu-se a algumas 
quebras mas que rapidamente foram repos-
tas. Essa situação levou-nos, de imediato, a 
criar dois grupos: um grupo de trabalho dentro 
do Ministério com todo o setor, toda a fileira, 
todo o complexo agroalimentar para podermos 
acompanhar desde a produção à sua distribui-
ção e aos preços de mercado e um grupo formal 
com o Ministério da Economia para garantirmos 
o abastecimento alimentar desde a produção 
primária até ao retalho. Grupo este que já foi ex-
tinto mas que deu corpo para dar continuidade 
do trabalho que se iniciou aqui para podermos 
fazer o acompanhamento do mercado, nomea-
damente no que diz respeito aos preços.

DEPOIS DESSE 
CONSUMO 
DESENFREADO 
ASSISTIU-SE A UMA 
NORMALIZAÇÃO?

Depois houve uma quebra. Durante a fase de 
emergência, a primeira fase, o que é que sen-
timos? Sentimos que havia um novo padrão 
de consumo que, por via do confinamento, as 
pessoas passaram a ir menos vezes às com-
pras e quando iam compravam alimentos com 
maiores datas de validade e menos perecíveis. 
O que é que começámos a perceber que ficava 
nas prateleiras? Os legumes, os frescos, os fru-
tos sem casca, por serem mais perecíveis e por 
algum receio infundado de poderem estar con-
taminados.
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NOTÍCIAS

PRODUTORES DE VINHO RECLAMAM MAIS APOIOS 
PARA EVITAR FALÊNCIAS

OS RESTAURANTES REABRIRAM EM MAIO, MAS CONTINUAM COM 
UMA PROCURA DIMINUTA, O QUE DIFICULTA A VENDA DE VINHOS. 
COM OS ARMAZÉNS CHEIOS, O SETOR TEME NÃO TER CONDIÇÕES 
PARA ENFRENTAR A PRÓXIMA VINDIMA, DEIXANDO EM GRAVES 
DIFICULDADES OS VITICULTORES. OS 15 MILHÕES DE AJUDA 
ANUNCIADOS SÃO “MANIFESTAMENTE INSUFICIENTES”.

O governo anunciou 15 milhões de apoio ao vinho, 
mas os produtores garantem que são “manifesta-
mente insuficientes” para travar a crise no setor, 
em especial nas empresas de menores dimensões, 
muito dependentes da restauração e do turismo. 
Os agentes reclamam a descativação dos saldos 
de gestão dos institutos da Vinha e do Vinho (IVV) 
e dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP), mas o Mi-
nistério da Agricultura lembra que a medida tem 
“implicações estruturais” ao nível do Orçamento do 
Estado e que “interferem com a gestão intersetorial 
de todas as áreas do governo”. De qualquer forma, 
o gabinete de Maria do Céu Albuquerque diz que 
estão a ser desenvolvidos “todos os esforços” para 
que a descativação, “pelo menos parcial, possa ser 
uma realidade”.
Dos 15 milhões anunciados para o vinho, 10 mi-
lhões destinam-se à destilação de crise, medida 
reclamada pelas várias regiões vitivinícolas. O pro-
blema é o preço a que será pago este vinho: o Mi-

nistério da Agricultura estabeleceu que os vinhos 
serão pagos a 30 e 40 cêntimos o litro, consoante 
tenham Denominação de Origem ou Indicação 
Geográfica. Em resposta ao Dinheiro Vivo, o gabi-
nete da ministra garante que os valores são “equi-
librados”, de “iguais montantes aos praticados” em 
Espanha para a mesma medida, e “muito próxi-
mos” dos preços no mercado de vinhos a granel. 
Maria do Céu Albuquerque sublinha ainda que as 
medidas de intervenção “não se destinam a subs-
tituir o mercado”, mas “a escoar os stocks exceden-
tários na indústria”.
O setor discorda. Francisco Mateus, presidente da 
Comissão Vitivinícola Regional Alentejana, duvida 
que a destilação de crise venha a ter grande pro-
cura na região e fala em preços “manifestamente 
mais baixos” do que aqueles que a região está ha-
bituada a praticar – entre 85 cêntimos a 1 euro nas 
vendas a granel -, garante. “Os papéis que tenho 
assinado mostram, claramente, uma preferência 

pela armazenagem dos vinhos”, diz. O problema é 
que esta medida prevê um teto máximo de 7500 
euros por produtor: “Isso não resolve nada, quan-
do muito, dá-lhes um ou dois meses de alívio na 
tesouraria”, frisa.
A quebra de vendas situa-se em torno dos 20%. “É 
mau, sei de casos de produtores verdadeiramente 
aflitos e que equacionam já a continuidade no 
negócio. Não podemos generalizar as situações, 
certamente que os mais pequenos têm mais difi-
culdades, mas a situação abana toda a estrutura 
empresarial da região”, diz. Francisco Mateus lem-
bra que a exportação vale apenas 30% das vendas 
dos vinhos do Alentejo e que, com os restaurantes 
fechados, há muitas empresa que não tiveram 
quaisquer receitas durante três meses.
Para este responsável, o sector agrícola, para 
sua importância e especificidade, “merecia” uma 
atenção especial, até porque não pode entrar em 
lay-off. “Eu não digo que as medidas de destilação 
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de crise e de apoio à armazenamento não estão 
certas, o que está mal são os montantes. Se nada 
for feito, vai-se destruir emprego, poder de com-
pra, o produto interno bruto… as consequências 
são tão negativas que se justifica que se afetem 
apoios mais significativos. Um banco recebe 850 
milhões, a TAP recebe 1200 milhões… não digo 
que não mereçam, mas às vezes quando se dá 
tanto a uns, retira-se a possibilidade de dar um 
bocadinho mais a outros”, defende.
Com quebras de 30% nos vinhos certifi-
cados em abril e maio, no Dão a crítica é 
a mesma, o dinheiro não chega. Arlindo 
Cunha, presidente da comissão vitiviní-
cola local reconhece que a destilação de 
crise foi reclamada pelo setor, no entanto, 
assegura que, para que pudesse ter suces-
so, teria de ser a um preço acima dos 50 
a 60 cêntimos por litro. “Só um produtor 
completamente desesperado vai dar os 
vinhos para destilar a 30 ou 40 cêntimos, 
quando pagou as uvas na casa dos 40 a 50 cênti-
mos”, diz. Quanto aos apoios ao armazenamento, 
lembra que os 7500 euros por agente suportam 
90 mil litros. “Estas medidas nem chegam a ser 
uma aspirina, são um quarto de paracetamol”, 
frisa.
Além disso, Arlindo Cunha lembra que o dinheiro 
vem da OCM do vinho, ou seja, do envelope de ver-
bas que cada país recebeu da reforma da política 
agrícola comum, em 2013. “Se é à OCM dos vinho 
que vamos buscar estes 15 milhões, isto significa 
que vamos reduzir a promoção externa e o apoio 
à reestruturação das vinhas no próximo ano? Eu 
sei que a manta é curta, mas é urgente que haja 
uma negociação política em Bruxelas, sob pena 
do mercado entrar numa situação de descalabro”, 
diz o presidente da CVR do Dão.
Manuel Pinheiro, presidente da Comis-
são Vitivinícola da Região dos Vinhos 
Verdes, aplaude as medidas, mas pede o 
reforço do orçamento. “O governo pode 
e deve ir mais longe, até porque ficam a 
faltar apoios para a promoção e um gran-
de plano de recuperação da restauração 
nacional, dado que o sucesso comercial dos 
vinhos em Portugal está muito ligado aos res-
taurantes”, frisa. As comissões vitivinícolas têm 
reclamado a libertação dos 10 milhões cativos no 
saldo do IVV para suportar ações de promoção. “É 
dinheiro dos produtores, resulta das taxas pagas 
aquando da certificação dos vinhos”, lembram.
No Douro, a questão é ainda mais complicada, 
atendendo a que se trata de uma região de viticul-
tura de montanha, a única em Portugal, e por isso 
com custos de produção mais elevados e produ-

tividade menor. Viticultores e empresas de vinho 
do Porto reclamam que os valores da destilação 
sejam majorados na região para 75 cêntimos o 
litro, majoração essa que custaria um a dois mi-
lhões de euros.
“O Estado já descativou o saldo de gerência do 
Turismo de Portugal, esse sim que veio do erário 
público. Não pedimos nada que não tenha sido 
feito, queremos que sejam libertados os 10 mi-
lhões cativos no Instituto dos Vinhos do Douro e 
Porto, é dinheiro da região, que provém das taxas 
pagas pelo setor e não do Orçamento de Estado”, 
diz António Saraiva, vice-presidente do Conselho 
Interprofissional do IVDP, em representação do 
comércio. “Temos as cubas cheias de vinho, se 
não se fizer nada, não vamos ter capacidade de 
vinificação na próxima vindima. É uma tragédia”, 
garante.
Além disso, e porque o vinho do Porto é a única 
DOC no país cuja produção anual é fixada pelo 
Estado, em função das necessidades de venda, 
precisamente para evitar inundar o mercado, pro-
dutores e comerciantes pedem a criação, na próxi-
ma vindima, de uma reserva qualitativa, que será 
introduzida no mercado, faseadamente, ao longo 
da próxima década. A questão é como financiar 
esse vinho, e mais uma vez, a resposta está nos 10 
milhões do IVDP. “A proposta que fazemos é que 
esses vinhos serão produzidos e pagos ao viticul-
tor, mesmo não indo para o mercado. As empresas 
pagam a compra da aguardente necessária – re-
corde-se que a produção de vinho do Porto resul-
ta, precisamente, da adição de aguardente vitícola 
para interromper a fermentação, numa proporção 
de 60 a 120 litros por pipa (de 500 litros cada) – 
e metade da parcela que é devida ao viticultor. A 
outra metade é adiantada pelo fundo liberto pelo 
IVDP”, explica António Saraiva. Este vinho ficará 
bloqueado e só poderá ser vendido, depois das 
empresas pagarem ao IVDP a parcela adiantada 
por este. “Não queremos nada para nós, será tudo 
para devolver”, garante.
Uma devolução necessária para o terceiro pilar re-
clamado pelo Douro: a promoção. “Já temos stocks 
a mais, temos as vendas a cair, fazer uma reserva 
qualitativa é mais um tiro no pé, se não se investir 
em força, no mundo inteiro, na promoção, para 
que se venda mais e melhor. Mas sem a libertação 
dos 10 milhões não conseguimos fazer nada”, diz 
António Saraiva. Produção e comércio reúnem-
-se com a ministra quarta-feira e esperam “boas 
notícias”, que evitem uma “situação dramática” no 
Douro. O gabinete de Maria do Céu Albuquerque 
admite que a criação da reserva qualitativa “está a 
ser analisada e que será anunciada em breve”. Mas 
não avança mais pormenores.

Para 23 de julho está entretanto agendado o con-
selho interprofissional do IVDP que irá estabelecer 
o valor da produção de vinho do Porto para a pró-
xima vindima. Não estão, ainda, completamente 
apuradas as necessidades reais do comércio, mas 
fontes várias auscultadas pelo Dinheiro Vivo apon-
tam para valores da ordem das 85 mil a 90 mil 
pipas. O que significa uma quebra de quase 20 mil 
pipas face à vindima anterior.
Atendendo a que, num ano normal, o preço da 
pipa ronda os 800 a mil euros, em causa estarão 
perdas da ordem dos 20 mil euros numa região 
com 23 mil viticultores e onde para muitos deles, 
o ‘benefício’, a autorização de produção de vinho 
do Porto, é a única fonte de rendimento de que 
dispõem. António Saraiva recusa avançar já com 
previsões, garantindo, apenas, que tudo farão 
para “minorar as dificuldades” na região. O que 
significa que, mesmo com a aprovação de uma 
reserva qualitativa, o quantitativo de benefício, ou 
seja a produção autorizada de vinho do Porto, será 
sempre inferior às 108 mil pipas do ano passado.
Da parte do Ministério da Agricultura, apenas a 
promessa de que a criação da reserva qualitativa 
será “anunciada em breve”, a par da garantia de 
que o Douro e o setor do vinho do Porto “contam 
sempre com um lugar de destaque nas políticas 
do setor, dada a sua relevância, no quadro nacio-
nal e no domínio fundamental da internacionali-
zação dos vinhos de Portugal”.
Quanto à globalidade do setor, o Ministério recusa 
que estes 15 milhões agora anunciados sejam as 
únicas medidas tomadas para apoiar as empresas 
vitivinícolas. “Tomámos já importantes medidas, 
com o devido enquadramento e sem atropelo 
arbitrário das regulamentações europeias e nacio-
nais”, refere o gabinete da ministra, dando como 
exemplos a antecipação dos 70% dos pedidos de 
pagamento respeitantes às medidas de promoção 
em mercados externos, a simplificação dos apoios 
financeiros diretos à promoção das empresas e as-
sociações representativas do setor, ou o reforço do 
Regime de Apoio à Reestruturação e Reconversão 
da Vinha (VITIS) no valor de 23,5 milhões euros, 
passando assim da dotação inicial de 50 milhões 
para 73,5 milhões de euros.
De qualquer forma, Maria do Céu Albuquerque 
garante que o governo, continua a requerer, junto 
da Bruxelas e dos vários fóruns da União Europeia, 
a “mais fundos comunitários extraordinários para 
mais medidas excecionais que venham a ser ne-
cessárias no sentido de garantir a reversão o mais 
urgente possível dos efeitos negativos provocados 
pela pandemia COVID-19.”
O artigo foi publicado originalmente em Dinheiro 
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NOTÍCIAS

SETOR AGRÍCOLA EM SANTA MARIA TEM FEITO UM 
PERCURSO DE CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL

AGRICULTURA EM RISCO DE FICAR 2 ANOS
SEM APOIO PÓS-COVID
Apesar de o mega Fundo de Recuperação Europeu 
para mitigar os efeitos da pandemia prever uma 
dotação para o setor agrícola, essa fatia vai ficar 
vinculada ao que vier a ser definido para o novo 
quadro financeiro da Política Agrícola Comum 
(PAC), que só entrará em vigor em 2023, privando 
os agricultores dessa verba durante dois anos, de-
nunciam os eurodeputados do PSD.
“Esta situação é inadmissível. Não faz sentido que 
não haja qualquer apoio ao setor da agricultura 
para fazer face à crise causada pela pandemia du-
rante os dois anos da transição. Vão os agricultores 
europeus ser privados de auxílios à recuperação 
apenas por teimosia?”, questiona Álvaro Amaro, 
membro da Comissão de Agricultura.
Em comunicado, o eurodeputado estima que, “na 
base da vinculação do fundo de recuperação à PAC 
pós-2023 (…) está a vontade da Comissão em 

pautar a execução do financiamento de recupe-
ração pelas mesmas linhas ideológicas que tem 
previstas para a futura Política Agrícola Comum”.
Por esse motivo, Álvaro Amaro questionou a Co-
missão, no sentido de saber se “considera rever a 
sua posição de não permitir a execução desse apoio 
durante o período de transição da PAC” e se “apre-
sentará outros auxílios para o setor que permitam 
responder à crise durante o período de transição”.
“Estou manifestamente inconformado com o se-
questro deste importante apoio financeiro durante o 
período de transição apenas por obstinação ideoló-
gica”, concluiu Álvaro Amaro, citado no comunicado.
O Fundo de Recuperação da União Europeia para 
socorrer Estados-membros devido à pandemia, no 
valor de 750 mil milhões de euros, proposto pela 
Comissão no dia 27 de maio, tal como o próximo 
Quadro Financeiro Plurianual, aguardam pela de-

O Secretário Regional da Agricultura e Florestas afir-
mou hoje que o setor agrícola na ilha de Santa Maria 
tem feito um percurso de crescimento sustentável, 
conforme demonstram os dados estatísticos, fruto 
da aposta que os agricultores têm feito e das políticas 
implementadas pelo Governo dos Açores.
“Entre 2016 e 2019 a produção de carne de bovino 
em Santa Maria cresceu 14% e quatro dos cinco 
projetos aprovados, no âmbito do PRORURAL+, de 
primeira instalação de jovens agricultores marienses 
são na área da bovinicultura de carne”, referiu João 
Ponte, que falava no final de uma reunião com a Di-
reção da Associação Agrícola de Santa Maria.
O governante destacou ainda que, em 2019, regis-
tou-se o valor mais elevado de sempre no número 
de carcaças de bovinos exportadas, deixando ficar 
na ilha mais valias económicas, precisamente no 
ano em que o matadouro mariense foi certificado 
pela norma ISO 22.000, relativa à qualidade e se-
gurança alimentar, o que potencia novas oportuni-
dades de negócio numa ilha com grande vocação 
para a produção de animais de carne de excelência 
e boa genética.
No âmbito do POSEI, João Ponte frisou que foram 
feitas alterações muito importantes para o de-
senvolvimento do setor da carne, apontando o 
exemplo da isenção da redução do valor do prémio 

cisão dos chefes de Governo, que irão reunir-se em 
Conselho a 17 e 18 de julho, para conhecer o mon-
tante exato do reforço.
“O Regulamento de transição da PAC, cujo compro-
misso político entre o Parlamento e o Conselho foi 
alcançado no passado dia 30 de junho, prevê um 
período de dois anos para transição, de forma ga-
rantir o tempo necessário a que as administrações 
e os agricultores se adaptem à nova arquitetura 
da PAC, que entrará em vigor, então, apenas em 
2023”, contextualiza o PSD.
A componente do Fundo de Recuperação Euro-
peu para a agricultura ficará disponível através do 
reforço da dotação do Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER), acrescenta-se 
no texto.
O artigo foi publicado originalmente em Dinheiro 
Vivo.

ao abate para os primeiros 20 animais de cada 
produtor, o que permitiu que 99% dos produtores 
marienses de carne de bovino recebessem a ajuda 
por inteiro.
“Se fomos capazes de fazer este trajeto em Santa 
Maria no setor da carne de bovino nos últimos 
anos, estamos confiantes que podemos continuar 
a fazer mais e melhor por um setor estratégico para 
a economia desta ilha”, considerou João Ponte, ma-
nifestando satisfação com a reativação da sala de 
desmancha, que está a ser explorada pela Coope-
rativa AgroMariense.
Na área da diversificação agrícola, destacou o tra-
jeto na produção de meloa em Santa Maria, um 
produto com classificação IGP desde 2015, cuja 
qualidade garante o escoamento da produção, 
bem como a sua valorização.
João Ponte recordou o estímulo que o Governo dos 
Açores criou a esta produção, passando o valor da 
ajuda do POSEI a esta produção de 1.150 euros 
para 1.540 euros por hectare.
“Este é um trajeto que deve ser continuado, pelo 
potencial que existe na ilha, pela qualidade e pela 
notoriedade que esta produção já alcançou, sendo 
que o Governo dos Açores esteve, está e estará 
sempre disponível para continuar a apoiar os pro-
dutores, sobretudo neste ano em que se colocarão 

desafios acrescidos ao seu escoamento”, disse.
O governante considerou também positivo o facto 
de Santa Maria ter apresentado, pela primeira vez, 
oito candidaturas ao programa VITIS, que repre-
sentam um investimento de 230 mil euros, tendo 
em vista a recuperação das vinhas tradicionais, 
recordando que o último aviso deste programa 
privilegiou precisamente projetos em ilhas como 
Terceira, Graciosa, São Jorge, Faial, São Miguel e 
Santa Maria, todas com potencial vitivinícola que 
merece ser mais aproveitado e desenvolvido.
O Secretário Regional destacou ainda o facto de o 
Governo dos Açores ter conseguido aprovar junto 
da Comissão Europeia uma alteração orçamental 
ao programa PRORURAL+ que permitiu um re-
forço orçamental da medida das Agroambientais, 
fazendo com que tenham sido renovados a 60% 
dos agricultores marienses os seus compromissos 
para manterem o regime extensivo das suas explo-
rações em 2020.
“Todos estes indicadores são demonstrativos da 
dinâmica económica e do crescimento que o setor 
agrícola tem tido na atual legislatura, um percurso 
que importa prosseguir com afinco e determinação 
no futuro, dado o potencial existente e a capacida-
de produtiva”, afirmou João Ponte.
GaCS/RM
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O secretário Regional da Agricultura e Florestas ma-
nifestou confiança na certificação europeia da carne 
Ramo Grande, a única raça autóctone dos Açores, 
como Denominação de Origem Protegida (DOP), 
que entra agora em fase de consulta pública.
“A Denominação de Origem Protegida está 
associada à política de qualidade alimentar 
da União Europeia e visa proteger os nomes 
dos produtos, de modo a salvaguardar as suas 
características únicas, vinculadas à sua origem 
geográfica, sendo que esse rótulo permitirá aos 
consumidores aumentar a confiança no produ-
to, em termos de segurança alimentar, e distin-
guir a sua qualidade, contribuindo para valo-
rizar melhor a produção”, afirmou João Ponte, 
acrescentando que “está em causa uma carne 
tenra, suculenta, que tem sido aprimorada ao 
longo de várias gerações”.

ABERTURA DA 
FASE DE CONSULTA 
PÚBLICA NACIONAL

Hoje foi publicada em Jornal Oficial, através do 
Instituto de Alimentação e Mercados Agrícolas 
(IAMA), a abertura da fase de consulta pública 
nacional, durante 30 dias, no âmbito do regis-
to da Carne Ramo Grande DOP apresentado 
pela  Associação de Criadores de Bovinos da 
Raça Ramo Grande, na sua qualidade de Agru-
pamento Gestor.
Quando terminar o prazo da consulta pública 
do pedido de registo, e no pressuposto de não 
haver qualquer manifestação de oposição, 
inicia-se uma nova etapa, ou seja, o envio do 
processo à Direcção Geral da Agricultura e De-
senvolvimento Rural, que, por sua vez, remete-
rá à Comissão Europeia, adiantou João Ponte.
Para o secretário Regional, esta certificação 
assegurará também novas oportunidades de 
negócio para o sector da carne nos Açores, para 
a sua valorização, contribuindo directamente 
para o crescimento da economia local.
Estão inscritos actualmente no Livro de Adultos 
desta raça 1.407 bovinos, distribuídos pelas 
ilhas Terceira, São Jorge, Faial, Pico, São Miguel 
e Graciosa, existindo, no total, 261 criadores da 
raça Ramo Grande nos Açores.
Além da certificação da Carne Ramo Grande 
e da Manteiga DOP, os Açores têm em fase de 

AÇORES: CERTIFICAÇÃO DA CARNE RAMO GRANDE 
DOP AVANÇA PARA A FASE DE CONSULTA PÚBLICA

registo o Alho da Graciosa como IGP e está a de-
correr o processo de certificação da Banana dos 
Açores como IGP.

CARNE RAMO 
GRANDE

Ramo Grande é a designação comum da zona 
nordeste da Ilha Terceira, no Arquipélago dos 
Açores, conhecida como sendo uma região 
plana, bastante fértil onde existiam boas pas-
tagens, abundância de milho e magníficos 
campos de luzerna, e também dos bovinos ver-
melhos e corpulentos que lá se desenvolveram.
Leitão et al. (1943) em visita efectuada à ilha, 
para além de considerarem que esta zona 
apresenta um clima mais favorável que o 
continental e o solo de mais fácil exploração, 
fazem referência a aspectos relacionados com 
a morfologia dos animais mencionando que, 
apresentavam como característica primordial, 
a enorme corpulência, um crescimento que se 
prolonga até aos 8 anos e mais de idade; che-
gam a atingir 1,70 m de altura na cernelha e 
2,30 m de perímetro torácico. Os membros têm 
boas articulações, que terminam por unhas 
afogueadas e resistentes, o que lhes permite 
trabalhar desferrados em calçada.
De acordo com Bettencourt (1923), o gado bo-
vino da Ilha Terceira resulta na sua maioria do 

cruzamento de indivíduos pertencentes aos 
troncos Aquitânico e Ibérico, isto é, do gado Mi-
nhoto ou Transtagano ou dos dois, com o gado 
Mirandês. Por sua vez, Medeiros (1978) afirma 
que, apenas na Ilha Terceira, havia um grupo 
de bovinos de grande corpulência e de óptimas 
qualidades de trabalho, do tipo alentejano, e 
que eram conhecidos por bovinos do “Ramo 
Grande”.
O reconhecimento da importância histórica e 
cultural do gado Ramo Grande e a percepção 
de que estava em risco de perder-se definitiva-
mente o reduzido censo que restava levou a que 
na década de 1990 ressurgisse o interesse por 
este gado e fossem efectuados os primeiros tra-
balhos de levantamento e caracterização que 
viriam a culminar com a instituição do Registo 
Zootécnico da raça em 1996.
Actualmente, a raça Ramo Grande está re-
conhecida, a nível internacional, pela União 
Europeia, pela FAO e encontra-se descrita na 
lista dos Recursos Genéticos Animais a nível 
mundial.

O artigo foi publicado originalmente em  Agri-
cultura e Mar.

Foto: Site: ramogrande
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JOÃO PONTE: MODELO DE AJUDAS DO POSEI TEM 
IMPULSIONADO O CRESCIMENTO DA AGRICULTURA 
NOS AÇORES

O secretário Regional da Agricultura e Florestas 
afirmou hoje, 29 de Junho, que o actual modelo 
de ajudas do programa POSEI tem impulsiona-
do o crescimento da agricultura nos Açores e 
integrou a estratégia regional para o sector, que 
tem sido delineada em colaboração com os di-
ferentes parceiros do sector, muito em especial 
a Federação Agrícola dos Açores.
“Entre 2012 e 2019, verificou-se um crescimen-
to da produção de leite em 12%, da produção 
de carne de bovinos em 16% e da área de hor-
tofrutícolas em 67%, onde o número de produ-
tores aumentou 52%. São tudo exemplos do 
contributo do regime de ajudas do POSEI para o 
crescimento da agricultura, para a manutenção 
e criação de emprego, para o aumento do valor 
e para a substituição de importações e para o 
crescimento das exportações”, referiu João Pon-
te, que falava no final de uma audição na Co-
missão de Economia da Assembleia Legislativa 
sobre o Projecto de Resolução apresentado pelo 
PSD, intitulado ‘Desligamento – garantir apoios 
ao rendimento desligados da produção’.
Para o governante, estes indicadores são po-
sitivos, pese embora o desafio da valorização 
das produções com que o sector leiteiro está 

confrontado desde o fim do regime de quotas 
leiteiras em 2015.

CONVERTER 
EXPLORAÇÕES DE 
LEITE EM PRODUÇÃO 
DE CARNE

João Ponte salientou o trabalho do Centro 
Açoriano de Leite e Lacticínios (CALL) e o Pla-
no Estratégico para os Lacticínios dos Açores, a 
possibilidade de converter explorações de leite 
para explorações de produção de carne, consi-
derando que se trata de exemplos do trabalho 
feito com os parceiros do sector para a valori-
zação dos produtos lácteos, mas que terá de ser 
reforçado e aperfeiçoado, apostando mais na 
inovação, em novos mercados e no reforço da 
notoriedade.
“Está já em vigor uma medida implementada 
no ano passado que permite aos produtores 
de leite em São Miguel, Terceira e Graciosa 
reduzirem até 20% o número de animais e a 
respectiva produção, podendo manter o mes-
mo nível de ajudas no âmbito do POSEI”, disse 

João Ponte, revelando que, apesar deste ano 
770 produtores de leite já terem reduzido 3.000 
animais, esta medidas poderá, no futuro, ser 
melhor explorada, de modo a permitir aos pro-
dutores ajustarem o seu efectivo e melhorarem 
a eficiência das suas explorações.
Destacando a total disponibilidade do Governo 
Regional para aperfeiçoar o programa POSEI, 
João Ponte salientou que, no último ano, por 
exemplo, foi possível introduzir melhorias que 
se traduziram em benefícios para os agriculto-
res, com discriminações positivas para os pe-
quenos produtores, desde logo possibilitando 
que 85% dos produtores de bovinos de carne, 
60% dos produtores de ananás e cerca de 50% 
dos produtores de leite recebessem as ajudas 
sem qualquer tipo de redução e majorando as 
ajudas às produções em regime de qualidade 
(DOP, IGP e Modo de Produção Biológico).

O artigo foi publicado originalmente em  Agri-
cultura e Mar.
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O Governo aumentou este ano, por causa da 
pandemia de covid-19, os prémios por vaca em 
aleitamento, ovelha e cabra, vaca leiteira e ar-
roz, mas deixou de fora o tomate para transfor-
mação, segundo um despacho hoje publicado.
 
A ministra da Agricultura, num  despacho hoje 
publicado em Diário da República, com efeitos 
retroativos a 01 de janeiro, explica que o au-
mento se deve à situação epidemiológica cau-
sada pela pandemia da doença covid-19 e visa 
“minimizar” os seus impactos nos rendimentos 
dos agricultores.

O Brasil decidiu antecipar um plano para enfrentar 
a praga e adotar medidas de controlo depois de 
informar na quarta-feira que permanece “em aler-
ta”, apesar das previsões iniciais dos especialistas 
apontarem que os gafanhotos devem deslocar-se 
para o sul da Argentina ou para o Uruguai.
De acordo com um comunicado divulgado pelo 
Ministério da Agricultura brasileiro, devido às pre-
visões meteorológicas para a região sul, que prevê 
chuva e frio, é “improvável” que os insetos entrem 
no país.
A pasta esclareceu que já estava a trabalhar em 
medidas de controlo no caso de haver uma mu-
dança repentina nas previsões meteorológicas, 
que favoreçam a chegada da praga no território 
brasileiro.
A ‘nuvem’ de insetos que gerou o alerta entrou na 
Argentina no final de maio pelo Paraguai e, segun-
do o Governo brasileiro, é composta por gafanho-
tos da espécie Schistocerca cancellata, que pode 
percorrer até 150 quilómetros por dia.

COVID-19: PANDEMIA REFORÇA AJUDAS AGRÍCOLAS 
DIRETAS A ANIMAIS E ARROZ

BRASIL DECLARA EMERGÊNCIA FITOSSANITÁRIA 
PARA CONTER PRAGA DE GAFANHOTOS

A decisão surge depois de a Comissão Europeia 
ter permitido aos Estados-membros rever as de-
cisões nacionais sobre transferência de fundos 
entre pilares, tendo Portugal decidido recorrer 
este ano a um instrumento da Política Agrícola 
Comum (PAC) para transferir fundos, do 2.º pi-
lar — desenvolvimento rural (FEADER) afetos 
ao quadro de programação 2021 -2027, para o 
1.º pilar — pagamentos diretos (FEAGA).
“Mantendo-se o nível percentual no total do 
envelope financeiro afeto aos pagamentos di-
retos, procede-se à repartição do respetivo au-
mento, no montante de 16,7 milhões de euros, 
pelas diferentes medidas que o integram em 
função da atual proporção”, diz a ministra no 
despacho explicando que o tomate para trans-
formação não beneficia do aumento por “ter 
sido excedido o limiar de área garantida para o 
pagamento específico por superfície” no Pedido 
Único de 2019.

A verba que seria destinada ao tomate é assim, 
por decisão da ministra, reafeta ao prémio por 
ovelha e cabra, atendendo a que, devido ao 
atual contexto epidemiológico, o setor dos ovi-
nos e caprinos “tem sido um dos que registou 
maior queda de preços”.

No sector pecuário, os valores a pagar por ca-
beça serão:
Vaca em Aleitamento – 137€/animal
Vaca Leiteira – 94€/animal 
Ovelha e cabra – 22€/animal

No Pagamento «Superfícies», e uma vez que o 
Tomate para Transformação já tinha ultrapassa-
do o seu envelope financeiro, o pagamento ex-
cecional agora determinado reflete-se apenas 
no Pagamento Específico ao Arroz, que será de 
222€/hectare.

O artigo foi publicado originalmente em SAPO 24.

O Governo brasileiro já negociou com o Sindicato 
das Empresas de Aviação Agrícola (Sindag) a pos-
sibilidade de combater a praga com a ajuda de 
426 aeronaves equipadas com pulverizadores que 
compõem a frota do Rio Grande do Sul.
“A aviação agrícola é considerada mundialmente 
uma das principais armas para combater as nuvens 
de gafanhotos”, disse o diretor do Sindag, Gabriel 
Colle, em comunicado.
Segundo o Ministério da Agricultura brasileiro, a 
formação de ‘nuvens’ de gafanhotos ocorre “com 
relativa frequência” desde 2015 em países vizinhos 
como Bolívia, Paraguai e Argentina.
As espécies de Schistocerca cancellata causaram 
várias infestações em 1938, 1942 e 1946, com 
surtos originários na Argentina que entraram na 
região sul do Brasil e atingiram os estados do Rio 
Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Minas 
Gerais. Na época, causaram grandes perdas, princi-
palmente nas lavouras de arroz. CYR // VM
O artigo foi publicado originalmente em Visão.

A medida foi anunciada num decreto publicado 
pelo Ministério da Agricultura brasileiro, que decla-
rou emergência nos estados do Rio Grande do Sul 
e Santa Catarina, na fronteira com a Argentina e o 
Uruguai, publicado hoje no Diário Oficial da União.
A medida, em vigor por um ano, permite que as 
autoridades brasileiras implementem um plano 
para a eliminação da praga, facilita a importação 
de defensores agrícolas, a contratação de brigadas 
para combater os insetos e adoção de outras medi-
das de emergência para proteger as áreas agrícolas 
destes dois estados brasileiros, que são importan-
tes produtores de cereais. 39
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 Continuar a preparação dos talhões 
para as próximas sementeiras e plan-
tações de Outono-Inverno, efectuan-
do cavas fundas e procedendo ao en-
terramento do estrume e dos adubos.

 Cuidas das hortaliças (brócolo, couve-
-flor, penca e repolho), que deverão 
ser estrumadas ou tapadas a meio do 
mês, se o não tiverem sido antes.

 Semear: agriões, alfaces, azedas, bel-
droegas, cebolas, cenouras, chicórias, 
coentros, couves-flor, repolho, ervi-
lhas, espinafres, favas, nabos, rabane-
tes, salsa, segurelha, etc.

 Dar início, nos pomares onde a co-
lheita da fruta já estiver terminada, à 
poda e limpeza das árvores.

 Prosseguir a enxertia a “olho dormen-
te” de macieiras e pessegueiros, ope-
ração que convém ficar concluída em 
princípios de Outono. Enxertar, “em 
fenda”, cerejeiras, macieiras e pereiras 
de formas altas.

 Aplicar caldas oleosas aos citrinos ata-
cados por cochonilhas, desde que os 
frutos não tenham mais que 2cm de 
diâmetro.

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

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

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

 Ainda se pulverizam com caldas cú-
pricas os batatais mais atrasados, a 
fim de evitar ataques de míldio, tão 
prejudiciais ao desenvolvimento e 
conservação dos tubérculos Imediata-
mente à colheita, os canteiros devem 
ser lavrados, preparando-os para as 
plantas de Outono. Terminar a co-
lheita da batata temporã e começar ou 
acabar a destinada a semente; sachar e 
regar os meloais, milharais, roçar ma-
tos para estrume.

 Semear agriões, alfaces (romana), ce-
bolas, repolho de inverno, rabanetes, 
chicória, couves, beterrabas, ervilhas, 
feijão-verde, aipos e espinafres. Plan-
tar alfaces, chicórias e cebolas. Colher 
feijão de sequeiro, girassol, abóboras, 
cebolas, tomate, pepino, pimento, ce-
bola, beterraba. 

 Preparar o terreno para as sementei-
ras e plantações do próximo Outono. 
Regar pela fresca e sachar. Limpar os 
morangueiros, cortando-lhes os es-
tolhos ou deixando só os necessários 
para a multiplicação. Fazer a sulfata-
ção e enxofra dos tomateiros.

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

 Continuam os trabalhos indicados 
para Julho, cavando e sachando fre-
quentemente as hortaliças e regando, 
quando é possível, abundantemente 
antes das sementeiras e das transplan-
tações. Recolha de muitas sementes, 
que deverão ser bem seleccionadas 
para evitar as hibridações. Em estu-
fa podem semear-se ervilhas e feijão, 
para abrigar as plantas após os pri-
meiros gelos. Sachar e regar as áreas 
a milho.

JULHO AGOSTO SETEMBRO
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Estavam dois maluco a conversar e gaba-se um:
- Ontem evitei um roubo!
Diz a outro:
- Então, apanhaste o ladrão em flagrante?
Responde o maluco:
- Não! Tirei o dinheiro da carteira antes do la-
drão...

Um homem colocou nos classificados:
- Procura-se esposa.
No dia seguinte ele recebeu centenas de cartas. 
Todas diziam a mesma coisa:
- Pode ficar com a minha!!

Uma loira foi a uma loja de sapatos. Escolheu, 
escolheu e acabou por se decidir por um par de 
sapatos de cromo alemão.
O vendedor entregou o sapato, mas foi logo 
advertindo-o:
- Menina, estes sapatos costumam apertar os 
pés nos primeiros cinco dias.
E responde a loira:
- Não tem problema! Eu só vou usá-los na pró-
xima semana.

Rico com uniforme: Coronel.
Pobre com uniforme: Porteiro.

Rico com pistola: Precavido.
Pobre com pistola: Assaltante.

Rico com unhas pintadas: PlayBoy.
Pobre com unhas pintadas: Gay.

Rico com maleta: Executivo.
Pobre com maleta: Traficante.

Rico com motorista: Milionário.
Pobre com motorista: Preso.

Rico com sandálias: Turista.
Pobre com sandálias: Mendigo.

Rico que come muito: Bem alimentado.
Pobre que come muito: Esfomeado.

Rico a ler jornal: Intelectual.
Pobre a ler jornal: Desempregado.

Rico a coçar: Alérgico.
Pobre a coçar: Sarnento.

Rico a correr: Desportista.
Pobre a correr: Ladrão.

Rico numa casa de alterne: À procura de uma 
aventura.
Pobre numa casa de alterne: À procura da es-
posa...

Um grande apreciador de copos vai ao médico, 
acompanhado da sua mulher. Explica o homem: 
- Doutor, sinto náuseas, dores no corpo, boca 
seca...
- Você fuma?  – pergunta o médico.
Diz o homem:
- Uns cinquenta cigarros por dia...
- Ah! Aí está o problema – interrompeu o médi-
co – Pare de fumar imediatamente e voltará a 
ter uma saúde de ferro!
Já fora do consultório a sua mulher o interpela: 
- Tu nunca fumaste um único cigarro. Porque é 
que mentiste?
Explica o homem:
- Se eu dissesse que não fumava ele iria per-
guntar se eu bebia... e aí, meu Deus, lá se ia os 
vinhos, cervejas!

A NASA enviou ao espaço 3 macacos e 1 brasilei-
ro. Da central comunicam:
- NASA para a Nave. Macaco Nº 1, configurar 
painel de controle da nave espacial.
Depois de alguns segundos:
- Configuração efectuada !
- Macaco Nº 2, verificar a pressurização da nave 
espacial. – informam da central.
Depois de alguns segundos:
- Pressurização verificada !
De volta da central:
- Macaco Nº 3, alinhar a rota da nave espacial.
Alguns segundos e:
- Rota alinhada !
E por fim, a NASA diz:
- Astronauta brasileiro...
E responde o brasileiro:
- Já sei, já sei. Põe comida para os macacos e 
não mexe em nada...

Um português foi ao Brasil passar umas férias. 
Ao deslocar-se para outra cidade, dentro do 
comboio, pergunta a um brasileiro que estava 
ao seu lado:
- Por favor, o senhor pode-me dizer qual é a pró-
xima estação?
E responde o brasileiro:
- Claro, é o Verão!

Para testar honestidade um político, o parti-
do mandou pagar 500€ a mais no seu salário. 
O mês passa e o político não diz nada. No mês 
seguinte, o partido faz o inverso e manda retirar 
500€.
Nesse mesmo dia, o político furioso telefona 
para o partido e reclama:
- Houve um engano e tiraram-me 500€ do meu 
salário!
- Tem razão! Curioso porque no mês passado 
também nos enganamos e colocamos 500€ a 
mais... e você não disse nada!
E diz o político:
- Pois, mas é que um erro eu ainda tolero agora 
dois acho um abuso!!!

Num bar um bêbado pede mais uma cerveji-
nha  para continuar a noite em alta. O barman 
depois de servir o bêbado pergunta ao indi-
víduo que estava ao seu lado se pretende be-
ber alguma coisa e o mesmo diz ser testemu-
nha de Jeová e com ar ofendido acrescenta: 
- Prefiro ser raptado e violado sucessivamen-
te por uma centena de “meninas da vida” an-
tes que uma gota de álcool toque nos meus 
lábios.
Rapidamente o bêbado devolve a cerveja ao 
barman e diz:
- Eu também! Não sabia que se podia escolher...

Um Homem está a beber uma cervejinha num 
bar, quando chega um sujeito e intercepta-o:
- O senhor esteve aqui há três meses!
- Pode ser, mas como você tem certeza disso? – 
pergunta intrigado o homem.
Explica o primeiro:
- Reconheci seu guarda-chuva!
Responde o segundo:
- Ahhh, mas há três meses eu nem tinha esse 
guarda-chuva...
E diz o primeiro:
- Mas eu tinha!

Para rir! 
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