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Este é o meu primeiro editorial após as eleições que decorreram na Associação dos Jovens Agricultores Micaelenses e 
Cooperativa Juventude Agrícola, posto isto quero agradecer a todos os que votaram na nossa lista pelo voto de confiança no 
nosso projeto e, aos meus colegas, por terem abraçado este desafio. Quero também deixar uma mensagem de agradecimento 
ao anterior presidente da Associação dos Jovens Agricultores Micaelenses pelo seu trabalho e dedicação para com esta casa.
Os tempos que se avizinham não serão fáceis. Os consecutivos aumentos de todo o nosso custo de produção têm levado a uma 
descapitalização maior e mais rápida. As indústrias, uma vez mais em tantas outras, continuam sem pagar o valor justo pela 
excelente matéria-prima que entregamos dia após dia e não aumentam o preço por sua própria iniciativa!
O verdadeiro desafio passa por produzir leite ao mais baixo custo e a portaria da redução do leite pela bonificação de 15 
cêntimos por litro pode revolucionar a lavoura, tanto a nível de produzir leite mais barato, como ajudar na sua capitalização, a 
Associação dos Jovens Agricultores Micaelenses está disponível para ajudar os seus associados nestes cálculos.
O primeiro trimestre de 2022 não está ser bonito, além da pandemia e início de uma crise económica após os aumentos sucessivos 
dos custos de produção, vem agora uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, em pleno século XXI algo que ninguém esperava. Esta 
guerra irá trazer muitas consequências para todos nós e irá influenciar todos os setores, o nosso não será exceção.
No entanto, o nosso povo é resiliente e não baixamos os braços por nada, e o espírito deverá ser este. Estamos a atravessar uma 
fase complicada já há algum tempo mas iremos ultrapassá-la.
Termino com uma mensagem de solidariedade para com o povo ucraniano, que estão lutando pelas suas vidas, pelas suas 
famílias e pela sua nação. Que esta guerra tenha um término próximo sem muitas mais perdas.
Por fim, gostaria também de deixar o nosso profundo agradecimento ao funcionário António Rebelo pelos seus 25 anos de casa 
e pelo seu compromisso com Associação dos Jovens Agricultores Micaelenses.

Um bem-haja!
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Quem é o Eng.º Nélio Miranda? 
Sou natural do concelho de Nordeste, Achadinha. Fui para a 

Terceira estudar Engenharia Zootécnica e quando terminei re-
gressei a São Miguel. Toda a minha vida estive ligado à agricultu-
ra, mais propriamente à pecuária a desempenhar funções na ex-
ploração do meu pai onde, ainda hoje, continuo a desempenhar.

O sentido de uma associação de jovens agriculto-
res é ainda o mesmo de há cerca de 20 anos?

Se o associativismo é ajudar um jovem com pequeno efetivo 
a ter as mesmas condições de oportunidade que um jovem com 
grande efetivo ou um produtor sénior então, sim, mantém-se, 
mas sempre com a obrigação de revindicar condições melhores.

A constituição dos órgãos sociais da AJAM em ati-
vidade abrange os vários sectores agropecuários?

Sim, foi uma preocupação nossa abranger todos sectores e 
abranger também elementos de todos concelhos, cada concelho 
é único assim como cada sector, sendo que cada um tem as suas 
especificidades. Daí a importância pois assim permite ter um 
maior conhecimento das dificuldades sentidas em toda a ilha.

A relação com as outras associações, nomeada-
mente com a Federação Agrícola dos Açores tem sido 
profícua?

Sim! A relação não podia ser melhor, o interesse da Fede-
ração é o mesmo que de todas as associadas - o melhor para os 
seus sócios. No entanto, entendemos que são 9 ilhas diferen-
tes e cada uma com realidades diferentes, o que não deixa de 
ter debates interessantes para o contributo positivo de toda a 
fileira.

Quais os maiores desafios que define em cada sec-
tor: lacticínios, carne, hortifruticultura e florestas?

Os desafios são comuns a todos: rendimento, falta de mão-
de-obra, continuidade, pois os valores para adquirir qualquer 
um dos sectores são elevados e falta de reconhecimento.

Cada vez se assiste mais a uma falta de mão-de-
obra no sector, o que é paralelo com outros sectores 
económicos, que motivações poderiam existir nas 
explorações para contornar a questão?

Segurança social e impostos associados à contratação de 
mão-de-obra reduzida, assim como dos proprietários. É im-
pensável que haja descontos no IMI, luz, rede móvel e sabe-se 
lá mais o quê, e no ramo do sector primário não existe nada!! 
Os programas que fazem nada servem a longo prazo e tão pou-
co a curto prazo. É importante que fique aqui presente que 
enquanto os governos pensarem que o sector primário é igual 
aos restantes cada vez mais estaremos a caminhar para o abis-
mo, pois o sector primário cada vez mais irá ficar debilitado 
em falta de mão-de-obra e levará à quebra de produção. Esta-
mos em ilhas, a mão-de-obra será sempre necessária!

Cada vez mais se assiste a uma falta de rendimen-
to dos produtores, uma vez que sobem os preços dos 
fatores de produção, e a uma subida muita pequena do 
preço do leite, estrangulam o rendimento dos produto-
res de leite. Como poderá a AJAM, assim como a CJA 
proceder para melhorar a situação dos produtores?

A CJA tem aumentado o preço da carne nos últimos me-
ses, apesar de ter diminuído 20 cêntimos no início de 2021 
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conseguiu acabar o ano com um aumento de 35 a 50 cêntimos 
por kg consoante a classificação, foi um grande esforço e uma 
forma de melhorar o rendimento aos produtores. Também 
tem estado em negociações com fornecedores para não ter 
aumentos nos seus produtos que comercializa. Relativamente 
à AJAM tem existido juntamente com AASM e a FAA reivin-
dicações para o aumento do preço do leite, houve o apoio do 
1,5 cêntimo, reforço para não haver rateios, reconversão de lei-
te para carne. Todas estas oportunidades podem ser soluções 
para determinados produtores, a portaria da redução por litro 
que poderá ser extraordinária para os produtores pois vão tirar 
pressão sobre os custos de produção. Cada vez mais temos de 
produzir ao mais baixo custo, este é o grande desafio. Não se 
trata de produzir mais ou ter mais, mas sim render mais.

Temos assistido à formação de grupos de protes-
to de alguns produtores, como tem sido esta relação 
com a direção da AJAM?

AJAM está sempre de portas abertas para dialogar com os 
seus sócios e com todos os grupos de modo a debater ideias 
em prol do sector, no entanto é preciso referir dois pontos: o 
primeiro, que há muito trabalho feito pelas associações que 
nunca têm o devido crédito e segundo, não é pela situação não 
estar como nós queremos que qualquer instituição associati-
vista tem estado a dormir na sombra da bananeira, até porque 
não existiria todas as portarias que já referi. 

A nível político, tem havido algum contacto por par-
te de cada partido e debate de iniciativas legislativas?

Houve contatos por parte de alguns partidos e temos co-
municado o que são as nossas preocupações e problemas dia-
a-dia. Porém acho que trata-se mais de contatos por destaque 
de mídia do que propriamente em tentar resolver os assuntos.

A CJA tem tido um histórico de intervenção no 
mercado da carne, sendo tanto um regularizador de 
preço, como um importante comprador. Que podere-
mos contar num futuro próximo?

A nossa intenção é nivelar o preço da carne sempre por 
cima, sabemos que nos tempos que correm nao é estável, mas 
tencionamos atualizar os preços assim que possível, é de certa 
forma também uma ajuda ao rendimento dos produtores. 

Foram e continuam a ser realizadas obras nas ins-
talações da CJA, o que nos pode transmitir sobre o 
assunto?

É verdade! Estas obras passam por parte na melhoria das 
condições de trabalho dos funcionários da casa e também na 
otimização dos afluentes que poderá servir de fertilizante para 
disponibilizar aos sócios.

Foi apresentado na última assembleia geral uma reestru-
turação em alguns pavilhões para fazer recria, como o novo 
viteleiro e também um novo parque de estacionamento e um 
pavilhão multiusos. Estamos a dar uma reutilização aos espa-
ços que foram desativados a algum tempo atrás.

Nos próximos quadros comunitários, o que deve-
ria ser proposto para financiar as medidas ambien-
tais, assim como as ocorrências climáticas que têm 
sido bastante rigorosas?

Deveria estar novamente o apoio às camas para as vacas, cada 
vez mais fala-se em bem-estar animal e não conseguimos provi-
denciar esse bem-estar se não houver apoios nessas áreas. É impor-
tante também haver um reforço na área das energias renováveis e 
também uma atualização dos preços na portaria PROAMAF.

Os industriais têm uma dificuldade enorme em 
obter novos mercados de exportação, muito devido 
a sermos uma Região ultraperiférica. Que falta fazer 
para evitar este desequilíbrio, e não ver só como uma 
dificuldade?

Os industriais na minha ótica têm estratégias pouco ousa-
das, ora se temos produtos que vêm de França, Alemanha e Es-
panha para uma RUP por que razão não pode também os nos-
sos produtos estar nestes mercados?! Há muito sedentarismo 
por parte das indústrias. O facto de sermos uma RUP não pode 
ser visto como uma dificuldade, eu não aceito isso. Tem de ser 
visto como uma oportunidade, pois somos únicos no mundo. 

Cada vez mais se assiste na ideia de mudar de uma 
agricultura produtiva para uma agricultura mais 
amiga do ambiente? Que vantagens e desvantagens 
tem uma região como a nossa?

Acho que há sempre uma associação errada quando se fala 
em agricultura produtiva, pois associam a uma tal exploração 
intensiva como vivêssemos nos continentes ou à exploração 
abusiva de animais. Isto aqui são ilhas e há que ver e tratar desta 
forma, nunca poderemos direcionar o nosso método de pro-
dução para produção em escala porque nunca vamos ter uma 
escala de produção para competir. Por isso é importante definir 
alguns pontos para tornar a nossa produção ainda mais amiga 
do ambiente, mas acima de tudo renumerar mais pelos produtos 
de excelência, que infelizmente 30 anos depois ainda não existe.

Devido às condições climatéricas que tem decor-
rido, como estão a funcionar os seguros agrícolas e 
de culturas, e o que pensa mudar?

Os seguros na minha ótica tem que mudar e muito. Pois 
houve no passado ano no dia 26 de junho umas fortes chuva-
das que destruiu muitas colheitas de milho e as seguradoras só 
foram ver os prejuízos 2 meses depois. Como é possível cal-
cular os prejuízos 2 meses depois quando o milho já cresceu 
e consegue esconder mais ou menos as quebras de produção?! 
E os apoios atribuídos pelos seguros foram uma miséria. En-
quanto assim for não sou apologista de seguros, pois perma-
nece a mesma frase de sempre “ os seguros só são bons quando 
não precisamos deles” e nós produtores não queremos isso.

A ilha de S. Miguel tem no seu histórico um impor-
tante legado na área da agroindústria que foi desapa-
recendo. Que opinião tem sobre este desfecho e se na 
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sua opinião poderá acontecer um ressurgimento das 
mesmas ou de outras agroindustriais?

São Miguel é das melhores ilhas para produção de qual-
quer cultura, no entanto o desaparecimento das culturas de-
veu-se sempre a más políticas e falta de estratégia para o futu-
ro. Nunca existirá futuro num negócio enquanto se pensar em 
remediar o presente. E o problema foi esse, a falta de estratégia 
para 10, 20, 30 anos nunca foi questionada. Espero que num 
futuro próximo haja outra agroindústria, pois tirava certa for-
ma pressão na produção de leite, o primeiro passo deverá ser 
saber qual a cultura que mais se adequa em São Miguel e se 
importámos grande quantidade ou não.   

Recentemente havia o receio do Mercosul, algo 
que parece esquecido. Com a tendência para o aumen-
to da produção de carne na ilha de S. Miguel, como se 
articula a sua posição com outros mercados? 

O mercado Mercosul será sempre visto com muita atenção, 
pois é um mercado muito competitivo devido ao seu modo de 
produção mega intensiva. No entanto a nossa forma de produ-
zir terá de ser diferenciada e recompensada, não haverá gran-
des aumentos da produção da carne, haverá sim uma melhoria 
da qualidade de carcaça desses animais. Ou seja, no caso das 
explorações que vão para a reconversão eles irão abater o mes-
mo número de animais, se nascer macho já ia para a engorda 
e as fêmeas irão ser animais de reposição do efetivo, as vacas 
refugadas no entanto serão de melhor qualidade, isto porque 
são animais de vocação para carne e não para leite, por isso ha-
verá sim uma melhoria na qualidade da carcaça e um aumento 
talvez residual no aumento da carne.

A propriedade da terra, aliada ao preço de compra e 
arrendamento, não serão fatores em que a produção de 
carne em regime extensivo e em escala seja residual? 

Como já disse em escala não vale a pena pensar, pois não 
se obterá lucro quase nenhum se for produzir carne em modo 
intensivo com recurso a parques e alimentação toda importa-
da, o sistema extensivo deverá ser o mais ajustável. Basta olhar 
para as ilhas vizinhas, apesar de muitos produtores de carne 
ter uma segunda atividade, muitos também não a têm, sendo a 
produção de carne a sua fonte de rendimento. 

Relativamente a terra e os seus preços é de facto um proble-
ma que é uniforme a todos sectores. A terra aumentou muito e 
o seu preço tanto para compra ou arrendamento para qualquer 
modo de cultura ou modo de produção, seja ele leite ou carne 
está muito elevado. No entanto é preciso também não esque-
cer que a produção de carne não tem tantos encargos mensais 
como o leite o que poderá vir a ser uma mais-valia para reajus-
te do pagamento da aquisição dos terrenos.

Da produção de leite Açoriana, é exportado cer-
ca de 88% da sua transformação, um valor que em 
qualquer atividade é exponencial. Temos bons pro-
dutores, fábricas com produtos de qualidade reco-

nhecida, alcançamos 88% de exportação, o que falha 
para não haver um preço justo do leite. Grande parte 
do nosso mercado reside no continente português, 
que poderá ser feito para que cada vez mais haja ape-
tência pelo produto “Marca Açores”?

Sabe-se que qualquer mercado funciona à base de procura 
e oferta, e queiramos ou não aceitar, este é o facto, estamos a 
produzir demasiado leite nos Açores. Fala-se sempre em criar 
produtos de valor acrescentado e diferenciados, mas nada vale 
a pena quando as mesmas indústrias com produtos de valor 
acrescentado e valor diferenciado produz com “Marca Açores” e 
depois ao lado da prateleira tem também produtos diferenciados 
e valorizados com marca branca. A “Marca Açores” perde toda a 
credibilidade e valor perante o consumidor. Sou da opinião que 
as indústrias devem procurar outros mercados, noutros países 
com maior poder de compra que o nosso para vendermos bem. 
Há que aproveitar todas ligações políticas para abrir os merca-
dos e os nossos governantes podem ajudar nessa ótica.

Como tem sido a relação com a Universidade dos 
Açores, assim como de outras instituições científicas, 
na procura de formas de rentabilização agropecuária?

Tem sido positiva, eles sabem que nós temos as nossas por-
tas abertas para eles. Inclusive, no ano passado, tivemos uma 
visita de uns professores da Universidade dos Açores junta-
mente com professores espanhóis no âmbito de aproveitamen-
to de metano para produção de biogás. É importante haver 
uma comunicação entre ambas as partes no âmbito de propul-
sionar sempre novas formas de rentabilização na agropecuária 
e as instituições científicas e a Universidade dos Açores sabem 
que podem contar com a CJA para todo o tipo de ensaios que 
visam a evolução do sector.

Como acha que será a evolução da agropecuária 
nos próximos 10 anos?

A agropecuária nos próximos 10 anos atravessará um perí-
odo bastante atribulado e terá que se reinventar. Haverá muito 
desânimo e muitas desistências, há que admitir essa possibili-
dade. As dificuldades estão à vista e a situação pandémica só 
veio antecipar um problema que iríamos ter num futuro pró-
ximo. Teremos que reajustar e mudar a nossa forma de pensar, 
produzir e de agir se queremos nos manter na atividade. Com 
os mercados das matérias-primas cada vez mais instáveis não 
podemos depender muito de terceiros, pois o nosso custo de 
produção irá aumentar, nos últimos 20 anos o concentrado au-
mentou no total 182.50€/ton, sendo 151.00€/ton nos últimos 
10 anos e nos últimos 5 anos aumentou 106€/ton. O preço do 
leite terá aumentos mas sempre muito tímidos perante as su-
bidas dos custos de produção, daí que é preciso trabalhar para 
produzir 1 litro de leite ao mais baixo custo e as indústrias de 
procurar novos mercados.
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Vários estudos demonstram que a maior parte dos casos de 
mastite clínica que ocorrem nos primeiros 30 dias de lactação 
são originários de infeções contraídas durante o período seco 
e que, em algumas explorações, mais de 60% do total de masti-
tes clínicas estão relacionadas com infeções ocorridas durante 
aquele período (Green et al. 2002) – Figura 1. 

Torna-se, assim, fácil percebermos que a terapia de seca-
gem constitui um aspeto-chave para o sucesso da preparação 
do úbere para as lactações futuras implicando uma correta to-
mada de decisões, entre as quais se destacam a utilização de 
um antibiótico intramamário para tratar as infeções clínicas 
ou subclínicas existentes e a utilização de um selante de tetos a 
fim de prevenir o aparecimento de novas infeções. 

Coloca-se então a questão: quando devemos utilizar anti-
biótico e quando devemos aplicar selante de tetos? Vamos por 
partes…

A União Europeia está a preparar um conjunto de restri-
ções no que diz respeito à utilização de antibióticos, sobretu-
do de forma preventiva, que entrarão em vigor a partir deste 
ano. Nas explorações de bovinos leiteiros, a grande maioria 
dos antibióticos é utilizada em saúde do úbere e desta utili-
zação, a grande parte deve-se à sua aplicação em tratamentos 
de secagem. Se não há dúvidas que um antibiótico com boa 
capacidade de penetração e distribuição pelo úbere e com uma 
duração de atividade adequada ao período em que o animal 
vai estar seco é essencial para curar infeções intramamárias, 
sobretudo no início do período seco, também é sabido que a 
utilização de antibióticos de secagem como preventivos parece 
não ter uma eficácia adequada, principalmente à medida que 
o tempo desde a sua administração vai passando e, sobretu-

do, frente aos agentes ambientais, que tendem a ser os mais 
prevalentes nas explorações, atualmente. Uma incorreta utili-
zação dos antibióticos pode, para além de não ter efeito bené-
fico, constituir uma fonte de desenvolvimento de resistências 
bacterianas. A terapia com antibiótico “a varrer” é, por estes 
motivos, contraindicada, apostando na reunião das condições 
para a realização, em segurança, de uma terapia de secagem 
em que apenas se recorre ao antibiótico nos animais que dele 
necessitem – terapia seletiva de secagem. Esta decisão requer, 
no entanto, que sejam cumpridos, na exploração um conjunto 
de critérios para que os riscos de não utilização do antibiótico 
na terapia de secagem sejam reduzidos. Para saber como deve 
proceder, em cada situação é importante contactar o seu mé-
dico veterinário assistente. 

No que diz respeito à utilização de selante de tetos, parece 
não existir grande dúvida acerca dos seus benefícios e retorno 
do investimento. Esta utilização reduz a incidência de infeções 
intramamárias durante o período seco e na lactação seguin-
te, redução esta que pode ir, segundo Rabiee e colegas (2013), 
de 25% (se compararmos a utilização de apenas antibiótico + 
selante com a de somente antibiótico) até 73% (se comparar-
mos a utilização de selante com a não utilização de qualquer 
tratamento). Esta e outras metanálises (estudos que reúnem 
informação de vários outros estudos) concluem que a corre-
ta utilização de selante constitui uma forma muito eficaz de 
prevenir as infeções intramamárias, com a vantagem de não 
possuir antibiótico na sua constituição. 

Estes benefícios claros na prevenção de infeções intrama-
márias prendem-se com a consistência viscoelástica do selante 
de tetos, que lhe confere a capacidade de imitar o rolhão de 

TERAPIA 
DA SECAGEM
ANTIbIóTICO SEMPRE 
QuE NECESSáRIO. 
SELANTE DE TETOS 
NECESSáRIO SEMPRE.

A terapia de secagem visa preparar as vacas leiteiras para o período em que vão estar 
sem produzir, a fim de darem início a uma nova lactação, de forma saudável e com a 
glândula mamária renovada e pronta para a produção de leite de qualidade. São então 
funções da terapia de secagem, o tratamento de infeções intramamárias existentes e a 
prevenção do aparecimento de novas, quer durante o período seco quer nos primeiros 
dias da lactação seguinte.
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queratina, naturalmente formado quando se deixa de orde-
nhar. Uma vez que, numa grande parte dos animais, este ro-
lhão que constitui o principal mecanismo natural de encerra-
mento do teto, pode demorar vários dias a desenvolver-se após 
a secagem (ou nem sequer chegar a formar-se) (Williamson et 
al. 1995), a não colocação de selante aumenta a possibilida-
de de entrada de microrganismos através do canal do teto e 
o consequente desenvolvimento de infeções. Assim sendo, o 
selante interno (Figura 2), ao criar uma barreira física entre a 
vaca seca e o ambiente, vai prevenir a entrada desses micróbios 
durante todo o período seco, reduzindo, desta forma, a ocor-
rência de novas infecções do úbere durante a secagem e, con-
sequentemente, o número de mamites clínicas durante o início 
da lactação seguinte.  O produto é depois de fácil eliminação 
na primeira ordenha e totalmente seguro em caso de ingestão 
pelo vitelo, devido ao facto de ser inerte.

Por estas razões, parece ser unânime que o selante deve fa-
zer parte de ambas as terapias de secagem – nos animais que 
requerem também o tratamento com antibiótico e naqueles 
que dele prescindem. Esta tinha sido também já a opinião dos 
especialistas em qualidade de leite do nosso país, aquando de 
uma reunião realizada pela Zoetis em 2016.   

A aplicação do antibiótico intramamário e do selante in-
terno deve obedecer a procedimentos distintos que, quando 
não cumpridos, podem condicionar o sucesso do protocolo e, 
consequentemente, do período de secagem. O fator mais im-
portante é a manutenção de uma perfeita higiene em todo o 
processo, quer se utilize antibiótico + selante ou apenas selante 
de tetos. Em ambas as situações, os tetos devem ser novamen-
te limpos após a última ordenha e desinfetados com recurso 
a toalhetes desinfetantes ou algodão embebido em álcool. As 
cânulas, depois de destapadas, não devem tocar em nada an-
tes de serem introduzidas nos tetos. A grande diferença reside 
na forma de aplicação das bisnagas. A aplicação do antibiótico 
deve ser seguida de uma massagem do teto no sentido ascen-
dente, para que o antibiótico se difunda por toda a glândula 
mamária. O selante, pelo contrário, deve ficar restringido ao 
teto, pelo que, durante a sua aplicação, deve apertar-se a base 
do teto e, após a aplicação, o mesmo não deve ser massajado. 
– Figura 3 

Durante o período de secagem, o animal não deve ser en-
carado como improdutivo, mas sim como fonte de rentabilida-
de para a lactação seguinte, pelo que o antibiótico de secagem 
adequado à realidade da exploração, utilizado sempre que ne-
cessário, combinado com um selante interno de tetos, sempre 
importante, e o correto maneio alimentar durante o período 
seco, associados às condições de higiene e ao bem-estar dos 
animais, constituem, sem dúvida fatores chave para reduzir o 
número de casos de mamites clínicas na lactação seguinte, di-
minuindo a taxa de refugo por mamites, e tirar melhor partido 
da mão de obra disponível contribuindo, assim, para a maxi-
mização da eficiência económica da exploração de leite. 
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fig. 1- Percentagem de mamites na exploração, provenientes de infeções com 
origem no período seco (a amarelo) e na lactação (a verde). (adaptado de green 
et al., 2002)

fig. 2 - selante no interior do 
teto após a sua correta aplica-
ção. (fonte: Zoetis)

fig. 3 - Procedimento para aplicação correcta do selante de tetos: 1. desinfete 
o teto, em especial o orificio do canal do teto. os tetos devem ser desinfetados 
começando nos anteriores (da frente) e terminando nos posteriores (de trás). 
2. aplique o selante, enquanto aperta a base do teto, para que todo o conteúdo 
da bisnaga fique retido no canal do teto. a aplicação deve fazer-se pela ordem 
inversa à da desinfeção, iniciando-se pelos tetos posteriores e terminando nos 
anteriores. (fonte: Zoetis)
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Aptidão pArA A pAstAgem 
– grAzing índex
A Norueguesa Vermelha tem alimentação á base de erva 

em pastagem durante 5 meses do ano, Maio a Setembro, e nos 
restantes meses alimentam se á base de silagem de erva e con-
centrado.

A Raça Norueguesa tem na sua análise o índice de pasta-
gem, que é projetado para rebanhos que geralmente mantêm 
vacas em pastagens durante a maior parte do ano ou geren-
ciam vacas com insumos limitados. É dada forte ênfase na fer-
tilidade, bem como em percentagens de gordura e proteína. A 
saúde dos úberes, conformação do úbere e produção geral em 
Kilogramas está sempre associada a este índice.

Os principais touros baseados neste índice terão filhas com 
excelente produção de gordura e proteína a partir da produção 
à base de erva ou forragem e terão filhas com fertilidade supe-
rior e saúde úbere. Nos sistemas de pastagem a boa locomoção 
é reconhecida como um importante fator para as vacas, pois 
tem que andar longas distancias todos os dias. Graças a esta 

VERMELhA
norueguesa vermelha.

Com base na ambição das cooperativas 
de produtores de leite Noruegueses, a 
Norueguesa Vermelha tem vindo a ser 
melhorada no sentido de criar melhores 
condições de vida, quer para os animais 
quer para seu dono.
Mantendo uma meta de melhoramento 
equilibrada por 50 anos, a Norueguesa 
Vermelha superou a correlação negativa 
entre traços de produção e traços de saú-
de e fertilidade. A análise de registos do 
banco de dados Nacional onde estão in-
cluídos o histórico de Saúde e Fertilida-
de de 12 milhoes de vacas, originou uma 
vaca robusta de tamanho moderado com 
excelente fertilidade, Saude e rendimen-
to de componentes fundamentais para a 
eficiência produtiva.Durante este periodo 
reduziu a incidência a mastite em 70%, 

a incidência á Cetose em 90% e reduziu 
drasticamente o uso de antibióticos sendo 
residual os casos resistentes á penicilina.

JOSÉ NuNO 
CARVALhO
ENG. ZOOTéCNICO
GENO PORTUGAL

A RAÇA LIVRE DE PRObLEMAS!
NORuEGuESA
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norwegian red x Holstein in ireland, 3rd lactation.

selecção a saúde do casco da Vermelha Norueguesa é menos 
susceptivel de laminites relacionadas com problemas do casco.

produção
Nos melhores rebanhos da Noruega, a produção de leite 

(ECM – Leite corrigido por energia) ultrapassou 12.000 kg 
em 2020, com as vacas com melhor desempenho ordenhando 
mais de 16.000 kg. O percentual médio de gordura e proteína 
no leite em 2020 foi de 4,3 % de gordura e 3,52 % de proteína, 
em toda a população de vacas de todas as lactações.

trAços de sAúde
Os traços de saúde são importantes para a economia, o 

bem-estar animal e a sustentabilidade (baixo uso de medica-
mentos) na produção leiteira. Características de saúde foram 
incluídas no programa de reprodução vermelho norueguês 
desde 1978.

Existem três diferentes grupos de traços de saúde incluí-
dos no TMI (Total Merit Index) para o Vermelho Norueguês 

gráfico: uso de antibióticos em diferentes países da união europeia/área económica europeia

e que se podem analisar nas provas dos touros: São saúde de 
úbere, saúde do casco e outras resistências à doença.

FertilidAde
A Vermelha Norueguesa é provavelmente a raça mais fértil 

do gado de leite do mundo, devido à seleção sustentada para 
aumento da fertilidade por mais de 50 anos.

A fertilidade está incluída no TMI desde 1971 e o seu ín-
dice de fertilidade é baseado no número de inseminações. A 
média de inseminações por prenhez situa se nos 1.6 IA.

FAcilidAde de pArto
A facilidade do parto está incluída no programa de seleção 

desde 1978. O vermelho norueguês é caracterizado como uma 
raça com baixa frequência de dificuldades de parto. 2,2 %. Na-
timortos também estão incluídos no TMI, e menos de 3% nas 
vitelas vermelha norueguesa e cerca de 3 % de nos vitelos ma-
chos são natimortos (2020).
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descornAdos (polled)
Um número significativo de touros vermelhos noruegue-

ses são descornados, alguns dos quais são homozigóticos para 
esta característica. Todos os descendentes de touros homozi-
góticos irão nascer sem cornos.

estAturA e A eFiciênciA AlimentAr
A vaca vermelha norueguesa é uma vaca de tamanho mé-

dio. A vaca adulta pesa cerca de 1.342 libras/610 kg. A Holstein 
adulta pesa cerca de 1.540 libras/700kg. As vacas pequenas exi-
gem menos alimento para manter seu peso corporal, por isso 
comem menos em comparação com as vacas mais pesadas.

longevidAde
Com boas capacidades de produção, e conhecida como a 

“vaca livre de problemas”, a Vermelha Norueguesa dura em 
média mais do que a maioria das raças leiteiras modernas.

rAçA sustentável
A Norueguesa Vermelha tornou-se uma vaca inovadora, 

saudável, fértil e robusta que produz bem com seu amplo ob-
jetivo de reprodução. Isso tem, sem dúvida, efeitos positivos 
sobre as emissões climáticas.

Touros e vacas Vermelha Norueguesas são vigorosos e sau-
dáveis com menor mortalidade em comparação com a maioria 
das outras raças leiteiras. Tanto as vacas como os animais jo-
vens tem melhores preços quando vendidas para abate devido 
à sua natureza saudável, excelente crescimento e muscularida-
de. Todas essas características contribuem para uma vaca mais 
amigável ao clima. Os agricultores noruegueses alcançaram 
uma vaca muito sustentável e favorável ao clima através de um 
programa inovador de melhoramento.

12139 aland-PP é um exemplo de um touro norueguês homozigótico para a descorna (polled Pp). curiosamente é também bb e a2a2 para a K e beta caseína.

sistemA de ordenhA AutomáticA
(Ams)
Cerca de 30% dos Produtores de leite noruegueses (in-

cluindo 55% das vacas) ordenham por sistema de ordenha ro-
botizada, fazendo da Vermelha Norueguêsa a raça leiteira com 
o maior % em todo o mundo de vacas ordenhadas em robot. 

O programa de melhoramento equilibrado desenvolvido 
na Noruega foi bem executado para fornecer à genética ver-
melha norueguesa todos esses traços-chave.

Norueguesa vermelha x Holstein, Itália.

características que são especialmente exigidas no ams são bom comportamento, 
conformação muito boa do úbere, velocidade de ordenha e boa locomoção.
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MARGARIDA CASCÃO
MéDICA VETERINáRIA

introdução
A hipocalcémia ou chamada “febre do leite”, resulta de um 

distúrbio metabólico que ocorre no periparto por norma em 
vacas altas produtoras onde se dá uma quebra brusca dos ní-
veis de cálcio séricos, inferiores a 5mg/dL. Esta condição pode 
levar a que ocorram outros distúrbios metabólicos e infeciosos 
tais como: metrites, mamites, diminuição da motilidade ru-
minal e abomasal, o que aumenta o risco de deslocamento de 
abomaso. 

A regulação dos níveis de cálcio é feita sob um controle 
rigoroso da hormona paratiroide (PTH), vitamina D e calci-
tonina. 

Existem diversos fatores que predispõe o animal a esta 
condição tais como: idade, vacas mais velhas têm maior pro-
babilidade de sofrer de hipocalcémia porque o organismo res-
ponde mais lentamente e baixos níveis de magnésio. 

A título de exemplo, no final da gestação, uma vaca que 
produza 40 litros de leite diários necessita de 80g extra de cál-
cio para suprir as necessidades. Isto implica que haja um au-
mento da absorção de cálcio no intestino ou mobilização deste 
através do esqueleto. O problema é que todo este processo de-
mora 2 a 3 dias a tornar-se ativo e caso falhe, o animal entra 
em hipocalcémia. 

sinAis clínicos 
A maioria dos casos de hipocalcémia ocorre 24h até 72h 

após o parto, no entanto, casos raros podem levar a situações 
de hipocalcémia semanas a meses após o parto. Os sinais clíni-
cos são progressivos sendo que os iniciais resultam em inquie-
tação, excitabilidade, anorexia assim como ataxia e relutância 
ao andar que posteriormente leva a uma total incapacidade. 

Progressivamente perdem a regulação da temperatura e 
esta será mais alta ou mais baixa dependo do ambiente onde se 
encontram. Segue-se uma fase de taquicardia, os movimentos 
ruminais estão diminuídos ou ocorre mesmo atonia ruminal 
com ausência de defecção e micção. Isto leva o animal ficar 
timpanizado devido à falha na eructação, o que lhe pode pro-
vocar a morte ao fim de algumas horas.  

hIPOCALCÉMIA
Ou 

FEbRE DO LEITE

trAtAmento 
O tratamento de eleição para casos de hipocalcémia é, sem 

dúvida, a administração de cálcio (ex. borogluconato) endo-
venoso (durante 5 a 10 minutos) de forma lenta. Aquando da 
sua administração, o sistema cardiovascular deve ser monito-
rizado de forma rigorosa uma vez que, em casos de arritmia 
ou bradicardia, a administração deve ser imediatamente inter-
rompida. 

Por norma, uma única administração de uma solução de 
cálcio de 500ml é suficiente para suprir as necessidades. No 
entanto, caso seja necessário, este pode ser repetido passado 
algumas horas. Existem diversos sinais que nos indicam que o 
animal está a recuperar: miccão, erutação, aumento da respos-
ta a estímulos e retorno dos reflexos. 

prevenção 
A administração de cálcio endovenoso logo após o parto 

mostrou-se uma das formas de prevenção bem como o cálcio 
administrado de forma oral. No entanto, este último pode ter 
que ser repetido por várias vezes. A administração de vitamina 
D3 antes do parto (1-4 dias) revelou-se também uma aliada no 
aumento da absorção intestinal de Ca.

13
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MARIA FELíCIO
MéDICA VETERINáRIA

Os antimicrobianos são medicamentos que têm como ob-
jetivo tratar ou prevenir infeções, causadas por microrganis-
mos: vírus, bactérias, fungos ou parasitas, através da sua elimi-
nação e impendido que estes se multipliquem. 

As resistências a antimicrobianos ocorrem quando os mi-
crorganismos sofrem alterações, provocadas por uma pressão 
seletiva que facilita a disseminação dos resistentes. Por exem-
plo, as bactérias adquirem resistências através de mutações es-
pontâneas no seu ADN ou através da aquisição de novos genes 
provenientes de outras bactérias. Estas resistências aos anti-
microbianos põe em risco a sua eficácia, tanto no tratamento 
como na prevenção de infeções, uma vez que os medicamen-
tos se tornam ineficazes e as infeções persistem no corpo, au-
mentando o risco de propagação. 

Um dos grandes problemas na atualidade é o uso excessivo 
de antimicrobianos e a falta de consciencialização da popula-
ção para os seus efeitos na saúde. Quanto mais utilizarmos es-
tes medicamentos, maior é a possibilidade de os microrganis-
mos desenvolverem mecanismos de resistência aos fármacos.

A resistência aos antibióticos constitui uma grave ameaça, tanto à saúde pública como 
à saúde animal. Sendo considerada uma das 10 maiores ameaças à saúde pública por 
parte da Organização Mundial de Saúde (OMS). Atualmente, mais de 25 mil mortes hu-
manas ocorrem devido a infeções graves provocadas por bactérias resistentes a antibi-
óticos. A OMS estima que em 2050 cerca de 10 milhões de pessoas tenham tido mortes 
provocadas por bactérias multirresistentes. Deste modo, a resistência a antimicrobia-
nos representa uma ameaça crescente à saúde pública mundial e requer ação de todos 
os setores do governo e da sociedade.

RESISTêNCIA A 
ANTIMICRObIANOS: 
uM PRObLEMA 
EMERGENTE!

2

3

5

https://www.paho.org/pt/topicos/
resistencia-antimicrobiana acedido a 
05 de janeiro de 2022
https://www.veterinaria-atual.pt/
na-clinica/uso-inadequado-e-resis-
tencia-a-antimicrobianos/ acedido a 
05 de janeiro de 2022 
https://www.veterinaria-atual.pt/
destaques/resistencia-aos-antibio-
ticos-em-bacterias-com-origem-
em-animais-da-cadeia-alimentar/ 
acedido a 05 de janeiro de 2022
https://news.un.org/pt/
story/2021/11/1770192 acedido a 05 
de janeiro de 2022

As resistências a antibióticos, por exemplo, são uma reali-
dade nos animais da cadeira alimentar, sendo que os agricul-
tores, os médicos veterinários, os trabalhadores das explora-
ções e dos matadouros, bem como os seus coabitantes, são os 
grupos mais expostos a este problema. Por exemplo, estima-se 
que 75 % a 90% dos antimicrobianos utilizados na pecuária 
são libertados para o meu ambiente, conferindo uma contami-
nação dos terrenos. 

Em termos de consciencialização da população é impor-
tante referir que: 

  Os antibióticos apenas tratam (e por vezes, previnem) in-
feções provocadas por bactérias; 
  A utilização de antibióticos só deve ser utilizada quando 
prescrita por um médico; 
  As doses de antibióticos utilizadas devem ser adequadas 
e ajustadas quando necessário, evitando as doses sub-
terapêuticas; 
  Evitar as infeções aumentado os níveis de higiene;
  Recurso a pré-bióticos e probióticos; 
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RENATO SARDINhA 
MESTRE EM 
CONTROLO BIOLóGICO 

EFICIêNCIA
ALIMENTAR

Atualmente, com o aumento dos custos de produção e com 
o aumento da competitividade nos sectores de produção, no-
meadamente, o leite, é oportuno falar em criação de sistemas 
mais eficientes e sustentáveis, tendo em vista a rentabilidade e 
a valorização dos produtos lácteos produzidos e comercializa-
dos. Admitindo que o gasto com a alimentação dos animais é 
o custo mais avultado em qualquer sistema de produção, este 
factor é decisivo para a eficiência do sistema (Savietto et al., 
2014). Deste modo, animais mais eficientes quanto ao uso do 
alimento e sua conversão em proteína podem incrementar os 
índices económicos do sistema de produção, uma vez que o 
mesmo nível de produção pode ser alcançado com um menor 
volume de alimento consumido (Lima et al., 2014; Savietto et 
al., 2014). Desta forma, e pensando numa maior abrangência 
de consequências, podemos acrescentar que será necessário 
menor área de terras cultivadas e de pastagem, levando a um 
decréscimo na produção de fezes, levando a uma menor pro-
dução de gases de efeito estufa, como o CH4 e o óxido nitroso 
(Knapp et al., 2014; von Keyserlingk et al., 2013). 

Existem diversos índices de eficiência alimentar (EA):
  eficiência de conversão alimentar (CA, kg alimento con-
sumido/kg ganho)

  consumo alimentar residual (CAR), ganho residual 
(GPR) propostos por Koch et al., (1963)

  consumo e ganho residual (CGR) descrito por Berry & 
Crowley, (2013).

A questão da introdução do parâmetro de eficiência ali-
mentar nos programas de melhoramento genético e posterior 
incorporação nos catálogos de I.A. reside na dificuldade em 
acompanhar e medir o consumo alimentar individual, sendo 
um processo demorado e que requer a avaliação de um nú-
mero elevado de animais. Métodos que permitam selecionar 
animais mais eficientes de forma rápida, consistente, acurada, 
não invasiva e passíveis de serem aplicadas vêm sendo estu-
dadas e podem ser baseadas nas diferenças existentes entre 
animais mais e menos eficientes para as variáveis de produ-
ção, comportamento, temperatura da superfície corporal por 
termografia infravermelha, trocas gasosas, produção de CH4 e 
perfil metabólico (DiGiacomo et al., 2014).

Apesar da existência de variabilidade genética, de estima-
tivas de hereditabilidade que variam de moderada a alta e da 
ausência de influência negativa em características de impor-
tância económica (Arthur; Herd, 2008), a seleção genética 
para CAR, GPR e CGR tem sido limitada devido ao elevado 
custo e a dificuldade de medi-las (Lima et al., 2014; Santana 
et al., 2014). 

Os métodos adequados para obtenção dos valores genó-
micos dependem da arquitetura genética e dos parâmetros ge-
néticos da característica, além da população avaliada. Ainda 
assim, os métodos de previsão genómica já avaliados para efi-
ciência alimentar em bovinos resultaram em moderada preci-
são de previsão e viabilidade de utilização. A utilização de pre-
visões genómicas aliadas à avaliação genética pode aumentar 
a acurácia de previção do valor genético dos animais, mesmo 
aqueles jovens ou que ainda não apresentaram o fenótipo. Es-
sas informações podem acelerar o ganho genético e auxiliar a 
inclusão de características relacionadas à eficiência alimentar 
de forma maciça em programas de melhoramento genético de 
bovinos. Vários cromossomas e regiões genómicas de peque-
no efeito associadas às características de eficiência alimentar 
em bovinos já foram descritos. Algumas dessas regiões são 
semelhantes entre as características relacionadas à eficiência 
alimentar, atuando simultaneamente na expressão dessas. Os 
genes ancorados nessas regiões têm sido associados, principal-
mente, a processos relacionados à produção e gasto de energia. 
Assim, este pode ser um importante mecanismo biológico re-
lacionado à expressão fenotípica da eficiência alimentar. Essas 
informações auxiliam no entendimento de como se processa 
o controlo genético de características relacionadas à eficiên-
cia alimentar, podendo contribuir para a inclusão destas no 
processo de seleção e servindo de base para a realização de 
estudos nesta área.
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MERCADO DO SETOR DO
LEITE E LACTICíNIOS
EVOLuÇÃO DO PREÇO DO LEITE à PRODuÇÃO

PREçOS MéDiOS MENSAiS EM 2021 PREçOS MéDiOS MENSAiS EM 2021

LEITE ADqUIRIDO 
A PRODUTORES INDIVIDUAIS

LEITE ADqUIRIDO  A PRODUTORES INDIVIDUAIS
 qUEPOSSUEM TANqUE DE REFRIGERAÇÃO NA 

ExPLORAÇÃO/ TRANSPORTE A CARGO DA FáBRICA

Mês EUr / Kg Teor médio de Mat. gorda (%) Teor Proteico (%)

deZ 0.329 3.93 3.34

nov 0.330 3.96 3.36

out 0.328 3.89 3.31

set 0.312 3.79 3.30

ago 0.310 3.77 3.29

Jul 0.309 3.71 3.24

Jun 0.310 3.71 3.30

mai 0.312 3.75 3.33

abr 0.312 3.72 3.33

mar 0.312 3.74 3.33

fev 0.311 3.83 3.30

Jan 0.315 3.94 3.35

Mês EUr / Kg Teor médio de Mat. gorda (%) Teor Proteico (%)

deZ 0.309 4.09 3.21

nov 0.308 4.03 3.20

out 0.305 4.01 3.18

set 0.289 3.88 3.12

ago 0.286 3.81 3.03

Jul 0.284 3.80 3.00

Jun 0.287 3.87 3.07

mai 0.288 3.87 3.15

abr 0.289 3.91 3.19

mar 0.290 3.96 3.23

fev 0.290 3.98 3.21

Jan 0.294 4.15 3.32

Mês EUr / Kg Teor médio de Mat. gorda (%) Teor Proteico (%)

deZ 0.286 3.85 3.25

nov 0.277 3.85 3.25

out 0.274 3.80 3.21

set 0.264 3.80 3.13

ago 0.259 3.72 3.08

Jul 0.258 3.69 3.07

Jun 0.259 3.63 3.10

mai 0.259 3.63 3.13

abr 0.259 3.64 3.17

mar 0.257 3.63 3.13

fev 0.260 3.72 3.14

Jan 0.264 3.78 3.19

Mês EUr / Kg Teor médio de Mat. gorda (%) Teor Proteico (%)

deZ 0.298 3.88 3.24

nov 0.293 3.85 3.24

out 0.289 3.79 3.19

set 0.279 3.78 3.13

ago 0.276 3.73 3.10

Jul 0.275 3.68 3.09

Jun 0.276 3.65 3.11

mai 0.275 3.67 3.12

abr 0.277 3.67 3.17

mar 0.276 3.72 3.13

fev 0.278 3.77 3.15

Jan 0.282 3.83 3.20

AÇORESCONTINENTE

LEITE ADqUIRIDO A POSTOS DE RECEÇÃO
E SALAS COLETIVAS DE ORDENhA

PRODUTORES ENTREGAM EM POSTOS 
DE RECEÇÃO DA FáBRICA;

TRANSPORTE A CARGO DO PRODUTOR

v
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v

ano Mês
UHT

gordo Meio gordo gordo

2021

deZ 98 77 81
nov 96 77 81
out 97 74 80
set 97 74 80
ago 96 76 80
Jul 95 75 80
Jun 99 77 80
mai 95 76 81
abr 97 75 80
mar 99 76 80
fev 96 78 82
Jan 98 76 80

LEITE EMbALADO QuEIJO FLAMENGO

ano Semana
Eir / 100Kg

Desnatado inteiro Soro

2021

2021-12-27 304.57 314.06 97.98

2021-12-13 276.19 315.50 89.58

2021-11-15 276.12 341.48 83.61

2021-10-18 253.26 297.95 88.47

2021-09-13 244.41 305.85 87.27

2021-08-16 255.64 - -

2021-07-19 - 306.69 81.84

2021-06-14 261.03 350.68 87.24

2021-05-17 233.17 353.86 80.36

2021-04-19 234.22 295.42 80.69

2021-03-15 - 292.45 70.24

2021-02-15 274.15 290.84 67.40

2021-01-18 218.03 266.05 64.34

LEITE EM PóMANTEIGA
ano Semana EUr / 100Kg

2021

2021-12-27 538.05
2021-12-13 427.45
2021-11-29 466.77
2021-11-01 448.86
2021-10-25 425.22
2021-10-04 404.92
2021-09-20 403.58
2021-08-29 385.39
2021-08-09 385.58
2021-07-19 376.13
2021-07-05 404.00
2021-06-28 386.10
2021-06-14 393.11
2021-05-31 402.89
2021-05-03 376.89
2021-04-26 373.98
2021-04-05 390.06
2021-03-22 346.43
2021-03-01 352.68
2021-02-22 346.85
2021-02-08 347.02

ano Mês EUr / 100Kg

2021

deZ 459.35

nov 456.75

out 455.74

set 459.52

ago 462.78

Jul 456.71

Jun 455.18

mai 460.41

abr 457.16

mar 460.12

fev 456.88

ano

Mês acumu-
lado

Homó-
logoJaneiro feve-

reiro Março abril Maio Junho Julho agosto Setem-
bro

outu-
bro

Novem-
bro

Dezem-
bro

açores
2020 51 741,6 50 956,5 59 752,8 59 942,0 63 420,1 59 425,8 57 829,1 52 521,1 48 844,8 49 243,2 47 322,7 51 065,2 600 999,8

 2021 52 505,6 48 595,1 58 259,1 59 740,1 63 004,8 59 430,9 56 461,5 52 247,4 51 326,9 48 478,8 46 179,6 - 596 229,8

são 
miguel

2020 35 031,5 34 332,2 39 190,7 38 712,3 40 854,3 38 954,7 38 666,0 36 189,1 33 256,2 33 389,7 32 263,2 34 419,7 400 840,1

2021 13 412,4 12 081,4 14 790,2 15 167,4 15 478,1 14 166,5 12 926,3 11 584,1 10 855,9 10 919,3 10 888,7 - 142 270,1

ENTREGA DE LEITE NA FábRICA
UNIDADE: 100 LITROS
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VITOR ChALAÇA
TéCNICO COMERCIAL / 
hIGIENE E  NUTRIÇÃO ANIMAL
vitor.chalaca@kersia-group.com

LEI DOS 
RENDIMENTOS 
DECRESCENTES 
NA PRODuÇÃO 
LEITEIRA
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ASSEMBLEiA GERAL
Presidente Mesa Assembleia Geral : André Pedro dA SilvA Melo

vice Presidente : Pedro MiGuel doS SAntoS BArBoSA

CONSELHO DE ADMiNiSTRAçÃO
Presidente : enG.º nélio tAvAreS MirAndA

1º vogal : André Ponte AlMeidA
2º vogal : Pedro António AlMeidA rochA

SuPlenteS
1º Suplente : André diAS duArte

2º Suplente : João Pedro PAPoulA reSendeS

CONSELHO FiSCAL
Presidente : André AndrAde PAcheco

1º Secretário : João FrAnciSco BArBoSA cordeiro
2º Secretário : dinArte tAvAreS oliveirA

SuPlenteS
1º Suplente : AndreiA FiliPA FurtAdo AMArAl

2º Suplente : lucAS PiMentel PereirA

ASSOCIAÇÃO 
DOS JOVENS 

AGRICuLTORES 
MICAELENSES



2 de Fevereiro àS 16:32
AJAM informa que já pode levantar o Prémio Produtor Excelente 2020 nas nossas instalações.
http://www.ajamcja.com/ • Telefone 296 306 390

•  adelio gil silva massa
•   adriano cordeiro couto
•  agostinHo almeida bulHÕes
•  agostinHo furtado oliveira viveiros
•  agostinHo sousa Pimentel
•  aguiar e rodrigues lda.
•  aires Jose miranda melo
•  alberto daniel medeiros
•  alcides barbosa franco
•  amaro Jorge medeiros reis
•  ana isabel carreiro moniZ
•  andre manuel HintZe atHaYde mota
•  andreia  miranda tavares
•  Ângelo miguel Pereira simas
•  angervalus uniP.lda
•  anibal furtado medeiros
•  aniceto Pimentel moniZ
•  antonio americo moniZ oliveira
•  antonio duarte oliveira
•  antonio duarte silva rego
•  antonio eduardo arruda matos
•  antonio gonçalo oliveira
•  antonio guilHerme bettencourt oliveira
•  antÓnio guilHerme sousa PacHeco
•  antonio Jose braga sousa
•  antonio Jose ferreira PacHeco
•  antonio manuel costa PacHeco
•  antonio manuel melo sa bettencourt
•  antonio manuel rodrigues
•  antonio manuel simas couto resendes
•  antonio martins sousa bisPo

•  antonio medeiros moniZ
•  antonio medeiros Pereira e Herdeiros
•  antonio tavares Pedro tavares soc. agr. 

lda.  (unilleite)
•  antonio vitor frança lourenço
•  armando Jose verissimo Pavao
•  atlantileite, lda
•  baPtista santo cristo braga sousa
•  basilio antero moniZ silva
•  bruno filiPe Pereira medeiros
•  bruno JosÉ bairos santos
•  carlos alberto almeida Pedro
•  carlos alberto cabral couto
•  carlos alberto cordeiro melo
•  carlos alberto couto arruda
•  carlos alberto raPoso cabral
•  carlos emanuel melo furtado
•  carlos manuel domingos mota
•  carlos manuel melo Pimentel
•  carlos manuel PacHeco cabral [cab. casal 

Her. de]
•  carlos miguel batista rebelo
•  carlos miguel medeiros couto
•  carvalHo cláudio - eXP. agricola, lda
•  catia conceição cabral ferreira carvalHo 

[cab. casal Her. de]
•  cÉsar PacHeco - Produção agricola uniP. 

lda
•  cooPerativa Juventude agricola
•  coralia maria cordeiro moniZ almeida
•  daniel medeiros carvalHo
•  daniel sousa cordeiro [cab. casal Her. de]
•  david cordeiro miranda
•  david eduardo PacHeco costa
•  david frÕes bulHÕes
•  david travassos oliveira
•  dÉlio JosÉ aguiar castelo branco
•  deolinda fatima silva Pereira oliveira
•  dinarte manuel raPoso PacHeco
•  dinis alberto Pereira miranda
•  dinis Paulo sousa medeiros
•  dionisio Pedro rocHa Pereira
•  duarte conceiçao sousa rodrigues
•  duarte Jose medeiros furtado
•  duarte manuel medeiros claudio
•  duarte manuel Ponte silva
•  duarte manuel silva massa
•  eduardo alberto PinHeiro soares
•  eduardo arruda gonçalves
•  eduardo manuel brum Pereira
•  eduardo manuel Perdigao guerreiro

•  eduardo miguel costa oliveira alves
•  eduardo sousa medeiros
•  eduardo torres cabral
•  eduino costa almeida
•  eduÍno m.el almeida ferreira 2ª lavoura
•  elisio cordeiro arruda
•  ernesto farias vultao
•  eugenio melo medeiros
•  eugenio miguel arruda massa
•  eugenio quental medeiros camara
•  eusebio arruda miranda
•  evaristo manuel faria carvalHo
•  eXP. agro-Pecuaria cordeiro e silva
•  eXPloração bettencourt, lda
•  fernando botelHo oliveira
•  fernando medeiros franco [cab. casal Her. de]
•  fernando Pavao Pereira
•  ferreira & Pontes
•  ferreira e ferreira - agro Pecuária  2ª lavoura
•  ferreira e miranda eXP.agro-Pecuária lda
•  flavio roberto ciPriano garcia
•  flavio silva Pereira
•  francisco macHado de faria e maia [cab. 

casal Her. de]
•  francisco sebastiao furtado silva
•  gabriel augusto melo camara
•  gil miguel rodrigues furtado
•  graZiela da conceição c. cabral couto
•  gualter couto moniZ
•  gualter manuel oliveira martins
•  gualter manuel Pereira soares
•  guilHerme amaral Pimentel
•  guilHerme Pimentel furtado
•  Helder carvalHo medeiros
•  Helder renato correia Pereira
•  Henrique arruda Pedro
•  Henrique manuel oliveira Pavao
•  Hermano manuel rego silva
•  Hilario moniZ oliveira
•  Hildeberto barbosa costa
•  Horacio Joao valerio correia
•  Horacio silva cabral
•  Hugo filiPe moniZ couto
•  Humberta mª moniZ silva [cab. casal Her. 

de]
•  Humberto arruda miranda
•  irmãos aguiar agro - Pecuária lda
•  irmaos barbosa
•  irmãos Pereira - agro Pecuária
•  ivo marcio soares da costa tavares
•  Jacinto & cabral botelHo lda
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•  Jacinto manuel amaral rebelo
•  Jacinto manuel medeiros raPoso
•  Jeremias Pereira bulHoes
•  Joao  manuel silva lda.
•  Joao alberto amaro almeida
•  Joao alberto couto medeiros
•  Joao alvaro silva arruda
•  Joao anicete almeida cordeiro
•  Joao antonio Pimentel Ponte
•  Joao arauJo arruda
•  Joao aurelio couto correia
•  João bernardo braga sousa e filHos, lda
•  Joao carlos camara cordeiro
•  Joao carlos couto borges ( Posto )
•  Joao carlos silveira Pereira
•  Joao carvalHo garcia
•  Joao deus sousa cabral
•  Joao evangelista oliveira miranda
•  Joao fernando monteiro braga
•  Joao gomes meneZes canto tavares
•  Joao guilHerme silva rego
•  Joao Jose costa PacHeco
•  Joao Jose silva medeiros
•  Joao liberal medeiros couto
•  Joao luis arruda costa
•  Joao manuel couto raPoso
•  Joao manuel oliveira  borges
•  João manuel oliveira silvestre
•  Joao octavio oliveira castelo branco
•  Joao Paulo fraZao frias afonso
•  Joao Paulo raPoso PacHeco
•  Joao Paulo silva Pereira
•  Joao roque oliveira
•  Joao silva Pereira
•  Jorge alberto medeiros correia
•  Jorge alberto serPa costa rita
•  Jorge manuel candido tavares
•  Jorge miguel oliveira teiXeira
•  Jose adriano Pereira furtado
•  JosÉ aleXandre medeiros botelHo
•  Jose antonio macedo fernandes
•  Jose aurelio cordeiro rego
•  Jose carlos amaro ambrosio
•  Jose carlos resendes fagundes
•  Jose carvalHo garcia
•  Jose cristiano aguiar silvestre
•  Jose daniel cordeiro arruda
•  Jose daniel medeiros
•  Jose daniel reis viveiros
•  Jose duarte Ponte Pereira
•  JosÉ e ZÉlia - agroPecuária, lda
•  Jose eduardo botelHo Pereira
•  Jose ernesto mendonça amaral
•  Jose francisco almeida filiPe
•  Jose francisco cabral medeiros
•  Jose francisco camara arruda
•  Jose Jacinto botelHo viveiros
•  JosÉ Jacinto correia de aguiar [cab. casal 

Her. de]

•  JosÉ lourenço furtado [cab. casal Her. de]
•  Jose luis tavares amorim
•  Jose manuel ambrosio  s farias
•  Jose manuel cordeiro cabral viveiros
•  Jose manuel moniZ oliveira
•  Jose manuel moniZ rego
•  Jose manuel rebelo sousa
•  Jose manuel roque tavares
•  Jose manuel silva macHado
•  Jose maria cabral olveira
•  Jose maria Pereira miranda
•  Jose martins rodrigues
•  Jose moreira barbosa cordeiro - [cab. ca-

sal Her. de]
•  Jose raPoso cabral
•  Jose verginio Piedade PeXia
•  laudalino couto soares
•  laZaro silva arruda
•  leonardo Jorge almeida rodrigues
•  liduino eduardo medeiros raPoso
•  lori ann torres miranda
•  lucia maria medeiros amaral
•  luis aires silvestre morgado
•  luis alberto aguiar rebelo
•  luis alberto andrade santos vieira
•  luis alberto arruda raPoso
•  luis alberto raPoso cordeiro
•  luis bergantin oliveira
•  luis couto negalHa
•  luis duarte almeida
•  luis manuel leandro Pereira
•  luis manuel medeiros barbosa
•  luis manuel moniZ botelHo melo
•  luis manuel Pereira Jr
•  luis manuel raPoso medeiros
•  luis manuel silva furtado
•  luis Paulo amaral guerreiro
•  manuel almeida massa
•  manuel antonio rego ferreira
•  manuel antonio rego rocHa
•  manuel farias lima
•  manuel francisco medeiros PacHeco
•  manuel Jose roque gaidola
•  manuel oliveira garcia
•  manuel PacHeco lourenço
•  manuel Ponte aguiar
•  manuel raul rebelo martins filiPe
•  manuel victorino carvalHo e Herdeiros
•  marco Joao melo bettencourt
•  margarida malvina almeida arauJo
•  maria ascenção melo fonseca
•  maria graça botelHo Pereira
•  maria inês amaro
•  maria ines cabral carreiro
•  maria marta lima carvalHo ( Posto )
•  maria teresa trindade costa silva
•  marÍlia da conceição almeida cÂmara
•  mario Jorge castro viveiros
•  mario Jorge loPes macedo

•  mario Jorge sousa medeiros
•  mario Jose PacHeco
•  mario luis alves cordeiro
•  mateus medeiros rebelo
•  mauricio tavares vieira
•  medeiros e vieira lda.
•  messias viveiros faria
•  miguel alves medeiros diogo e filHos lda 

1ª lavoura - Posto
•  miguel alves medeiros diogo e filHos lda 

2ª lavoura
•  miguel JosÉ PacHeco cabral
•  miguel massa correia
•  miguel sousa Pimentel
•  miguel tome cunHa andrade
•  mota e filHos lda.
•  narciso ferreira massa
•  nelson barbosa furtado
•  nelson manuel correia Pereira
•  nelson miguel cordeiro almeida
•  nelson torres rebelo
•  nemesio sousa almeida
•  noel costa vieira
•  norberto Ponte medeiros
•  nuno aleXandre PinHeiro soares aguiar
•  nuno bernardo araúJo amaral
•  nuno Jacinto oliveira borges
•  octávio fernando galvão amorim
•  oliverio melo sa bettencourt
•  orlando silva viveiros
•  osvaldo ambar barbosa
•  Panorama rigoroso atividades agrÍcolas 

e Produção animal uniPessoal,lda
•  PatrÍcia maria melo miranda
•  Paula cristina guido gaidola tavares [cab. 

casal Her. de]
•  Paulo alberto feliX  vieira 1ª lavoura
•  Paulo aleXandre domingos lima
•  Paulo aleXandre furtado sousa
•  Paulo cesar sousa benevides
•  Paulo fernando almeida filiPe
•  Paulo Henrique da silva garcia
•  Paulo Henrique serPa  costa rita
•  Paulo Jorge costa melo - [cab. casal Her. 

de]•  Paulo Jorge rocHa Pereira
•  Paulo Jorge sousa almeida
•  Pedro antonio sousa botelHo
•  Pedro filiPe verÍssimo correia
•  Pedro Jorge oliveira tavares
•  Pedro luis PacHeco Ponte
•  Pedro miguel cordeiro costa
•  Pedro miguel guido gaidola
•  Pedro miguel soares cabral
•  Pedro miguel sousa tavares
•  Pedro Parreira camara
•  Pedro rego Pontes
•  Prados e brumas uniPessoal, lda
•  quinta da carreira sociedade uniP.lda
•  raimundo Jose rodrigues furtado
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•  raul clementino medeiros
•  raul PacHeco simas
•  ricardo antonio duarte furtado
•  ricardo filiPe barbosa cabral
•  ricardo Jorge furtado sousa
•  ricardo manuel rocHa Pereira
•  roberto carlos resendes borges
•  roberto fernando melo ferreira
•  roberto filomeno branco PacHeco
•  roberto manuel sousa bento
•  rodolfo martins marques silva
•  rosa maria medeiros raPoso borges
•  ruben filiPe silva moniZ
•  rui miguel faria torres
•  rui miguel raPoso oliveira

•  salvador laborde Patricio
•  sandra leonor correia teves massa
•  sara maria miranda melo
•  sergio Jesus Pavao reis travassos
•  sergio manuel gonçalves soares
•  simao PacHeco d'amaral
•  soc. massinHas eXP. agro-Pec lda.
•  soc. ag. Pec.  irmãos italianos lda. -1ª la-

voura
•  soc.agro-Pec. rodrigues e rodrigues lda.
•  soc. agro Pecuária irmãos rodrigues, lda
•  sociedade melosfarm, lda.
•  susana Paula alves Pereira medeiros
•  tavares & barbosa, eXP. agro-Pecuária, lda
•  urbano PacHeco aguiar [cab. casal Her. de]

•  valter manuel arruda massa
•  valter manuel barbosa costa
•  valter miguel silva almeida
•  válter verissimo cÂmara miranda
•  vasco cunHa
•  verissimo abel oliveira miranda
•  victor manuel santos oliveira Pavao
•  victor manuel tavares teves
•  victor medeiros PacHeco
•  vitor miguel nunes viveiros

21-12-2021
REUNIÃO DE CUMPRIMENTOS E 
DISCUSSÃO EM PROL DO SECTOR DA 
AGRICULTURA COM O PRESIDEN-
TE DE CâMARA DO CONCELhO DA 
RIBEIRA GRANDE DOUTOR ALExAN-
DRE GAUDêNCIO.

MunicíPio de nordeSte
20 de dezeMBro de 2021
Nélio Miranda, presidente da Associação de Jovens Agri-
cultores Micaelenses, esteve nos Paços do Concelho, na 
passada sexta-feira, 17 de dezembro, para apresentação de 
cumprimentos.
Nélio Miranda, natural deste concelho, da freguesia 
da Achadinha, foi recebido pelo presidente da Câmara 
Municipal do Nordeste, que aproveitou a visita para pôr a 
Associação de Jovens Agricultores a par dos principais 
problemas e desafios que os jovens agricultores atraves-
sam bem como a Associação.
O presidente da autarquia, António Miguel Soares, 
acrescentou que estava atento aos problemas da lavoura 
e que se encontrava disponível para colaborar dentro das 
possibilidades do município e enquadrado no campo de 
ação municipal.
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15-12-2021
Reunião de cumprimentos e discussão de pontos funda-
mentais para agricultura com o Conselho de Administra-
ção da IROA, SA – Dr. hernâni Costa e Sr Luís Fernandes.

14-12-2021
Reunião de cumprimentos e discussão em prol do sector 
da agricultura com o Presidente de Câmara do Concelho 
de Vila Franca do Campo Doutor Ricardo Rodrigues.

13-12-2021
Reunião com o Secretário Regional do Transporte, Turis-
mo e Energia Dr Mário Jorge Mota Borges

10-12-2021
Reunião com o Secretário Regional do Ambiente e Altera-
ções Climáticas

MunicíPio dA PovoAção
14 de dezeMBro de 2021
Apresentação de Cumprimentos da Associação dos Jovens 
Agricultores Micaelenses.

26 de noveMBro de 2021
AJAM recebe os professores João Madruga da UAÇ e 
Javier da universidade de Tenerife, juntamente com o in-
vestigador Juan para analisar as explorações dos Açores 
no estudo da ótica da produção de biogás.
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VITOR ChALAÇA - hIGIENE DA MáqUINA DE ORDENhA

DR. RICARDO PAIS - CUSTO DAS VACAS IMPRODUTIVAS
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PNEUS SÃO MiGUEL, LDA
•	 	Desconto de 10% em todos os serviços prestados na ofi-

cina exceto campanhas.

GRUPO MONiZ DE SÁ
•	 	10% nas Viaturas ISUZU.
•	 	7% nas viaturas SEAT, KIA, SUZUKI.
•	 	10% nas peças.
•	 	10% na Mão de Obra.

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.

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

das. Oferta válida para 1 (uma) utilização durante os pri-
meiros 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, ex-

ceto Cartier;
•	 	óculos de sol – 20% de desconto em todas as peças, ex-

ceto 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 

PROTOCOLOS AJAM
A Associação de Jovens Agricultores Micaelenses vem por este meio anunciar as 
organizações/Clínicas, que já têm protocolo com esta. Protocolos válidos perante a 
apresentação do seu cartão de sócio da AJAM.

um pacote de férias.

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.

GiNÁSiO CORPORE
•	 	10% De desconto a todos os sócios da AJAM, respetivos 

cônjuges e descendentes, quer para crianças (partir de 1 
ano) quer para adultos em “estilo Livre” (acesso a giná-
sio 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.

AZOROPTiCA
•	 	Desconto directo de 30% em:
 -  Armação mais lentes oftálmicas (Seleccionadas da Ta-

bela AzorOptica), lentes oftálmicas (Seleccionadas da 
Tabela AzorOptica);

 -  Lentes fabrico acrílicas (Unifocais/progressivas);
 -  Lentes com Índices superiores ou iguais a 1,6;
 -  Tratamentos iguais ou superiores a hMC+;
 -  óculos de Sol;
 -  Consultas de Optometria/Contactologia (gratuitas);
   Não acompanha com outras campanhas ou acordos em 

vigor.
 -  A todos os familiares directos, desconto de 25%.

AJAM informa que se encontra disponível os novos cartões 
de sócios para seu levantamento.
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CELEbRADO PROTOCOLO 
ENTRE A ASSOCIAÇÃO AGRíCOLA DE SÃO 
MIGuEL E A ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS 
AGRICuLTORES MICAELENSES

Decorreu a 2 de Fevereiro a assinatura de um protocolo entre a Associação Agrícola de 
São Miguel e a Associação dos Jovens Agricultores Micaelenses, através das respetivas 
cooperativas: Cooperativa União Agrícola, CRL e Cooperativa Juventude Agrícola, CRL.
Este protocolo tem como objetivo o aprofundamento do cooperativismo entre as duas Insti-
tuições, pelo que os cooperantes da Cooperativa Juventude Agrícola, CRL, passam a poder 
adquirir junto da Cooperativa União Agrícola, CRL, produtos e equipamentos nas mesmas 
condições e com os mesmos benefícios que os cooperantes da Cooperativa União Agrícola, 
CRL.
Num período de dificuldades para a agricultura regional, em especial para a fileira do leite, 
onde o baixo preço de leite pago à produção e o aumento constante dos custos dos fatores 
de produção, constituem um estrangulamento na rentabilidade das explorações, a União 
entre organizações de produtores é fundamental e um passo decisivo na sustentabilidade 
da agricultura, pelo que, este protocolo vem valorizar a ação que os jovens agricultores 
devem desempenhar no futuro do setor agrícola e da própria economia regional.
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o presidente da federação agrícola dos açores 
defendeu hoje que a região deve dar um “salto 
qualitativo” na formação, que é “extremamente 
importante” para todos os setores de atividade, 
a propósito do próximo quadro comunitário de 
apoio.

o presidente da comunidade intermunicipal 
das beiras e serra da estrela alertou hoje que 
a seca está a afetar a atividade agropecuária e 
alguns produtores estão a vender os animais, 
sobretudo ovelhas, por falta de alimento.
“a situação que estamos a passar neste mo-
mento, com a falta de chuva, já nos coloca 
questões muito relevantes, nomeadamente na 
falta de alimento, pasto, para os animais”, disse 
hoje luís tadeu à agência lusa.
segundo o presidente da comunidade intermu-
nicipal das beiras e serra da estrela (cim-bse), 
a alternativa é alimentar o gado com rações, 
mas, devido aos custos, os jovens empresários 
e os pequenos empresários agrícolas da região 
“começam a ter dificuldades”.
“e tenho conhecimento de que já há algumas 
situações em que esses pequenos empresá-
rios, pelas dificuldades e por não terem meios 
para, de outra forma, alimentarem os próprios 
animais, com rações ou outros [alimentos], que 
estão a optar por vender os animais”, alertou.
Perante a situação, o autarca vaticinou que “vai 
haver, certamente, uma diminuição do efetivo 
de animais”, nomeadamente de ovinos para 
produção de leite, o que na zona da cim-bse 
“tem relevância”, desde logo, pela produção de 

NOTíCIAS

AGRICuLTORES AÇORIANOS 
DEFENDEM APOSTA 
NA FORMAÇÃO NOS PRóxIMOS 
FuNDOS COMuNITáRIOS

SECA: 
PRODuTORES DAS bEIRAS 
E SERRA DA ESTRELA
VENDEM ANIMAIS
POR FALTA DE ALIMENTO

“a estratégia da região autónoma dos açores 
passará obviamente, na parte da agricultura, 
mas que é transversal a todos, pela questão 
da formação. será extremamente importante 
para nós darmos um salto qualitativo na região, 
transversal a todos os setores de atividade, a 

formação”, declarou Jorge rita aos jornalistas.
o dirigente falava após uma audiência com o 
presidente do governo dos açores (Psd/cds-
PP/PPm) no Palácio de sant’ana, em Ponta 
delgada, onde foi discutida a elaboração do 
Programa operacional açores 2030.

“um produto de fama mundial”, que é o queijo 
da serra da estrela doP (denominação de ori-
gem Protegida).
a redução do número de ovelhas “pode tradu-
zir-se numa diminuição da produção de queijo”, 
considerou o responsável, porque os animais 
vendidos, “uns serão para continuar a produzir 
ainda leite, outros poderão ser para abate, o 
que vai traduzir-se numa redução do efetivo” e 
“uma perda para o território”.
luís tadeu, que é também o presidente da câma-
ra municipal de gouveia, disse à lusa que a situ-
ação relatada está a acontecer no seu concelho.
“não conheço [que ocorra] noutros, mas de-
preendo que, se no meu está a acontecer, que é 
muito provável que também esteja a acontecer 
noutros concelhos do território da comunidade 
intermunicipal”, disse.
o presidente da cim-bse reconheceu a neces-
sidade de serem aplicadas medidas de apoio 
direto aos agricultores da região, enquanto não 
se verifica a reposição dos níveis de água.
“torna-se necessário um apoio financeiro direto 
aos agricultores para que possam manter os seus 
efetivos, agora alimentados por rações, para fa-
zer face ao custo elevado das rações e ao aumen-
to que elas têm vindo a sofrer”, defendeu.

adiantou que a cim-bse, juntamente com as 
associações de agricultores do território, irá 
alertar o governo “para a necessidade efetiva” 
de uma “medida urgente” de apoio aos agricul-
tores.
o responsável disse também temer que a seca 
possibilite o aparecimento de grandes fogos 
florestais, “o que é sempre um problema” para 
o território.
a cim-bse, com sede na cidade da guarda, é 
constituída por 15 municípios, sendo 12 do 
distrito da guarda (almeida, celorico da beira, 
figueira de castelo rodrigo, fornos de algodres, 
guarda, gouveia, manteigas, meda, Pinhel, 
seia, sabugal e trancoso) e três do distrito de 
castelo branco (belmonte, covilhã e fundão).
mais de metade do território de Portugal continen-
tal (57,7%) estava no final de dezembro em situa-
ção de seca fraca, tendo-se registado uma ligeira 
diminuição na classe de seca severa e um aumento 
na seca moderada, segundo dados do instituto 
Português do mar e da atmosfera (iPma).
na terça-feira, o governo restringiu o uso de 
várias barragens para produção de eletricidade 
e para rega agrícola devido à seca em Portugal 
continental, revelou o ministro do ambiente e 
ação climática.
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a comissão de economia do parlamento dos 
açores decidiu hoje ouvir quase uma dezena 
de instituições a propósito de uma petição, en-
tregue na assembleia, subscrita por uma única 
pessoa, situação que gerou o protesto de um 
dos deputados.
“isto é uma petição que nem devia ser admitida 
e a gente está aqui a fazer audições e a perder 
o nosso tempo, como se isto fosse um estudo 
final sobre os problemas da decadência do pre-
ço do leite! isto é um absurdo”, lamentou nuno 
barata, deputado da iniciativa liberal, perante 
a quantidade de audições propostas pelos res-
tantes partidos.
os deputados da comissão de economia de-
cidiram ouvir, a propósito da petição sobre o 
“preço do leite pago aos produtores na ilha de 
são miguel”, o primeiro e único subscritor do 
documento, rui oliveira, produtor agrícola, e 
também o secretário regional da agricultura e 
florestas, a federação agrícola dos açores e o 

PETIÇÃO COM APENAS uMA 
ASSINATuRA GERA PROTESTO 
NO PARLAMENTO DOS AÇORES

centro do leite e laticínios, de forma presencial.
além destas audições, a comissão de economia 
deliberou ainda requerer pareceres, por escrito, 
às associações agrícolas da ilha de são miguel, 
à câmara do comércio e indústria dos açores, à 
anil – associação nacional das industriais de 
laticínios e ainda aos representantes da distri-
buição, relativamente a esta matéria.
“uma carta dirigida à assembleia está a fazer-
nos ouvir quase metade deste mundo e do 
outro”, ironizou o deputado liberal, recordando 
que, apesar de estarem a decorrer estudos so-
bre esta matéria, o parlamento açoriano “vai 
ouvir, outra vez, as mesmas pessoas sobre o 
mesmo assunto”.
na carta enviada à assembleia legislativa dos 
açores, que foi agora admitida pela comissão 
de economia, rui oliveira queixa-se que os 
custos de produção da sua atividade profissio-
nal “têm subido exponencialmente” e que a 
sua única fonte de receita (a venda do leite cru 

entregue em fábrica) não tem acompanhado o 
mesmo nível de crescimento.
“daí resulta uma situação de sufoco diário, sem 
saber como tentar melhorar o maneio da explo-
ração para fazer face aos custos da mesma, já 
nem falo em lucro, simplesmente ter dinheiro 
para viver diariamente”, alertou aquele produ-
tor agrícola, alegando ter deixado de cumprir 
com algumas das suas obrigações, como, por 
exemplo, pagar a fornecedores.
a comissão de economia deliberou ainda con-
tactar o único subscritor da petição para que 
tente reunir mais assinaturas, no sentido de o 
abaixo-assinado poder vir a subir a plenário e 
ser discutido por todos os deputados.

o secretário regional da agricultura dos açores 
considerou hoje que a atribuição da denomina-
ção de origem protegida (doP) à carne do ramo 
grande é um motivo de “orgulho” para a região 
e vai “valorizar” o produto.
“É um bem que nós temos de reconhecimento 

Jorge rita defendeu a aposta na “formação a 
longo prazo”, que é “fundamental para o desen-
volvimento” da agricultura regional.
“as pessoas mais bem formadas estarão sempre 
muito mais bem preparadas”, disse.
o presidente da federação agrícola dos açores 
enalteceu ainda a “manutenção” dos valores do 
Programa de opções específicas para o afasta-
mento e a insularidade nas regiões ultraperifé-
ricas (Posei), que prevê uma verba anual de 88 
milhões de euros para os açores em 2022.
além dos valores do Posei, o próximo quadro 

comunitário de apoio deve contemplar entre 20 
a 30 milhões para a agricultura, segundo reve-
lou o dirigente.
Jorge rita considerou que os valores definidos 
no “quadro comunitário de apoio poderão não 
ser suficientes para aquilo que são os objetivos” 
dos agricultores, mas salientou que vão existir 
“muitas verbas” no Plano de recuperação e re-
siliência que “podem ser aproveitadas pelo se-
tor agrícola no seu todo”, ao nível da “transição 
energética” e da “transição digital”.
“sabemos que as diretivas comunitárias e os 

objetivos são claros. tem muito a ver com o ver-
de, do prado ao prato, as questões biológicas e 
a sustentabilidade ambiental, mas é bom que 
se diga sempre que é preciso sustentabilidade 
ambiental, sustentabilidade económica e sus-
tentabilidade social”, realçou.
o presidente do governo dos açores está a re-
ceber durante o dia de hoje os parceiros sociais 
e os partidos políticos no âmbito do Programa 
operacional açores 2030.

SECRETáRIO DA AGRICuLTuRA 
DOS AÇORES DIz QuE DOP VALORI-
zA CARNE DO RAMO GRANDE

internacional. temos de estar todos felizes e 
orgulhosos por mais este bem alimentar que é 
produzido nos açores e que obviamente valori-
za a nossa história e vai valorizar o nosso futu-
ro”, disse o titular da pasta da agricultura nos 
açores, antónio ventura, em declarações aos 
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NOTíCIAS
jornalistas, à margem de uma visita à aerogare 
das lajes, na ilha terceira.
a comissão europeia aprovou hoje o produto 
tradicional “carne ramo grande”, obtida a partir 
de uma espécie autóctone de bovinos dos aço-
res, como nova denominação de origem prote-
gida (doP) da união europeia (ue), passando a 
ser uma indicação geográfica preservada.
em comunicado, o executivo comunitário sa-
lientou que “as características gerais da raça 
são influenciadas pelas condições naturais do 
arquipélago”, referindo que “as condições cli-
máticas dos açores, combinadas com a técnica 
especial de reprodução, permitem o pastoreio 
durante todo o ano”.
“os conhecimentos e receitas tradicionais de 
cada uma das ilhas, transmitidos de geração em 
geração, realçam os sabores e aromas específi-
cos da ‘carne ramo grande’”, adiantou.
Para o secretário regional da agricultura, esta 
designação confere “suporte jurídico e de reco-
nhecimento internacional” a um “produto único 
que resulta do saber fazer e das condições eda-
foclimáticas e geográficas” dos açores.

os produtores dos açores que queiram reduzir 
em 2022 as entregas de leite, que atingiu cerca 
de 10 milhões em 2021, vão beneficiar de apoio 
do governo regional,  anunciou hoje o presi-
dente do executivo.
José manuel bolieiro referiu que vão ser abertas 
candidaturas, de 15 de fevereiro a 15 de maio, 
que contemplam 150 euros por produtor por 
cada tonelada reduzida, até ao limite máximo 
de diminuição de 20% das entregas de leite de 
2021.
“tivemos sucesso de 2020 para 2021 e quere-
mos ter sucesso na comparação futura de 2022 
com 2021”, declarou bolieiro, que recebeu hoje, 
em audiência, em Ponta delgada, o presidente 
da federação agrícola dos açores, Jorge rita, 
com que tem vindo a traçar a estratégia de sus-
tentabilidade do setor.
o líder do executivo açoriano referiu que esta 
medida se integra na política de “incentivo ao 

“a carne tem de facto sabor diferente, é uma 
carne com a apreciação diferente de todas as 
outras carnes. temos um produto único e, por 
isso, tem a denominação de origem protegida”, 
afirmou, alegando que o produto resulta da 
pastagem e do clima dos açores, que influen-
ciam a sua textura.
antónio ventura considerou que esta denomi-
nação pode potenciar o crescimento da produ-
ção de carne do ramo grande, mas defendeu 
que é preciso também apostar na sua afirmação 
nos mercados internacionais.
“Para aderirem novos produtores não é só ne-
cessário este selo de qualificação. É preciso ago-
ra – e a bola está do nosso lado – a existência 
de um plano de afirmação deste mesmo reco-
nhecimento. vamos suportar-nos neste selo e 
nesta valorização internacional para criar mer-
cado e conquistar novos mercados”, adiantou.
o produto agora reconhecido como doP pode, 
segundo o secretário regional da agricultura, 
promover a “valorização da economia” dos aço-
res e a “criação de postos de trabalho”.
em outubro, quando foi publicado o registo do 

nome da “carne ramo grande” em Jornal oficial 
da união europeia, os açores tinham 241 cria-
dores desta raça e 1.287 animais.
desenvolvida na zona do ramo grande, no 
concelho da Praia da vitória, na ilha terceira, 
a raça está hoje presente em todas as ilhas do 
arquipélago.
segundo a informação disponibilizada na pági-
na na internet da direção-geral de agricultura 
e desenvolvimento rural sobre produtos tradi-
cionais portugueses, a “carne ramo grande” é 
“uma carne de cor vermelho vivo, com tendên-
cia a ficar mais intenso em contacto com o ar 
e com a idade do animal, de consistência firme 
decorrente da presença de tecido conjuntivo in-
terfascicular em proporção variável e com chei-
ro aromático intrínseco da espécie”.
Para chegar a tais características, a alimentação 
dos animais é feita de acordo com os moldes 
tradicionais de criação, pelo que a base da ali-
mentação são as pastagens, naturais ou melho-
radas.

GOVERNO DOS AÇORES AbRE 
CANDIDATuRAS PARA REDuzIR 
PRODuÇÃO DE LEITE

percurso estratégico que se iniciou em 2021”, 
com vista a “garantir a valorização do produto e 
o rendimento do produtor”.
José manuel bolieiro procedeu a um “balanço 
positivo quanto ao entendimento estratégico 
realizado para a política agrícola nesta governa-
ção”, em parceria com o presidente da federação 
agrícola dos açores.
Jorge rita, de acordo com o governante, “deixou 
claro a importância da dignificação dos produ-
tores, do rendimento das explorações agrope-
cuárias e da sustentabilidade do negócio, bem 
como também da preservação da paz social”, 
alcançada através da estratégia adotada, que se 
revelou “acertada”.
bolieiro saudou a “tenacidade e determinação” 
do setor agrícola que, em parceira com o go-
verno regional, está “no bom caminho” e a “sair 
deste rumo que seria fatal” para a solvabilidade 
das explorações agropecuárias.

em termos de diminuição da produção do leite, 
de 2020 para 2021, foi reduzido o volume em 
“mais de 10 milhões de litros”, a par de uma re-
dução de cinco mil bovinos, bem como de uma 
duplicação da produção do leite biológico no 
mesmo período”, segundo boleiro.
Jorge rita destacou a “boa articulação e aber-
tura do presidente do governo dos açores e do 
secretário regional da agricultura para com as 
reivindicações” da lavoura, o que tem permitido 
“reduzir este impacto negativo nas explorações 
que é o aumento brutal dos custos de produ-
ção”.
o líder da lavoura açoriana manifestou congra-
tulação com o aumento do preço do leite à pro-
dução por parte da indústria, mas considerou 
que este ainda é insuficiente.
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o secretário regional da agricultura e do de-
senvolvimento rural, antónio ventura, enalte-
ceu hoje “a preservação do património genético 
das raças autóctones açorianas, em prol da 
identidade das gerações futuras”.
Para o titular da pasta da agricultura, “impor-
ta continuar a preservar as raças autóctones e 
desenvolver uma estratégia de conhecimento 
interna e externa aos açores que proporcione 
uma melhor informação para os açorianos e 
para quem” visita o arquipélago.
É de salientar que atualmente existem cinco ra-
ças autóctones açorianas: a raça ramo grande, 
raça burro da graciosa, raça Pónei da terceira, 
raça cão barbado da terceira, raça cão de fila 
de são miguel, e encontra-se ainda em fase de 

AÇORES: “RAÇAS AuTóC-
TONES AÇORIANAS SÃO 
PATRIMóNIO GENÉTICO A 
PRESERVAR EM PROL DA 
IDENTIDADE DAS GERA-
ÇõES FuTuRAS”, 
DIz ANTóNIO VENTuRA

o congresso nacional do milho regressa a 23 
e 24 de março para a sua Xiii edição, a realizar 
no cnema-centro nacional de exposições, em 
santarém. a importância da gestão integrada 
dos recursos hídricos, os novos desafios da ali-
mentação, os mercados mundiais das matérias-
primas, o papel da agricultura no modelo de 
desenvolvimento socioeconómico português e 
a agricultura portuguesa na Pac pós-2022 são 
os grandes temas em debate neste fórum in-
contornável do setor agroalimentar.
É num cenário desafiante, mas de otimismo que 
a fileira do milho se reúne para debater os de-
safios futuros da agricultura com líderes de opi-
nião, analistas, investigadores e responsáveis 
políticos nacionais e internacionais.
a subida do custo dos fatores de produção e a 
situação de seca que assola o território nacional 

reconhecimento a população brava dos açores.
segundo diz o governante, “as raças autócto-
nes são um valor geracional e endógeno que 
também interessa envolver no planeamento 
da sustentabilidade dos açores”, acrescentando 
que “são estas raças adaptadas que, principal-
mente, garantem os ecossistemas locais e asse-
guram a sua viabilidade futura”.
Por outro lado, antónio ventura realçou que 
as raças autóctones são um “ativo vivo” pa-
trimonial que dão identidade aos açores, pois 
“asseguram projeção turística, são garantia de 
sustentabilidade ambiental e enriquecem a 
biodiversidade animal”.
nesse sentido, no decorrer do corrente ano, o 
executivo açoriano irá promover diversas mos-

tras das raças autóctones, para um melhor co-
nhecimento público.
É de realçar que o efetivo destas raças em 2021 
era constituído por 2. 342 animais referente à po-
pulação brava dos açores, a raça ramo grande 
com 2.081 animais e o burro da graciosa com 43.
Já a raça Pónei da terceira tem um total de 88, 
enquanto que o cão barbado da terceira tem 
1.327 animais e o cão de fila de são miguel tem 
um total de 2.213.
em 2022, o governo regional dos açores vai 
prosseguir com a elaboração de prospetos de 
divulgação, tal como aconteceu em 2021, que 
serão distribuídos pelas associações agrícolas, 
câmaras municipais e Juntas de freguesia con-
tribuindo para a difusão destas raças.

ANPROMIS ORGANIzA CONGRESSO 
NACIONAL DO MILhO A 23 E 24 DE 
MARÇO EM SANTARÉM

colocam grandes desafios aos produtores de 
milho e aos agricultores em geral. em dois pai-
néis distintos serão analisadas as perspetivas 
futuras dos mercados mundiais das matérias-
primas agrícolas e a gestão da água em cenário 
de alterações climáticas, olhando para o rega-
dio e o armazenamento de água em Portugal de 
forma desassombrada.
a Pac pós-2022 e as suas implicações na agri-
cultura portuguesa será também um tema in-
contornável neste fórum do milho, que contará 
com a presença de oradores em representação 
das entidades responsáveis pela concepção do 
PePac e das instâncias europeias que o avaliam.
«Os produtores nacionais de milho estão prepa-
rados para responder com eficiência e assertivi-
dade aos desafios que se lhes colocam na atual 
conjuntura, encarando com otimismo a próxima 

campanha agrícola, face às perspetivas de ma-
nutenção de preços elevados do milho nos mer-
cados internacionais nos próximos anos, apesar 
de termos de acompanhar com especial atenção 
o aumento dos custos dos factores de produção 
entre os quais os adubos e a energia. O XIII Con-
gresso Nacional do Milho é o palco para todos os 
debates sobre o futuro da fileira do milho e da 
agricultura nacional de regadio»,  afirma Jorge 
neves, presidente da anPromis – associação 
nacional dos Produtores de milho e sorgo.
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NOTíCIAS

o secretário regional do ambiente e alterações 
climáticas, alonso miguel, sublinhou hoje, em 
são miguel, o papel dos vigilantes da natureza 
dos açores, defendendo que “estes profissionais 
desempenham um papel fundamental na moni-
torização, preservação e conservação do patrimó-
nio natural, bem como na vertente de educação e 
sensibilização ambiental da comunidade”.
alonso miguel evidenciou também, nesta data 
em que se assinala o dia nacional do vigilante 
da natureza, que o governo regional “não pode 
deixar de destacar a sua importância na região, 
reconhecendo, no seu trabalho diário, a primei-
ra linha de defesa do ambiente em cada uma 
das ilhas”.
Para assinalar igualmente o dia mundial das 
Zonas Húmidas, o responsável pela pasta do 
ambiente e alterações climáticas realçou que 

AÇORES: SECRETARIA REGIONAL 
DO AMbIENTE E ALTERAÇõES CLI-
MáTICAS REALÇA PAPEL FuNDA-
MENTAL DOS VIGILANTES DA NA-
TuREzA NOS AÇORES
nos açores existem “13 zonas húmidas de im-
portância internacional, que consistem nos 
ecossistemas mais ricos e produtivos do mundo, 
em termos de diversidade biológica, tendo a 
água como seu elemento estruturante”.
“É na importância destes ecossistemas para a 
diversidade biológica” que “a tutela do ambien-
te e alterações climáticas trabalha, levando a 
cabo diversas ações de restauro, preservação 
e monitorização, nomeadamente através do 
projeto life iP aZores natura”, acrescentou 
alonso miguel.
no âmbito das comemorações do dia nacio-
nal do vigilante da natureza e do dia mundial 
das Zonas húmidas, a secretaria regional vai 
promover, no próximo sábado, várias ações de 
sensibilização, em que se incluem a plantação 
de espécies endémicas, percursos pedestres in-

o secretário regional da agricultura e do de-
senvolvimento rural, antónio ventura, asse-
gurou hoje, em angra do Heroísmo, que vai 
avançar com “uma eficaz cooperação na fiscali-
zação da cinegética”, no âmbito dos calendários 
venatórios das várias ilhas da região autónoma 
dos açores, bem como nas áreas do bem-estar 
animal, em colaboração com a gnr.
antónio ventura sublinhou o compromisso fir-
mado para uma “eficiente cooperação entre o 
corpo de Polícia florestal e a gnr no apoio à 
fiscalização da caça nos açores e outras neces-
sidades”, de forma a cumprir com a legislação 
em vigor.
À margem de uma audiência com o comandan-

terpretativos e observação de espécies de fauna 
e flora, acrescentou o governante.
as ações programadas podem ser consultadas 
através das redes sociais dos Parques naturais 
dos açores, que contam com a presença dos vi-
gilantes da natureza e dos jovens participantes 
no programa vigilantes da natureza Juniores
destacando o papel dos vigilantes da natureza 
e dos jovens participantes, alonso miguel afir-
mou que são “uma ferramenta fundamental na 
promoção de uma cidadania ambiental ativa e 
participante, motivando os nossos mais jovens 
açorianos para uma mudança de atitude e ado-
ção de hábitos e comportamentos ambiental-
mente sustentáveis, a partir de diversas ações 
desenvolvidas em todas as ilhas dos açores, ao 
longo de todo o ano”.

AÇORES: ANTóNIO VENTuRA AS-
SEGuRA MELhOR ENTENDIMEN-
TO COM A GNR PARA FISCALI-
zAÇÃO DA CAÇA E O bEM-ESTAR 
ANIMAL NOS AÇORES

te do comando territorial da gnr dos açores, 
coronel silva vieira, o responsável pela pasta 
da agricultura anunciou ainda a realização de 
ações de formação e sensibilização para “cum-
primento da legislação em vigor relativa ao 
bem-estar animal, visando uma melhor com-
preensão e envolvimento de todas as entidades 
envolvidas”.
nesse sentido, o governante clarificou que vai 
também avançar com ações de esclarecimento 
para operadores e intermediários do transporte 
marítimo de animais vivos, com a presença da 
gnr.
segundo o secretário regional, este encontro 
“foi útil e deverá ter uma periodicidade semes-

tral, para o desejado estabelecimento de com-
promissos atuais e futuros nas áreas relaciona-
das com esta tutela, sobretudo na legislação 
referente ao bem-estar animal e as referentes 
à caça.
“vão ser agora agendadas reuniões específicas 
entre as direções regionais da agricultura e dos 
recursos florestais, adiantou antónio ventura.
“o conhecimento da realidade agroprodutiva 
dos açores, que o comandante da gnr apresen-
ta, torna-se um fator importante para o cumpri-
mento do dever da guarda”, asseverou antónio 
ventura, desejando felicitações ao coronel silva 
vieira no cumprimento do seu mandato nos 
açores.
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a associação dos Jovens agricultores Portugue-
ses (aJaP) exigiu hoje mais apoios ao setor agrí-
cola e considerou que o ministério da agricultu-
ra do atual governo (Ps) está “desmantelado” e 
é “subalterno ao ministério do ambiente”.
em comunicado hoje divulgado, a aJaP diz que 
exige “um governo mais sensível à agricultura, à 
pecuária, à floresta e ao desenvolvimento rural”, 
que dê “mais apoio às empresas e empresários 
em nome individual” e com “maior sensibilida-
de com quem produz riqueza e gera postos de 
trabalho”, considerando que o setor tem sofrido 
das cedências do Ps aos partidos de esquerda.
“À semelhança dos diferentes setores de ativi-
dade económica, Portugal tem, nos setores da 
agricultura, perdido terreno face às cedências 
que o governo do Partido socialista tem feito 
aos partidos de esquerda, onde também po-
demos incluir o Pan”, afirma a associação que 
representa jovens agricultores.
a aJaP critica ainda o ministério da agricultura, 
considerando que é “inconcebível manter no 
futuro um ministério desmantelado, diminuído 
de funções e subalterno ao ministério do am-
biente”.
Para a associação, é importante que recupere a 
gestão das florestas, da água e dos animais, a 
que sugere que seja somada a gestão da área da 
alimentação, considerando que só assim poderá 
o ministério da agricultura “bater-se no seio do 
governo, como junto das instituições comunitá-
rias na defesa da atividade agrícola, dos agricul-
tores e do mundo rural”.
defende ainda que haja “estabilidade e previsi-
bilidade” das políticas públicas e que o governo 
tenha uma “política clara, a uma só voz, no que 
respeita à política da água e ao regadio”.
sobre o Plano de recuperação e resiliência 
(PPr), a aJaP considera que deviam existir 
“medidas urgentes no apoio ao quotidiano 
dos agricultores”, face ao aumento dos custos 
dos combustíveis e da energia, assim como 
de sementes, fertilizantes, pesticidas, rações 
e produtos veterinários, considerando que “os 
investimentos e as ações propostas pelo gover-

JOVENS AGRICuLTORES 
ExIGEM MAIS APOIOS E 
DIzEM QuE MINISTÉRIO 
DA AGRICuLTuRA ESTá 
“DESMANTELADO”

no do Ps apenas se focam nos organismos do 
ministério”.
no Plano estratégico da Política agrícola co-
mum (PePac) diz concordar com o diagnóstico 
sobre a agricultura e mundo rural, mas que “a 
dotação para muitas das medidas é insuficien-
te”.
a aJaP diz concordar que o i Pilar da Pac dê 
apoios à agricultura biológica e à proteção in-
tegrada, mas que a transferência de verbas do 
ii Pilar (desenvolvimento rural) para o i Pilar 
(apoios diretos aos agricultores) é um “absurdo 
num país a necessitar tanto de investimento, 
quer particular dos agricultores, quer em infra-
estruturas coletivas como o armazenamento de 
água, caminhos rurais e produção de energia 
limpa alternativa para as explorações”.
considera ainda que os apoios do PePac são 
pouco ambiciosos e que ainda há tempo para 
corrigir os seus problemas, desde que “haja 
vontade política”.
a associação quer que o estado dê prioridade a 
políticas que promovam a produção nacional e 
diz ainda que “7% dos agricultores portugueses 
recebem 70% dos apoios da Pac e praticamente 
40% dos agricultores portugueses estão excluí-
dos dos apoios da Pac”.
defende também a redefinição do apoio ao re-
gime da Pequena agricultura e diz ser “incon-
cebível que a maior fatia dos apoios anuais aos 
agricultores seja paga em função dos históricos 
referentes a 1992”.
na pecuária, para a aJaP, os partidos de esquer-
da “querem a todo o custo combater a pecuária” 
quando, argumentou, “esta atividade é apenas 
responsável por 10% dos gases efeito de estufa 
produzidos em Portugal” e defende alterações 
aos procedimentos burocráticos. afirma ainda 
que muitos produtores de leite de vaca, ovelha 
e cabra temem pela viabilidade face aos “au-
mentos assustadores de todos os fatores de pro-
dução (rações, sementes, adubos, gasóleo, mão 
de obra e eletricidade) e aos preços da venda 
dos produtos produzidos não acompanharem 
os custos”.

na água, considera necessário captar e reter 
mais água e “definir regras e procedimentos, 
pois a atividade agrícola e pecuária não gastam 
água, utilizam a água para a produção de ali-
mentos, não sai do seu ciclo natural”, defenden-
do que existe em Portugal um “bloqueio ideoló-
gico” sobre a água, nos partidos de esquerda e 
ambientalistas e no atual governo.
também defende que a floresta “tem de ser 
uma atividade lucrativa para os produtores, 
para os madeireiros e para os industriais trans-
formadores” e que “acentuar a riqueza deste 
setor pelo sacrifício do rendimento dos produ-
tores compromete a produção da matéria prima 
no futuro”.
segundo a associação, os incêndios de 2017 
levaram a “muita legislação, nova paixão mi-
nisterial, mas muito pouca execução e ações no 
terreno” e considera que a proposta do Psd de 
que possam ser plantados eucaliptos em matos 
incultos e pastagens débeis (sendo que 30% 
dessas áreas têm de ser plantadas com espécies 
de crescimento lento) é uma “medida racional e 
equilibrada”.
Por fim, a aJaP diz que se acentua o envelheci-
mento da população agrícola (55% dos agricul-
tores têm mais de 65 anos) e que é necessário 
mais apoios à instalação de jovens agricultores 
e apoios diferenciados em função das caracte-
rísticas das diferentes regiões.
defende ainda medidas para inverter o aban-
dono dos territórios rurais, considerando que 
todos os partidos concordam, mas chegados à 
governação pouco fazem. a exceção, diz, são 
os autarcas, mas faltam “programas concretos 
de apoio ao investimento e políticas incisivas e 
mobilizadoras”.
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  Prosseguir com a preparação dos can-
teiros, regas, sachas, mondas e incor-
poração de estrume;
  Defesa contra as seguintes pragas e 
doenças das fruteiras: pedrado das pe-
reiras com caldas, lepra do pesseguei-
ro, lapas, escamas e cochonilhas com 
emulsões oleosas de verão e os pio-
lhos e pulgões com caldas nicotinadas 
apropriadas;
  Durante este mês, critico para as vi-
nhas, cuidado acrescido com o míldio, 
pois se ataca, destrói a produção pela 
invasão dos cachos, que os faz cair e 
abortar. O oídio nesta altura pode che-
gar a “pintar” o bago.
  A calda cúprica ou as caldas de fungi-
cidas orgânicas de síntese continuam 
a aplicar-se preventivamente, sendo o 
enxofre usado curativamente quando 
o oídio se manifesta.

  Sachar, mondar e, se necessário, regar 
a horta de preferência ao amanhecer;

  Defender a horta dos ataques de inse-
tos e das lesmas com os fitofármacos 
corretos;

  Semear: Alface, couves, espinafres, er-
vilha, feijão, melancia, melão, nabiças, 
pepino e rabanete;

  Plantar ou transplantar: alface, cebola, 
couves, pimentos e tomate;

  Plantar fruteiras de espinho (citrinos), 
enxertar e aplicar unguentos que faci-
litam o pegamento. Inspecionar as li-
gaduras dos enxertos mais antigos.

  Terminar a poda dos citrinos, por ve-
zes limitada à supressão dos ramos 
secos e dos ladrões mal implantados. 
Desbotoar os pessegueiros assim que 
os botões medirem 2 a 3 cm. Pulve-
rizar contra o pedrado das macieiras, 
contra lapas e escamas dos citrinos, 
contra afídios, piolhos, pulgões e ou-
tros insetos;

  Proceder à adubação das vinhas can-
sadas;

  Proceder aos respetivos tratamentos 
contra o míldio, oídio e outros perigos 
da vinha.

  Prosseguir com as sementeiras, acon-
selha-se de forma quinzenal o feijão 
(para colher em vagem) e a ervilha, 
perlongando-se a sua colheita por 
mais tempo;

  Continuar as sementeiras do mês ante-
rior, assim como as sachas e regas pela 
manhã;

  As hortas já “fechadas” convém regar 
pelo fim da tarde, para que a terra con-
serve água por mais tempo;

  Prosseguir com os tratamentos pre-
ventivos e curativos contra as doenças 
e pragas das diversas fruteiras: pedra-
do das macieiras e pereiras, lepra dos 
pessegueiros. Plantar ainda fruteiras 
de espinho, cujo pegamento é agora 
mais rápido e garantido, desde que 
não falte a água. Sachar sempre que as 
ervas daninhas o justifiquem;

  Continuar os tratamentos contra o 
míldio e oídio, devendo prestar-se a 
maior atenção a qualquer elevação de 
temperatura acompanhada de humi-
dade, que podem provocar o rápido 
desenvolvimento de fungos, podendo 
vir a causar estragos na vinha;

AbRIL MAIO JuNhO
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dois irmãos conversam:
 - miguel, se tivesses três casas, davas-me 
uma?
 - claro! 
- e se tivesses três carros, davas-me um? 
- não tenhas dúvidas! 
- És um tipo fixe! e se tivesses três namoradas, 
davas-me uma?
 - ah... isso não! 
- Porquê? 
- Porque tenho três namoradas!!!

- ou tu me pagas o que deves, ou então escu-
sas de me falar mais.
 - escusas de te preocupar com isso. não te falo 
mais.

entre dois amigos:
 - sabes, quando eu era pequenino o meu 
pai tinha a mania de me mandar ao ar para 
adormecer. 
diz o outro: - ai era! e tu adormecias?
 - claro! o tecto era baixinhoooo...

- olha lá! onde é que vais a correr com tanta 
pressa
. - deixa-me, tenho que tentar impedir que 
dois gajos andem à porrada! 
- oh pá! quem são? 
- o Zé, que já ali vem... e eu!

um jovem a lamentar-se a um amigo:
 - a minha vida é uma mer*da, o meu pai está 
preso, a minha mãe bêbada, a minha irmã 
prostitui-se, o meu irmão é drogado. a única 
coisa positiva que eu tenho na vida é o teste da 
covid19.

meu filho, já tens 11 anos, és um homenzinho; 
é bom que tenhamos uma conversa de homem 
para homem a respeito dessas coisas do sexo.
 - está bem Papá, que é que queres que eu te 
explique?

dois amigos encontram-se num bar:
 - que cara triste é essa, rapaz?
 - nem queiras saber, estou cá com uma 
depressão. 
- tretas. tenho um remédio óptimo para isso. 
quando estou deprimido vou para casa, pego 
na minha mulher e vou com ela para cama. no 
instante seguinte estou outra vez óptimo. 
- boa ideia. será que a tua mulher está em 
casa?

conversa entre dois:
 - qual é o teu partido?
 - É o m.d.m.t. 
- mas esse partido é novo... 
- Pois, é mas já tem muitos aderentes.
 - que quer dizer m.d.m.t. 
- mais dinheiro, menos trabalho.

duas amigas encontraram-se depois de algum 
tempo sem se verem:
 amiga olga: - queeeeerida! Há quantos 
séculos!!!!! 
amiga olga ii: - Jooooooia! sabes, tive um 
rebento!
 amiga olga: - ai sim e como se chama? 
amiga olga ii: - sonasol. 
amiga olga: - eu também tenho uma filha. 
chamei-lhe maria. 
amiga olga ii; - aaaaaaai credo isso não é 
nome de bolacha?

dois gajos estavam à porrada. um deles manda 
um soco certeiro no outro que vai ao chão. uma 
vez no chão este diz:
 - garanto-te eu, isto não vai ficar assim! 
diz o outro: - ai não não, isso agora vai inchar!

o manuel sofria de um mal singular. sempre 
que tomava um cafezinho sentia uma forte 
pontada no olho. um dia, um amigo dele disse:
 - Ó, manuel, porque não tiras a colherzinha 
antes de tomar o café?

entre dois amigos:
 - olha, ali em baixo é o vale do eco! 
- ai é?! então vamos lá.
 quando lá chegaram diz um:
 - olá!... diz o eco: - olá!... olá!... 
diz então o outro:
 - otorrinolaringologista! 
diz o eco: otoquê?... otoquê?...

Para rir! 
- onde está o João?
 - internado no hospital.
 - não pode ser. ainda hoje o vi num baile de 
carnaval com uma super loira. 
- Pois é! a mulher dele também viu!

era um miúdo de 7 anos, que estava sempre 
a chatear os pais, porque queria saber como 
é que tinha nascido. os pais para o correrem, 
respondiam-lhe sempre:
 - olha, estás a ver aquele buraquinho no 
tecto? foi por ali que tu nasceste.
 o puto, enfim lá se calava e ia-se embora. um 
dia, numa chuvada torrencial, começou a cho-
ver dentro de casa através do buraco no tecto. 
como o tecto era muito alto, o homem meteu a 
mulher às cavalitas, para ela meter betume no 
buraco. entretanto toca o telefone, e dizem:
 - olha, eu queria falar com a tua mãe. 
- a minha mãe agora não pode, está em cima 
do meu pai a tapar o buraco por onde eu nasci.

um mendigo dormia descansado num banco 
de jardim, quando aparece um Policia e diz-
lhe: 
- “ então vamos lá acordar! você não sabe que: ‘ 
o sono é a véspera da morte!’ eça de queirós?”
 o mendigo olha o polícia estremunhado e não 
liga. Passado um pouco passa o Policia outra 
vez e diz: 
- “ o sono é a véspera da morte! eça de queirós” 
e o mendigo nada. À terceira vez o Policia diz-
lhe a mesma frase, e riposta assim o mendigo: 
- “ vá para a pu** que o pariu! antónio silva”

após um terramoto que houve, não me lembro 
bem onde, houve uns gnr’s que foram desta-
cados para ir ajudar as equipas de salvamento. 
depois de algumas horas, quase no fim do dia, 
de debaixo dos escombros sai uma mão de um 
jovem que se encontrava a gemer. 
- ai... acudam! acudam que eu ainda estou 
vivo...
 um dos gnr’s pisa a mão do infeliz: 
- tás vivo uma nada! tás é mal enterrado!
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