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SEM RENdIMENTO á VISTA!
Começamos o ano com o prometido pagamento dos quarenta e cinco euros por vaca leiteira. Compromisso assumido pelo 
anterior governo e cumprido pelo atual. Rapidamente vimos desvanecer essa ajuda porque os fatores de produção têm tido um 
inesperado agravamento dos custos.
Passado um ano do início da pandemia, durante o qual a produção de leite não parou e manteve a sua atividade.
Contudo, com os preços do leite e da carne mais baixos tem sido com grandes dificuldades que os produtores têm-se mantido 
ativos, mostrando uma grande resiliência que muitas vezes é rebuscada mais nos compromissos que é preciso satisfazer, do 
que propriamente na vontade de continuar a produzir. Uma atividade tão exigente como a produção de leite, merecia ter um 
rendimento mais digno. Por agora temos a desculpa da pandemia. E quando esta situação acabar? Será que vai melhorar o 
rendimento? É esta a grande questão do momento. O que deve ser feito, que medidas devem ser implementadas para melhorar 
os rendimentos agrícolas.
É certo que por agora vamos nos mantendo com os apoios, das moratórias nos créditos, das linhas COVID, dos apoios 
conjunturais como foi anunciado pelo Senhor Secretário Regional da Agricultura no pagamento do rateio do POSEI 2020 e o 
reforço para que não haja rateio em 2021 no POSEI e PRORURAL.E quando estas ajudas terminarem?
O que precisamos mesmo é de um compromisso de valor do que produzimos para garantir a estabilidade financeira necessária 
para o exercício da nossa atividade e com ela a estabilidade emocional também importante para o nosso bem-estar pessoal.
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Para além da política, quem é o Eng.º António 
Ventura? Qual o seu percurso?
Sou agricultor. Esta é a minha profissão que muito me orgulha 
e que quero manter durante a minha vida. 
Sou formado em Engenharia Zootécnica, com Mestrado em 
Tecnologia Leiteira. Trabalhei no SERCLAT, trabalhei como 
técnico na Associação de Jovens Agricultores Terceirenses e 
na Associação Agrícola da Ilha Terceira. Fui professor de Bio-
logia, matemática e físico-química. 
Fui presidente da Associação Agrícola da Ilha Terceira e da 
Federação Agrícola dos Açores. 
Ser um técnico, assim como produtor agropecu-
ário, que tipo de relação cria com o ser politico?
Ser politico é ser um agente público de ações em favor das po-
pulações. Quando se conhece um determinado setor de ativi-
dade económica e se ocupa um cargo governativo para esse 
setor, isto resulta numa vantagem nas medidas a instalar e a 
projetar. Partimos com conhecimento.
Nove ilhas são nove realidades destintas, sendo 
conhecedor do sector agropecuário Açoriano, o 
que há mais em comum e o que mais as diferencia?
O nosso maior bem é também o nosso maior desafio. A nossa 

condição arquipelágica torna-se numa vantagem, mas a dis-
persão das ilhas e o seu afastamento dos continentes impõe 
que os transportes sejam um elemento sempre presente em 
qualquer estratégia de produção e comercialização.
 Quais os maiores desafios em cada sector: lacti-
cínios, carne, hortifruticultura e florestas?
O maior desafio reside em conhecer de forma precisa e cons-
tante os custos de produção. Só assim é possível governar, 
porque sem este conhecimento não se pode legislar de forma 
correta. Sem estes dados não é possível reivindicar melhores 
preços, porque falta uma base de justificativa.
Depois é preciso aprofundar os conceitos de qualidade dos 
nossos agroalimentos e assegurar os mercados atuais e con-
quistar novos.
Face à desertificação de algumas ilhas/conce-
lhos, a agropecuária poderá ser um contributo 
para o rejuvenescimento das populações, visto 
sermos a região com o padrão de idade mais bai-
xo? (exemplo: programa vitis, reforma…)
No plano para 2021 está inscrita uma medida intitulada “Agro-
ruralidade por Ilha”.
Pretende-se o inicio do desenvolvimento de estudos de diag-
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nóstico para apoio à decisão e definição de Planos de Desen-
volvimento Agro Rural específicos para cada uma das ilhas. 
Evitar governar às cegas.
Importa perceber a “vocação agrícola” de cada ilha e planear a 
complementaridade produtiva e, consequentemente comercial.
Urge reposicionar os Açores no regresso da agricultura como 
uma nova atratividade económica de caracter sustentável, que 
produza alimentos, que contrarie o despovoamento e o enve-
lhecimento da população, que é o maior drama da Região.
Não existem dúvidas que o setor primário, nos Açores, assume 
uma expressão económica, social e territorial de grande rele-
vância para a coesão regional, que marca a identidade de cada 
uma das nossas ilhas e o mérito das suas gentes.
Objetivamente devemos diminuir a dependência alimentar 
exterior, melhorar a qualidade dos alimentos pela vertente nu-
tritiva, recentrar a alimentação da bovinicultura nos recursos 
locais, procurar novos mercados e publicitar a sustentabilida-
de agroalimentar e o bem-estar animal na pecuária.
Será necessário reintroduzir a agricultura familiar, como ma-
triz da ruralidade açoriana e como força motriz do autoempre-
go.  Neste sentido, o incentivo financeiro comunitário e regio-
nal deverá ser também direcionado para o “multiproduto da 
exploração”, na ótica da sustentabilidade dos recursos. 
A agricultura familiar não pode obedecer a critérios e incenti-
vos iguais em todas as ilhas. O mosaico arquipelágico, obriga 
a reconhecer três diferenças geográficas, Terceira, Faial e São 
Miguel, um segundo grupo com o Pico, São Jorge, Graciosa e 
Santa Maria e um terceiro grupo com as Flores e o Corvo. 
As oportunidades e fragilidades de exercer as atividades agro-
rurais nestes três grupos são diferentes e devem ser reconheci-
das em forma legislativa.
Temos de ter a capacidade, através dos novos fundos comuni-
tários a partir de 2023, de convidar à inovação, gerar riqueza e 
criar valor nas cadeias de produção alimentar de proximidade 
e direcionadas igualmente para os mercados de proximidade, 
entenda-se entre ilhas e não só em cada ilha. Aqui um novo 
modelo de transportes marítimos assume uma condição im-
prescindível no sucesso da produção agroalimentar.
Temos de aumentar a nossa “soberania alimentar”, diminuindo 
a dependência alimentar do exterior. A riqueza de uma Região 
também se mede pela sua capacidade em produzir alimentos.
Interessa criar um verdadeiro “mercado interno” que permita 
a venda comercial de bens alimentares.
 Que medidas pensa no futuro vir a tomar o pró-
ximo secretário para rejuvenescer a faixa etária 
dos agricultores e atrair os jovens para o sector?
Os jovens precisam de uma legislação base de âmbito regio-
nal que os posicione como interlocutores do desenvolvimento. 
Uma legislação transversal a todas as áreas económicas.
 De que forma pensa a secretaria contribuir para 
manter e assegurar a crescente importância e 
visibilidade que a agricultura Açoriana tem vin-
do a ocupar no contexto da balança comercial e 
o do seu peso nas exportações?
O papel da agricultura está sempre assegurado, desde que se 
afirma a sua função produtora de alimentos. Neste estreito en-
tendimento, queremos que os Açores sejam uma Região onde 
se produz de forma sustentada e crescente alimentos.
Nos próximos quadros comunitários, que ac-

ções estão pensadas para financiar as medidas 
ambientais, assim como as ocorrências climá-
ticas?
O próximo quadro comunitário de apoio só acontece em 2023. 
Entretanto nestes dois anos de transição, abrimos as candidatu-
ras a novas áreas às medidas agroambientais, que estavam fechas 
desde 2018. Para além disso, voltamos a repor os valores pagos 
nas ajudas à atividade agrícola em regiões desfavorecidas.
 Há muitos anos, face às ajudas à produção, se 
fala no desligamento aos apoios comunitários, 
que acha deste processo e como deveria ser fei-
to?
Este é um processo que deve ser estudado. Existem prós e con-
tras, mas o desligamento nalguns casos facilita a politica de 
orientação.
 Os industriais têm uma dificuldade enorme em 
obter novos mercados de exportação para além 
da UE. Eles queixam-se que a política europeia 
não coloca às importações de países terceiros 
as mesmas condições fitossanitárias que impõe 
aos seus próprios agricultores, sendo nós uma 
Região ultraperiférica, que se pode fazer para 
evitar este desequilíbrio no tratamento?
Em 2017 e enquanto Deputado na Assembleia da República fiz 
aprovar uma Resolução para os dois Governos estabelecerem 
um plano de internacionalização dos agroalimentos açorianos. 
Continuo a acreditar que é imprescindível afirmar os atuais 
mercados e ter uma política de prospeção de novos mercados.
 Como se posiciona perante uma agricultura pro-
dutiva e a agricultura mais amiga do ambiente? 
Que vantagens e desvantagens tem uma região 
como a nossa?
O futuro da agricultura passa por produzir de forma sustentá-
vel e de acordo com o bem-estar animal. Ora, os Açores nestas 
matérias estão na dianteira e podem fazer uso desta vantagem 
para comercializar os seus produtos. A sensibilidade dos cida-
dãos a estas matérias tem vindo a crescer.
Como tem decorrido os seguros agrícolas e de 
culturas, e o que pensa mudar?
Interessa comtemplar outros aspetos no risco da produção 
agrícola como seja a salinidade. Todavia, a maior dificuldade 
prende-se com a falta de adesão dos agricultores a este instru-
mento de proteção de rendimento. Precisamos de uma maior 
divulgação e sensibilização para as vantagens do seguro agrí-
cola.
 A ilha de S. Miguel tem no seu histórico um im-
portante legado na área da agroindústria que foi 
desaparecendo. Que opinião tem sobre este des-
fecho e se na sua opinião poderá acontecer um 
ressurgimento das mesmas ou de outras agroin-
dustriais?
O desaparecimento ou o surgimento da agroindústria depende 
da vontade da iniciativa privada, porém, pode o Governo dis-
ponibilizar fundos comunitários para o apoio à sua existência.
 Durante alguns anos se falou muito sobre a liga-
ção e hipótese de bons negócios com os Palops e 
as ilhas da Macaronésia, algo que ultimamente 
não se tem ouvido. Como estão estes contactos 
e que mercados têm ocorrido?
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Os contactos vão começar a ser realizados e serão comunica-
ções que englobam outras áreas da governação com intercâm-
bios comerciais de grande dimensão. 
Que planos tem para o aproveitamento da flo-
resta?
A floresta constitui um elemento marcante e estruturante da 
paisagem açoriana, ocupando cerca de um terço do território 
terrestre insular da Região Autónoma dos Açores, o que cor-
responde a uma área de cerca de 74 668 ha. Desta área, desta-
cam-se os cerca de 23 000 ha ocupados por áreas de vegetação 
natural e, em termos da floresta produtiva, assume especial 
relevo a criptoméria, que ocupa cerca de 12 400 ha.
Para além desta marca de identidade, é unanimemente re-
conhecido que o sector florestal local tem uma importância 
económica considerável e um potencial de expansão enorme, 
devendo assumir nestas ilhas, onde é vital estabelecer compro-
missos duradouros entre a exploração e a preservação dos re-
cursos, um papel determinante no ordenamento do território. 
Aqui destaca-se o compromisso do Governo, em alinhamento 
com a Estratégia Florestal dos Açores, no desenvolvimento do 
Programa Regional de Ordenamento Florestal, instrumento 
que se revela fundamental para o ordenamento, gestão e evo-
lução equilibrada do território florestal numa perspetiva de 
longo prazo. A atualização do Inventário Florestal Regional, 
que se encontra em curso, é também um objetivo fulcral da 
DRRF, pois apenas conhecendo (qualitativamente e quantitati-
vamente) os recursos florestais é possível implementar medias 
de gestão fundamentadas e consequentes.
A floresta suporta na Região um sector económico responsável 
por 1.400 postos de trabalho, gerando um volume de negócios 
anual de cerca de 1.8 milhões de euros, pela venda direta de 
material lenhoso, e de 10,9 milhões de euros, quando contabi-
lizado ao nível do sector industrial da primeira transformação. 
Porém as exigências de consumo estão a alterar-se e os vários 
agentes desta fileira estão a adaptar-se a esta nova realidade, 
redefinindo prioridades e alinhando novas estratégias.
Fundamental neste processo é a Certificação da Gestão Flo-
restal, implementada pelo Governo Regional na floresta pú-
blica da ilha de São Miguel, que garante ao consumidor final 
que os produtos florestais colocados no mercado têm origem 
em florestas geridas responsavelmente, tendo em conta fatores 

sociais, económicos e ambientais, contribuindo-se assim para 
contrariar o flagelo da destruição da floresta a nível global, por 
práticas de gestão não sustentáveis.
Temos assistido a um investimento na rede de 
abate regional, com salas de desmancha e ou-
tros meios. Estão a ser aproveitadas e utilizadas 
em que potencial? 
Falta efetivamente um eficaz aproveitamento das salas de des-
mancha. O nosso objetivo será caminhar para a saída de carne 
de bovino embalada, embora todas as outras formas de expe-
dição serão viáveis. Aqui não existe uma receita geral, cada 
caso é um caso. 
 A eficiência do transporte entre ilhas e conti-
nente, tanto em contentores de frio como em 
gado vivo, foi sempre determinante para o su-
cesso e continuidade de muito mercado. Que 
ações tem planeadas para este efeito? 
A mobilidade no transporte marítimo de carga entre ilhas e 
para o continente vai ser revista. Precisamos de alterar este 
transporte de modo a torna-lo útil ás necessidades económicas 
da região, pelo que esta matéria será considerada neste enqua-
dramento. 
Temos assistido a um incentivo para aumentar 
o sector da carne, é uma estratégia como opor-
tunidade de um bom e seguro mercado, ou ape-
nas diminuir a produção de leite?
Somos e devemos continuar a ser uma região com vocação para 
a produção de leite. No meu entendimento o leite continuará a 
ser o “bilhete de identidade” da agricultura açoriana. Sabemos 
produzir, temos muitos anos de vocação e devemos nos posicio-
nar no futuro como uma região onde se produz leite.
Diminuindo o volume de leite em S. Miguel, no 
futuro, não haverá o risco do leite ser pouco, 
criando situações que já conhecemos como nas 
ilhas como Pico, Faial e Flores, onde os custos 
de transformação são maiores pelo baixo volu-
me? Que estratégia está pensada para o sector 
do leite na nossa ilha?
Vamos criar uma estratégia em consonância com o setor. Uma 
estratégia de valorização, de prospeção, de investigação e de 
comercialização. 
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INFEÇÕES
UTERINAS

RENATO CORdEIRO
eng.º zootécnico
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As	alterações	do	útero	após	o	parto	duram	cerca	de	30	a	45	dias,	em	que	pela	
atrofia	das	fibras	musculares	e	contracções	uterinas,	diminui	o	peso	e	o	tamanho	
rapidamente,	 o	 que	 contribui	 para	 a	 eliminação	 de	 excreções	 vaginais,	 assim	
como	o	endométrio	se	vai	regenerando	para	poder	hospedar	uma	nova	cria.

Nesta	 fase,	 o	 útero	 é	 contaminado	 por	 bactérias	 ambientais,	 que	 pelo	
processo	 de	 involução	 uterina	 vão	 sendo	 eliminadas,	 onde	 a	 permanência	
perlongada	e	anormal	destas	bactérias,	poderão	resultar	em	infecções	uterinas	
(Sheldon	e	Dobson,	2004;	Sheldon	et	al.,	2009).

Estas	 infecções	 deverão	 ser	 diagnosticadas	 e	 classificadas	 conforme	 o	
período	 de	 ocorrência,	 assim	 como	 os	 sinais	 clínicos	 (Sheldon	 et	 al.,	 2009)	
de	 retenções	 de	 placenta,	 distocias,	 nascimento	 de	 gémeos,	 abortos	 e	 curtos	
períodos	de	gestação	(Bezaquenet	al.,	2007).

Nos	sistemas	mais	 intensivos,	cerca	de	40%	dos	animais	de	alta	produção	
podem	apresentar	metrite	nas	primeiras	3	semanas	pós-parto,	ocorrendo	uma	
diminuição	da	ingestão,	o	que	numa	fase	em	que	a	vaca	necessita	de	um	maior	
incremento	de	energia,	em	resposta	ao	aumento	da	produção	de	leite,	prejudicam	
em	muito	o	seu	sistema	imunológico,	o	que	favorece	o	efeito	e	permanência	de	
uma	infecção	uterina	(Van	Saun,	2000).	Nestes	casos,	o	tratamento	precoce	deve	
ser	o	objectivo	principal.

Tipos de infecção (sheldon et al., 2006):
•		Metrite	pós-parto	–	Ocorre	na	primeira	semana	a	seguir	ao	parto,	podendo	
persistir	 até	 ao	 final	 da	 segunda	 semana.	 Geralmente	 está	 associada	 à	
retenção	 de	 placenta,	 torções,	 gémeos	 ou	 abortos.	 Apresenta	 secreções	
vaginais	com	sangue	e	odor	fétido,	animal	com	febre,	desidratação,	baixo	
índice	corporal	e	quebras	de	lactação.

•		Metrite	Clínica	–	Entre	14	a	21	dias	após	o	parto,	apresenta	o	útero	inchado	
e	secreções	com	muito	pus.

•		Endometrite	Clínica	–	Ocorre	a	seguir	ao	primeiro	cio,	cerca	de	21	dias	após	
o	parto.	Presença	de	pus	nas	secreções	vaginais.

•		Endometrite	 Subclínica	–	Após	 o	 período	 anterior,	 somente	 identificada	
por	contagem	de	neutrófilos	presentes	no	conteúdo	uterino.

A	prevenção	será	sempre	a	melhor	solução,	devendo	a	dieta	ser	adequada	
durante	o	período	de	secagem	e	no	início	da	lactação	(Sheldon	e	Dobson,	2004),	
assim	como	ter	em	practica	um	plano	de	sanidade,	promovendo	as	condições	de	
higiene	e	conforto	no	parto	(Lewis,	1997).

Nos	casos	de	metrite,	a	maioria	dos	estudos	recomenda	o	uso	de	antibióticos	
sistémicos	 (Drillich	 et	 al.,	 2001)	 como	 as	 oxitetraciclinas	 de	 longa	 duração	
(separando	 o	 leite)	 para	 animais	 de	 baixa	 produção,	 e	 as	 cefalosporinas	 (sem	
descarte	do	leite),	em	que	o	primeiro	sinal	de	eficácia	é	o	abaixamento	da	febre	e	
uma	limpeza	das	secreções	vaginais	(Drillich	et	al.,	2006).

Nas	 endometrites,	 é	 frequente	 o	 uso	 de	 tratamentos	 intra-uterinos,	 que	
apesar	 de	 eficazes	 (Sheldon,	 2007)	 podem	 trazer	 algumas	 desvantagens,	 a	
oxitetraciclina	pode	provocar	alguma	irritação	na	parede	uterina.

Nas	 endometrites,	 onde	 pode	 persistir	 o	 corpo	 lúteo,	 recorre-se	 a	
prostaglandina	 F2α	 para	 que	 este	 desapareça,	 recomeçando	 um	 novo	 cio,	
possibilitando	um	aumento	natural	da	concentração	de	estrogénio	e	regulando	

a	 função	 imunológica,	 onde	o	útero	 aumenta	a	 sua	 capacidade	de	 combater	 a	
infecção	(Lewis,	1997;	Sheldon,	2007).

Embora	os	estudos	indicam	o	tratamento	nas	primeiras	duas	semanas,	nas	
infecções	após	os	21	dias,	as	opiniões	divergem,	em	que	uns,	como	Mateus	et	al,	
2002,	defendem	que	os	animais	devem	recuperar	por	si,	mas	uma	infecção	que	
possa	persistir,	aumentando	a	sua	agressividade,	 ficará	a	um	nível	muito	difícil	
de	 combater,	 com	os	danos	de	percas	de	produção,	 condição	corporal	e	do	 seu	
sistema	imunológico,	pondo	em	causa	a	gestação	seguinte	(Gautam	et	al.,	2010).

a Ter em conTa:
•		O	útero	após	o	parto	pesa	cerca	de	13	kg	e	21	dias	depois	cerca	de	1	kg;
•		A	regeneração	do	epitélio	uterino	dura	cerca	de	25	dias,	o	que	põe	em	causa	
a	inseminação	ao	primeiro	cio;

•		A	regeneração	das	camadas	profundas	do	endométrio	leva	de	42	a	56	dias;
•		Cerca	de	95%	das	vacas	desenvolvem	qualquer	uma	das	infecções	uterinas;
•		30	 a	 50%	das	 vacas	 desenvolvem	metrite	 nas	 primeiras	 2	 semanas	 pós-
parto;

•		15	a	20%	das	vacas	após	os	21	dias	apresentem	endometrite	clínica.
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NélIO MIRANdA
engenheiro 
zootécnico

REFlExãO 
dA lAVOURA 
AÇORIANA

Contra factos não há argumentos: os 
Açores nos últimos 10 anos têm presen-
ciado uma clara diminuição dos seus 
produtores de leite (gráfico 1). No caso 
de São Miguel perdemos em 10 anos 
civis 36.8% dos produtores de leite pas-
sando de 1679 (2011) para 1061 (2020). 
Verifica-se também pela linha de ten-
dência que o valor nos próximos anos 
seja para diminuir (linha a vermelho).
Pode-se concluir com base nesta ob-
servação que o preço do leite pago ao 
produtor e os incentivos criados são 
insuficientes para manter os produtores 
e incentivar jovens a envergar neste sec-
tor, afinal são 365 dias do ano num tra-
balho árduo, exigente, sem espaço para 
férias ou folgas e sem qualquer possibi-
lidade de colocar preço no seu produto, 
que têm de trabalhar independente-
mente das condições atmosféricas ou de 
uma pandemia global e que é criticado 
e desvalorizado pela sociedade que ele 
próprio alimenta.
Testemunha-se cada vez menos produ-
tores e menos rendimentos, tornando-
se numa profissão ingrata para quem a 
exerce.
Noutro cenário paralelo assistimos as 
indústrias de lacticínios cada vez maio-
res e mais eficientes nos mercados, pois 
afinal de contas a quantidade prevalece 
à qualidade, e o próprio consumidor 
que alega pela qualidade não quer pa-
gar por ela e opta pelo mais barato. A 
quantidade leva a outro poder negocial 
e nos últimos 10 anos civis verificou-se 
um grande aumento da produção de lei-
te (gráfico 2 e 3). Um aumento de 103 
006 920 milhões de litros de leite, um 
crescimento de 18.84%. 
Porém o preço do leite não acompanhou 
esse aumento da produção e a linha de 
tendência indica mesmo que a tendên-
cia será para baixar (gráfico 4 e 5) devi-

Gráfico	1.

Gráfico	2.

Gráfico	3.
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do às baixas do preço do leite a resposta 
passa pelo aumento da produção, sendo 
este realizado de forma eficiente ou não.
A realidade é que a produção de leite 
nos Açores é pequena quando compa-
rada com as produções dos colossos 
europeus, porém há a desvantagem 
que é preciso importar grande parte da 
matéria-prima para produzir leite, de-
pois para o processar, e depois vender e 
vender barato. Basicamente neste preci-
so momento compra-se o leite caro para 
vender leite barato. A verdade é que o 
consumo dos lacticínios por pessoa tem 
diminuído e estamos em contra-ciclo. 
Por isso podemos concluir que neste 
momento o produtor faz parte de um 
jogo que tem sido perfeito para todos 
sectores que trabalham ao seu redor, 
um jogo que nem se apercebeu que jo-
gava. Ou seja, com as baixas sucessivas 
do preço do leite a resposta foi aumentar 
a produção para gerar riqueza, no entan-
to a riqueza não fica nas mãos dos lavra-
dores, a riqueza fica em todos sectores 
que trabalham com o produtor à exceção 
dele, pois a tendência do preço do leite é 
para baixar (gráfico 4 e 5) enquanto os 
custos de produção tem vindo aumentar. 
Podem prognosticar que só através do 
aumento da produção podem ultrapas-
sar esta dificuldade, mas o que acontece 
na realidade? Mais produção de leite, 
mais criação de emprego nas mais di-
versas áreas, desde os transportes das 
matérias-primas, processamento, venda 
comercial, distribuição, etc., o que é bom 
sinal pois gera economia que é impor-
tante para a região, mas a que custo? A 
custo dos produtores verem os sectores 
à volta dele lucrar menos ele? Enquan-
to cada vez mais o produtor tem mais 
encargos, mais trabalho, mais exigência, 
menos receitas e assiste ao aumento dos 
preços do seu custo de produção…
O cerne da questão é: até quando os 
produtores irão assistir e contribuir para 
o aumento da produção de leite, em al-
guns casos de forma ineficiente, para 
posteriormente receberem cada vez me-
nos lucro? Lei da Oferta e da Procura. 
Será que é este o rumo?

Gráfico	4.

Gráfico	5.

BiBliografia
https://portaldoleite.azores.gov.pt/Leite_Producao.aspx
https://portaldoleite.azores.gov.pt/Entregas_Leite_Produtores_Total.aspx 9
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RENATO SARdINHA 
Mestre em controlo biológico

Atualmente, o que temos assistido por parte da indústria 
é a maior demanda por proteína no volume de leite entregue 
para laboração. Os valores de caseína no leite fazem aumentar 
a produtividade da indústria queijeira, pela melhor coagulação 
do leite e estabilidade ao calor (Brasil et al., 2015). Através da 
alimentação podemos aumentar os valores de sólidos do lei-
te, contudo, os teores de proteína encontrados no leite estão, 
maioritariamente, relacionados com a genética animal do que 
com a alimentação. Convém perceber que a parte da nutrição 
tem um efeito transitório e a parte genética do animal tem um 
efeito permanente na produção de proteína (Goddard, 2001).

As caseínas contêm uma composição de aminoácidos de 
grande importância pois são, facilmente, digeridas no intesti-
no quando comparadas com outras fontes proteicas. Para além 
das caseínas, também podemos referir a β-lactoglobulina e a 
α-lactoalbumina (Davis et al.,1983).

Para sermos mais precisos, as vacas necessitam de amino-
ácidos e não propriamente de proteína. Estes aminoácidos são 
absorvidos no intestino delgado e, posteriormente, são meta-
bolizados na glândula mamária onde a maioria é convertida 
em proteína do leite (sok et al., 2017).

Esses aminoácidos têm três origens distintas:
•	 proteína	microbiana	
•	 	proteína	fornecida	na	dieta	e	que	passa	intacta	pela	fer-

mentação ruminal
•	 proteína	de	origem	endógena.

A soja e o caroço de algodão são alimentos com boas taxas 
de degradação no rúmen, usados para aumentar a quantidade 
de proteína microbiana.

Para aumentar a proteína no leite através da alimentação, é 
necessário um conjunto de fatores e um equilíbrio entre eles. 
Um ponto de partida importante é perceber que uma dieta baixa 
em proteína reflete-se na concentração de proteína no leite e que 
o excesso de proteína na alimentação também não faz aumentar 
a proteína do leite. Outro aspeto é a energia que, normalmen-
te, nas nossas explorações provém do amido do milho e que é 
utilizada pelos microrganismos do rúmen para conseguirem 
“laborar” e produzir proteína microbiana. Pouca energia para a 
quantidade de proteína fornecida faz aumentar o teor de ureia 
no leite. A qualidade da proteína fornecida é essencial, sendo a 
erva fresca um alimento rico e de boa digestibilidade. 

Promovendo o aumento de ácido propiónico no rúmen 
através do aumento de concentrado ou através da redução das 
partículas de forragem, faz com que aumente a produção de 
proteína, através dum mecanismo ainda não conhecido. Sendo 

PROTEÍNA
dO lEITE

Fig.1	–	Animais	em	pastoreio.

uma hipótese, o facto do propionato aumentar a disponibili-
dade do ácido glutâmico e com o seu papel na transaminação 
aumentar a síntese de aminoácidos não essenciais. A outra 
hipótese é através da insulina que faria aumentar a concen-
tração de glutamina e alanina no plasma, ou então, aumentar 
a síntese de glutamato ou reduzir o seu uso na gluconeogéne-
se (Thomas, 1980). O uso de bicarbonato, quando necessário, 
para estabilizar o pH do rúmen, o uso da monensina (kexxto-
ne), são componentes que ajudam no aumento de produção de 
proteína microbiana.

A metionina protegida vem mostrando efeitos positivos 
sobre o teor de proteína do leite. Numa experiência em que se 
fez uma infusão no abomaso duma mistura de aminoácidos, 
aumentou a produção de leite e a percentagem de proteína, 
sendo a metionina e a lisina responsáveis por 68% desse au-
mento (Schwab et al., 1976).

BiBliografia: 
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silva,	Marco	António	Pereira.	ESTRUTURA	E	ESTABILIDADE	DAS	MICELAS	DE	CA-
SEÍNA	DO	LEITE	BOVINO.	Ciência	Animal	25	(2):	71-80,	2015.

•			Davies,	D.	T.,	C.	Holt,	and	W.	W.	Christie. The	composition	of	milk.	Ch.	5	in Bio-
chemistry	of	Lactation,	T.	B.	Mepham,	editor.	,	ed.	Amsterdam:	Elsevier,	1983
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•			Sok,	M.,	Quellet,	D.R.,	Firkins,	J.L.,	Pellerin,	D.,	Laperre,	H.	Amino	acid	composi-
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PEdRO MENdONÇA
inseminador da AJAM

Com os resultados do Contraste Leiteiro fechados na ex-
ploração do Centro Bovinicultura do ano transato; a AJAM/
CJA dispõe neste momento de mais um elemento essencial 
“valores” de modo a ser possivel continuar a trabalhar em 
alterações do poder genético existente com maior precisão 
possível. Embora os resultados expostos não sejam oficiais, 
estes têm como fonte de informação a APCRF-Bovinfor 
(contraste leiteiro). 

 No decorrer do ano 2020 os valores que nos foram sendo 
demostrados com periodicidade, sempre permitiram o apoio 
em todos os ajustes necessários da alimentação elaborada às 
produtoras de leite em todos os dias do ano. Tornando-se as-
sim possivel uma evolução na produção da quantidade e qua-
lidade aos vários níveis de lactações presentes. Na base desta 
informação foi e continua a ser a alimentação o meio mais rá-
pido de ajustar de modo a proporcionar um maior rendimento 
ao investimento de genética presente.

Foram apuradas 58 lactações, com média geral aos 305 
dias de 10,091kgs leite, 3.94%Gord. e 396kgsG., 3.36%Prot. e 
339kgsP. das quais 34 são vacas e 24 novilhas. No grupo das 
primíparas 54% destas produzem mais de 8,500kgs de leite, 
63% estão acima de 3.6%Gord. e 92% acima de 3.1%Prot. des-
tacando-se na melhor primípara para:

Produção Kgs LEitE E Kgs ProtEina- 3225 Gil-
lespy BM84 x Casual BM82 x Gerard MB85 x Kiln x s/idenf. 
(Comprada)

✓ 305d 12,271 kgsL. 3.09%G 379 kgsG. 3.18%P 391 kgsP. 
483d 17,918 kgsL. 3.18%G. 570 kgsG. 3.35%P 601 kgsP. 

Produção Kgs gordura- 3147 iota MB85 x Aftershock 
BM84 x Klin BM81 x s/idenf. (Comprada)

✓ 305d 10,867 kgsL. 4.24%G 461kgsg. 3.42%P 372 kgsP. 
451d 14,928 kgsL. 4.31%G. 643 kgsG. 3.60%P 537 kgsP.

Produção % gordura -  3244 Silver MB85 x Grandview 
MB87 x Garrett MB86 x Shottle x Leduc BM84 x … x Batman 
(import. França) 

✓ 305d 8,517 kgsL. 4.78%g 407 kgsG. 3.54%P 302 kgsP. 
380d 9,831 kgsL. 4.91%G. 516 kgsG. 3.59%P 378 kgsP.

Produção % Proteina – 3193 Greatest BM81 x s/idenf. 
(Comprada)

✓ 305d 8,912 kgsL. 4.21%G 375 kgsG. 3.75%P 334 kgsP. 
314d 9,626 kgsL. 4.27%G. 411 kgsG. 3.77%P 363 kgsP

RESUlTAdOS 2020
CONTRASTE

lEITEIRO
No grupo das multíparas 68% destas produzem mais de 

10,000kgs de leite, 74% acima de 3.6%Gord. e 88% acima de 
3.1%Prot. destacando-se na melhor multípara para:

Produção Kgs Leite e Proteina– 2953 Gerard BM84 x Jazz 
MB85 x Storm x Belt (import. França)

✓ 4ª Lact. 305d 12,988 kgsL. 3.77%G 490 kgsG. 3.34%P 434 
kgsP. 402d 15,670 kgsL. 3.77%G. 591 kgsG. 3.37%P 527kgsP.

Produção Kgs gordura – 3109 Topshot BM87 x Dorcy 
BM86 x s/idenf. BM85 (Comprada)

✓ 3ª Lact. 305d 12,000 kgsL. 4.92%G 537 kgsg. 3.30%P 397 
kgsP. 396d 14,745 kgsL. 4.50%G. 664 kgsG 3.38%P 498 kgsP.

Produção % gordura – 2988 Roy BM83 x Bolton BM81 x 
Smarty x Progress x Storm x Astronaut (import. França)

✓ 4ª Lact. 305d 9,457 kgsL. 4.92%g 465 kgsG. 3.38%P 319 
kgsP. 356d 10,235 kgsL. 4.99%G. 511 kgsG 3.41%P 349 kgsP.

Produção % Proteína – 3086 Topshot MB85 x Gerard 
MB86 x Titanic MB88 x Progress x Batman (import. França)

✓ 3ª Lact. Prev.305d 9,684 kgsL. 4.86%G 470 kgsG. 3.78%P 
366 kgsP. 291d 9,654 kgsL. 4.88%G. 471 kgsG. 3.78%P 365 
kgsP.

Com EsPECiaL atEnção 
ás 5 mELhorEs PrimíParas 

no PrimEiro trimEstrE Em 2021 EnContra-sE:

3282 Topsy x Topshot MB85 x Gerard MB86 x Titanic MB88 x 
Progress x Batman (import. França) 
 ➢ Previsão-305 dias  -  10,062kgsL 4.35%G e 3.55%P.

3385 Main Event x Zelgadis MB85 x Iota BM83 x Leduc BM84 
x Progress x Batman (import. França) 
 ➢ Previsão-305 dias  -  9,898kgsL 3.49%G e 3.21%P.

3289 Beemer x Garrett BM83 x Dee BM83 x Bradley x Rudol-
ph x Wisdow x Gold x Depan x Demand x…….. x154 Daisy
 ➢ Previsão-305 dias  -  9,844kgsL 3.95%G e 3.37%P.

3366 Obsession x Dorcy MB86 x Shottle MB85 x Finley x Mer-
ry x Cavalier x……(import. França) 
 ➢ Previsão-305 dias - 9,780kgsL 3.24%G e 3.01%P.

3315 Beemer x Imprint x BM81 x Matson BM83 x Bradley x 
Convincer x Wisdow x Gold x Depan x…....x 154 Daisy 
 ➢ Previsão-305 dias - 9,697kgsL 3.68%G e 3.11%P.
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MERCAdO dO SETOR dO
lEITE E lACTICÍNIOS
EVOlUÇãO dO PREÇO dO lEITE à PROdUÇãO

Preços Médios Mensais eM 2020 Preços Médios Mensais eM 2020

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 (%)

JAN	2021 0,315 3,94 3,35

DEZ	2020 0,315 3,92 3,38

NOV	2020 0,315 3,90 3,36

OUT	2020 0,315 3,90 3,36

SET	2020 0,313 3,73 3,26

AGO	2020 0,310 3,73 3,18

JUL	2020 0,306 3,68 3,19

JUN	2020 0,308 3,67 3,19

MAI	2020 0,311 3,74 3,21

ABR	2020 0,312 3,78 3,25

MAR	2020 0,311 3,78 3,26

FEV	2020 0,312 3,81 3,28

JAN	2020 0,314 3,89 3,34

mês eUr / Kg Teor médio de mat. gorda (%) Teor proteico (%)

JAN	2021 0,294 4,15 3,32

DEZ	2020 0,296 4,08 3,33

NOV	2020 0,293 4,09 3,30

OUT	2020 0,292 4,05 3,27

SET	2020 0,288 3,85 3,14

AGO	2020 0,272 3,69 3,00

JUL	2020 0,268 3,66 2,94

JUN	2020 0,265 3,74 2,96

MAI	2020 0,274 3,85 3,30

ABR	2020 0,273 3,91 3,09

MAR	2020 0,268 3,88 3,14

FEV	2020 0,275 4,02 3,20

JAN	2020 0,277 4,10 3,24

mês eUr / Kg Teor médio de mat. gorda (%) Teor proteico (%)

JAN	2021 0,264 3,78 3,19

DEZ	2020 0,267 3,85 3,24

NOV	2020 0,271 3,90 3,30

OUT	2020 0,265 3,86 3,23

SET	2020 0,264 3,80 3,19

AGO	2020 0,257 3,69 3,06

JUL	2020 0,259 3,66 3,12

JUN	2020 0,263 3,66 3,18

MAI	2020 0,264 3,62 3,18

ABR	2020 0,269 3,61 3,20

MAR	2020 0,269 3,57 3,19

FEV	2020 0,268 3,62 3,18

JAN	2020 0,273 3,69 3,20

mês eUr / Kg Teor médio de mat. gorda (%) Teor proteico (%)

JAN	2021 0,282 3,83 3,20

DEZ	2020 0,284 3,89 3,24

NOV	2020 0,288 3,90 3,29

OUT	2020 0,282 3,83 3,22

SET	2020 0,282 3,75 3,20

AGO	2020 0,273 3,66 3,08

JUL	2020 0,277 3,68 3,13

JUN	2020 0,281 3,68 3,17

MAI	2020 0,280 3,63 3,17

ABR	2020 0,290 3,66 3,20

MAR	2020 0,290 3,62 3,18

FEV	2020 0,289 3,65 3,18

JAN	2020 0,297 3,70 3,20

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
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maTÉria 
gorda

maTÉria 
proTeica 

BrUTa

conTagem 
ToTal de 

microrganis-
mos

conTagem de 
cÉlUlas 

somÁTicas

Índice
crioscÓpico

(ºc)

impUreZas 
em

sUspensão

anTiBiÓTi-
cos

redUção
de aZUl

meTileno

conserVanTes
e / oU 

neUTraliZanTes

falTas 
do

prodUTor

Bo
ni

fi
ca

çã
o

2,0	a	6,0
%(m/M)

2,5	a	4,5
%(m/M)

4.000	a	1.500.000
UFC	/	mL

0	a	2.000.000
Cél./	mL

6,0 4,5

<	25.000
+	4	Pontos

<	400.000
+	5	Pontos

5,9
5,8 4,45,7
5,6 4,35,5
5,4 4,25,3
5,2 4,15,1
5,0 4,04,9
4,8 3,94,7

>	5h30
+	2	Pontos
+0,0051	/	
+0,0047

4,6 3,8

>	25.000	e	
<	100.000
+	3	Pontos

4,5
4,4 3,74,3
4,2 3,64,1
4,0 3,5
3,9 3,4
3,8 3,3
3,7 3,2

leiTe 
padrão 3,6 3,1 100 000 400 000 -0,520 graU 1 aUsÊncia > 4h30 < 5h30 aUsÊncia 2 por trimeste 

ou 8 ano

pe
na

li
Za

çã
o

3,5
3,0 >	100.000	

e
	<	250.000
-	2	Pontos

>	400.000	
e	≤500.000
-	2	Pontos

-	25	Pontos GRAU	2
-	5	Pontos

1ª	Deteção*
-	25	Pontos

>	2h30	
<	4h30

-	5	Pontos

1ª	Deteção*
-	25	Pontos

1	Falta	em	excesso
-	5	Pontos3,4

3,3
3,2

2,9
>500.000	e	
≤750.000
-	6	Pontos

2ª	Deteção	*
-	50	Pontos

2ª	Deteção	*
-	50	Pontos

-0,0128/
-0,0118

2ª	Deteção	*
-	50	Pontos 2	Faltas

-	10	Pontos
3,1
3

Graduação
>		2

-	10	Pontos

2,9
2,8

>	250.000	
-	8	Pontos

>750.000
-10	Pontos

<	2h30
-	10	Pontos
-0,0255/
-0,0235

2,8

3ª	Deteção	*
e	seguintes
-	100	Pontos

3ª	Deteção	*
e	seguintes
-	100	Pontos

3	Faltas	
e	seguintes
-	20	Pontos

3	Faltas	
e	seguintes
-	20	Pontos

2,7
2,6

2,72,5
2,4
2,3 2,62,2
2,1 2,52
COMPOSIÇÃO	DO	LEITE CLASSIFICAÇÃO	HIGIO-SANITÁRIA VALORIZAÇÃO	QUALITATIVA

Valor	Décimo	Gordura	e	Proteína	-	Conforme	regulamento	interno	ou	contrato	individual	com	o	produtor

*			Considera-se	para	efeitos	de	contagem	de	tempo	o	ano	civil	.Indice	Crioscópico	até	-0,508ºC	sem	penalização,	entre	-0,507ºC	e	-0,500	ºC,	desconto	do	dobro	da	quantidade	de	água	detetada.	Valores	superiores	
a	-	0,499ºC		são	considerados	anormais	e	aplicam-se	as	penalizações	prevista	na	tabela.

Valor	do	Ponto:	1%	do	valor	base

TABElA dE ClASSIFICAÇãO dO SERClASM (SãO MIgUEl)
TABELA EM VIGOR A PARTIR DE 1 DE JANEIRO DE 2020

lEITE E lATICINIOS PROdUzIdOS 
POR UNIdAdE dE PROdUÇãO NA RAA - 2020

ilHa
leiTe (liTros) lacTicÍnios (Kilos)

leite
pasteurizado

leite UHT leite em pó manteiga iogurte
sobremesas

lácteas
natas soro em pó Queijo

S.	MIGUEL 11	385 103	756	871 13	524	995 7	826	977 306	208 15	858 647	435 9	902	82 22	099	685
TERCEIRA 0 21	955	200 6	944	950 4	597	805 53	054 28	517 39	600 2	635	775 5	240	901

FAIAL 2	883 0 0 140	942 0 0 0 0 1	253	512
PICO 0 0 0 23	487 0 0 9	215 0 560	878

SÃO	JORGE 0 0 0 0 0 0 0 0 2	830	191
GRACIOSA 6	813 0 0 56	950 0 0 0 0 758	441
FLORES 591 0 0 1	764 2	261 0 0 0 106	898
CORVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL	RAA 21	672 125	712	071 20	469	945 12	647	925 361	523 44	375 696	250 12	538	600 32	850	506
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PORTARIA N.º17/2021 dE 05 dE MARÇO dE 2021

POSEI2021
PRéMIO VACA AlEITANTE
Vacas	que	tenham	a	ocorrência	de	um	parto	nos	últimos	24	meses	e	a	novilhas	
a	partir	de	8	meses	que	ainda	não	tenham	parido,	pertencentes	a	uma	raça	de	
vocação	“carne”	ou	resultante	de	um	cruzamento	com	uma	dessas	raças,	e	que	
façam	parte	de	uma	manada	destinada	à	criação	de	vitelos	para	a	produção	de	
carne.
O	prémio	será	concedido	ao	produtor	que	detenha	na	exploração	que	declarou	
como	candidata	um	número	de	vacas	aleitantes	pelo	menos	igual	a	60	%	e	um	
número	de	novilhas	igual,	ou	inferior	a	40	%	do	número	em	relação	ao	qual	pre-
tende	beneficiar	do	prémio	(valor	ajustado	anualmente).
Período	de	retenção	é	de	3	meses	consecutivos,	entre	1	de	Fevereiro	e	30	de	Abril.
montante da ajuda é de 300 €.

PRéMIO AO ABATE dE BOVINOS
1º	Semestre	-	animais	abatidos	entre	1	de	Janeiro	e	30	de	Junho,	com	pagamento	
em	outubro	do	mesmo	ano;
2º	Semestre	–	animais	abatidos	entre	1	de	Julho	e	31	de	Dezembro,	pagamento	
em	Abril	do	ano	seguinte;
Bovinos	com	mais	de	30	dias	de	idade,	que	tenham	estado	na	posse	do	productor	
por	um	período	mínimo	de	2	meses	consecutivos,	cujo	termo	tenha	tido	lugar	a	
menos	de	2	meses	antes	do	abate.	Abates	antes	dos	2	meses	de	idade,	o	período	
de	retenção	é	de	15	dias.
Este	prémio	fica	excluído	aos	bovinos	machos	jovens	que	beneficiem	da	ajuda	ao	
transporte	inter-ilhas.
montantes de ajuda:
Maiores	de	7	meses	–	100	€
Mais	de	30	dias	e	inferior	a	7	meses	–	40	€
suplementos aos bovinos machos:
Idade	superior	a	7	meses	e	inferior	12	meses	–	160	€
Idade	superior	a	12	meses	–	190	€
majorações:
Animais	certificados	como	Carne	dos	Açores	–	IGP,	raça	Ramo	Grande	ou	Modo	
Biológico,	para	além	dos	montantes	anteriores	recebem	–	40	€
Ficam	excluídos	do	rateio	todos	os	animais	certificados	no	ponto	anterior,	assim	
como	os	10	primeiros	animais	candidatos	em	cada	sub-acção.

PRéMIO AOS PROdUTORES 
dE OVINOS E CAPRINOS
São	elegíveis	as	ovelhas	e	cabras	que	tenham	no	mínimo	um	ano,	tendo	o	pro-
dutor	ter	que	possuir	pelo	menos	10	animais	elegíveis,	independentemente	da	
espécie.
O	período	de	retenção	é	de	3	meses,	entre	1	de	Fevereiro	a	30	de	Abril.
montante de ajuda é de 40 €

PRéMIO à VACA lEITEIRA
São	elegíveis	os	produtores	que	tenham	realizado	entregas	de	leite	cru	de	vaca,	ou	
vendas	diretas,	durante	o	período	de	retenção	obrigatória,	sendo	este	de	3	meses,	
entre	1	de	Fevereiro	e	30	de	Abril.
São	elegíveis	as	vacas	pertencentes	a	uma	raça	leiteira,	ou	resultantes	de	um	cru-
zamento	com	essas	raças,	desde	que	não	tenham	sido	consideradas	no	cálculo	de	
apuramento	ao	prémio	à	vaca	aleitante,	com	idade	inferior	a	12	anos	e	com	partos	
registados	nos	últimos	24	meses.
montante de ajuda é de 145 €,	com	um	suplemento	de	20	%	aos	produtores	
certificados	em	Modo	de	Produção	Biológico,	ou	em	regime	de	conversão.

AJUdA AO ESCOAMENTO
dE JOVENS BOVINOS dOS AÇORES
Produtores	que	tenham	expedido	bovinos	jovens	para	o	exterior	da	Região,	sendo	
elegíveis	as	 fêmeas	com	o	máximo	de	8	meses	e	os	machos	até	aos	18	meses,	
nascidos	e	criados	na	Região	por	um	período	mínimo	de	3	meses.
O	Montante	da	Ajuda	é	de	40	€,	havendo	o	suplemento	de	130	€	aos	machos	com	
idade	igual	ou	superior	a	7	meses	e	inferior	ou	igual	a	18	meses.
majoração de 30 €,	acrescida	às	anteriores,	aos	animais	expedidos	para	as	Regi-
ões	da	Madeira	e	Canárias.

PRéMIO AOS PROdUTORES dE lEITE
É	concedido	por	ano	civil,	por	exploração	e	por	tonelada	de	leite	entregue	ou	ven-
da	direta.	montante de ajuda é de 35 € por	tonelada	de	leite,	sendo	acrescido	
um	suplemento	de	6.23€/ton.	Produtores	em	Modo	de	Produção	Biológico,	ou	
em	regime	de	conversão	um	suplemento	de	23€/ton.
Ficam	excluídos	dos	rateios	iniciais	as	primeiras	150	toneladas	de	leite	entregues	
por	beneficiário,	bem	como	os	produtores	em	Modo	Produção	Biológico,	ou	em	
conversão.

AJUdA AO TRANSPORTE 
INTER-IlHAS dE JOVENS BOVINOS
Aos	produtores	de	 Santa	Maria,	Graciosa,	 Flores	 e	 Corvo	que	 tenham	expedido	
para	as	ilhas	de	S.	Miguel,	Terceira,	Pico	ou	Faial.
São	elegíveis	as	fêmeas	com	o	máximo	de	8	meses	e	os	machos	até	aos	18	meses,	
por	um	período	de	3	meses.
Montante	da	Ajuda	é	de	40€,	havendo	um	suplemento	de	130€	aos	machos	com	
idade	superior	a	7	meses	e	inferior	a	18	meses.
Os	animais	que	beneficiarem	desta	ajuda,	 ficam	excluídos	do	 suplemento	para	
os	bovinos	machos	do	Prémio	ao	Abate	de	Bovinos	e	da	Ajuda	ao	escoamento	de	
Jovens	Bovinos	dos	Açores.
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AJUdA à PROdUÇãO dE HORTOFRUTÍCO-
lAS E OUTRAS CUlTURAS
É	paga	uma	vez	por	ano	civil,	em	relação	às	superfícies	cultivadas,	nas	quais	os	
trabalhos	normais	de	cultura	se	encontrem	efetuados	e	que	tenham	sido	objeto	
de	um	pedido	de	ajuda,	tendo	uma	área	mínima	elegível	de	0.20	hectares.	Rela-
tivamente	às	frutícolas	e	florícolas,	tenham	uma	área	mínima	de	0.05	hectares.
Instalar	as	culturas	o	mais	tardar	até	31	de	Maio	do	ano	civil	a	que	diz	respeito	a	
candidatura.
montantes de ajuda:
Figo	da	India	e	Castanha	–	500 €/ha
Hortícolas,	Plantas	aromáticas,	Medicinais	e	Condimentares	–	1150 €/ha
Florícolas	–	1300 €/ha
Frutícolas,	Olival,	Próteas,	Cana-de-Açúcar	e	Café	–	1400 €/ha
Suplemento	de	10%	aos	produtores	aprovados	para	a	utilização	dos	regimes	de	
Indicação	Geográfica	Protegida	 (IGP)	ou	de	Denominação	de	Origem	Protegida	
(DOP),	ou	certificados	em	Modo	de	Produção	Biológico	(MPB).

AJUdA à BANANA
1º semestre
Banana	comercializada	entre	1	de	Janeiro	e	30	de	Junho,	até	uma	produtividade	
máxima	de	semestral	de	19	toneladas	por	hectare	e	produtor.
2º semestre
Comercializada	entre	1	de	Julho	e	31	de	Dezembro,	até	uma	produtividade	máxi-
ma	de	semestral	de	24	toneladas	por	hectare	e	produtor
A	produtividade	máxima	anual	não	pode	ultrapassar	as	26	toneladas	por	hectare.
A	ajuda	é	paga	ao	produtor	através	da	entidade	que	acondiciona	e	comercializa	a	
banana,	ou	diretamente	ao	produtor	individual,	tendo	por	base	a	quantidade	de	
banana	entregue	com	características	mínimas	para	a	comercialização.
montante de ajuda é de 0.5 €/kg.

AJUdA AO ACONdICIONAMENTO
dE PRÓTEAS
Entidades	que	procedam	ao	acondicionamento	de	próteas	produzidas	nos	Açores,	
sendo	a	ajuda	paga	com	base	na	quantidade	de	hastes	comercializadas	com	cali-
bre	igual	ou	superior	a	40	centímetros.
o montante da ajuda é de 0.05 €/haste

AJUdA AOS PROdUTORES APÍCOlA
Produtores	de	mel,	que	o	tenham	produzido	e	comercializado	através	de	um	es-
tabelecimento	aprovado	para	a	extração	e/ou	processamento	de	mel	ou	possuam	
uma	unidade	de	produção	primária.	Tenham	a	declaração	de	existências	válida.
o montante de ajuda é de 1€ por	quilo	de	mel	comercializado	através	de	um	
estabelecimento	aprovado	para	a	extração	de	mel	pertencente	a	uma	Cooperativa	
ou	Organização	de	Produtores.

AJUdA AOS PROdUTORES
dE CUlTURAS ARVENSES
Reunir	uma	área	mínima	cultivada	de	0.30	hectares,	podendo	ser	milho,	 sorgo	
e	luzerna,	tendo	estas	áreas	ter	que	ser	semeadas	o	mais	tardar	até	ao	dia	15	de	
Junho	do	ano	civil.
montantes de ajuda:
Milho	–	500	€/ha
Luzerna	e/ou	Sorgo	–	300	€/ha
Suplemento	de	20	%	aos	produtores	certificados	em	Modo	de	Produção	Biológico	
ou	em	período	de	conversão	devidamente	comprovado.

AJUdA à PROdUÇãO
dE CUlTURAS TRAdICIONAIS
Possuir	uma	área	mínima	de	0,30	hectares	de	chá	por	produtor,	 sendo	a	ajuda	
paga	uma	vez	por	ano	civil,	tendo	os	trabalhos	normais	da	cultura	se	encontrem	
efetuados.
montante da ajuda é de 1500 €	por	hectare	de	chá.

AJUdA à MANUTENÇãO dA VINHA 
ORIENTAdA PARA A PROdUÇãO 
dE VINHOS COM dENOMINAÇãO 
dE ORIgEM E VINHOS COM 
INdICAÇãO gEOgRáFICA
Agrupamentos,	organizações	de	produtores,	ou	produtores	individuais	que	dete-
nham	superfícies	orientadas	para	a	produção	de	vinho	referente	à	ajuda.
montante da ajuda:
1250 € Por	hectare	e	por	ano	para	a	produção	de	Vinhos	com	denominação de 
origem.
 950 € Por	hectare	e	por	ano	para	a	produção	de	vinhos	com	indicação de ori-
gem.

AJUdA à PROdUÇãO dE ANANáS
Ajuda	anual	por	superfície	ao	ananás	produzido	nos	Açores	segundo	o	modo	tra-
dicional,	com	uma	densidade	mínima	de	3.5	plantas	/m2,	com	uma	margem	de	
tolerância	de	10%.
montante de ajuda é de 6 €/m2 de	superfície	em	produção	sob	área	coberta.
Ficam	excluídos	do	rateio	 inicial	os	produtores	de	ananás	certificados	em	Modo	
Biológico	e	os	primeiros	2000	m2.
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ANEXO I

CALENDÁRIO INDICATIVO DE PAGAMENTOS - RAA CAMPANHA 2020

AJUDA / APOIO Tipo de pagamento
Pagamento previsto 

até ao dia (*):

2021
MARÇO

1.5.1 PRODUÇÕES ANIMAIS - AJUDA AO ESCOAMENTO DE JOVENS BOVINOS DOS 
AÇORES  - 1º Semestre

Saldo 31/mar/21

1.8.1 PRODUÇÕES ANIMAIS - AJUDA AO TRANSPORTE INTER-ILHAS DE JOVENS 
BOVINOS - 1º Semestre

Saldo 31/mar/21

2.5 PRODUÇÕES VEGETAIS - AJUDA AOS PRODUTORES DE HORTO-FRUT., FLORES 
DE CORTE E PLANTAS ORNAMENTAIS 

1ª Prestação 90% 31/mar/21

1 / 2

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

Saldo 30/abr/21

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

Saldo 30/abr/21

M10.1 PAGAMENTO POR COMPROMISSOS RESPEITANTES AO AGROAMBIENTE E 
AO CLIMA

Saldo 30/abr/21

M11 AGRICULTURA BIOLÓGICA Saldo 30/abr/21

M13.3 PAGAMENTOS COMPENSATÓRIOS A TÍTULO DE OUTRAS ZONAS AFETADAS 
POR CONDICIONANTES ESPECÍFICAS

Saldo 30/abr/21

M15.1 PAGAMENTOS POR COMPROMISSOS SILVOAMBIENTAIS E CLIMÁTICOS Saldo 30/abr/21

1.2.2 PRODUÇÕES ANIMAIS - PRÉMIO AO ABATE DE BOVINOS - 2º Semestre 1ª Prestação 90% 30/abr/21

2.3 PRODUÇÕES VEGETAIS - AJUDA À MANUTENÇÃO DA VINHA PARA A 
PRODUÇÃO DE VINHOS DOP E VINHOS COM IGP 

100% 30/abr/21

3.1 TRANSFORMAÇÃO - AJUDA À ARMAZENAGEM PRIVADA DE QUEIJOS "ILHA" E 
"SÃO JORGE" 

100% 30/abr/21

MAIO
1.5.2 PRODUÇÕES ANIMAIS - AJUDA AO ESCOAMENTO DE JOVENS BOVINOS DOS 
AÇORES - 2º Semestre

100% 31/mai/21

1.8.2 PRODUÇÕES ANIMAIS - AJUDA AO TRANSPORTE INTER-ILHAS DE JOVENS 
BOVINOS - 2º Semestre

100% 31/mai/21

2.5 PRODUÇÕES VEGETAIS - AJUDA AOS PRODUTORES DE HORTO-FRUT., FLORES 
DE CORTE E PLANTAS ORNAMENTAIS 

2ª Prestação 31/mai/21

JUNHO

1.2.1 PRODUÇÕES ANIMAIS - PRÉMIO AO ABATE DE BOVINOS - 1º Semestre 2ª Prestação 30/jun/21

1.2.2 PRODUÇÕES ANIMAIS - PRÉMIO AO ABATE DE BOVINOS - 2º Semestre 2ª Prestação 30/jun/21

1.3 PRODUÇÕES ANIMAIS - PRÉMIO AOS PRODUTORES DE OVINOS E CAPRINOS 2ª Prestação 30/jun/21

1.6 PRODUÇÕES ANIMAIS - AJUDAS À INOVAÇÃO E QUALIDADE DAS PRODUÇÕES 
PECUÁRIAS AÇORIANAS

100% 30/jun/21

1.9 PRODUÇÕES ANIMAIS - AJUDA AOS PRODUTORES APÍCOLAS 100% 30/jun/21

2.1 PRODUÇÕES VEGETAIS - AJUDA AOS PRODUTORES DE CULTURAS ARVENSES 2ª Prestação 30/jun/21

2.4 PRODUÇÕES VEGETAIS - AJUDA AOS PRODUTORES DE ANANÁS 2ª Prestação 30/jun/21

2.6.2 PRODUÇÕES VEGETAIS - AJUDA AOS PRODUTORES DE BANANA - 2º Semestre 100% 30/jun/21

3.2 TRANSFORMAÇÃO - AJUDA AO ACONDICIONAMENTO DE PRÓTEAS 100% 30/jun/21

(*) Calendário provisório, sujeito a alterações decorrentes de situações excecionais. 
(*) O pagamento dos apoios FEADER nas datas indicadas está condicionado à existência de disponibilidade orçamental.



1 SIMUlAdOR AJAM

AJAM dispõe no seu site um simulador que permite a todos agricultores ter mais uma ferramenta de trabalho, encontra-se em 
funcionamento com novas plataformas desde final de 2019.
No respetivo site poderá encontrar vários simuladores, desde da densidade do milho por hectare, quilos de adubo por hectare e 
preço do leite. 
Assim como informações da fertilização de solos e adubos e as produções esperadas.

http://www.ajamcja.com/simuladores/
• Para aceder selecione “Área do Produtor” e depois tens duas opções “Simuladores” e “ Fertilização de Solos e Adubos”.

INFORMAÇÕES AJAM

Esta ferramenta é acessível mesmo por telemóvel usufruindo da aplicação em qualquer lugar.

2 PORTAl dO BENEFICIáRIO – COMO SABER A PERCENTAgEM dO RATEIO

Aceder ao site:  https://beneficiario-agricola.azores.gov.pt/Login.aspx?ReturnUrl=%2f

Iremos demonstrar por etapas como poderá aceder à Demonstração de Cálculo das Ajudas de modo a conhecer os rateios que 
sofreu na sua exploração.

• ETAPA 1 – Inserir contribuinte da exploração e senha da candidatura do Posei. 
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• ETAPA 3 – Selecionar ano e depois semestre. Escolher a ajuda que pretende analisar. 
No exemplo está selecionado o “Prémio aos Produtores de Leite”.

• EtaPa 2 – Ir a pagamentos e selecionar “Demonstrações de Cálculo Ajudas”

Observa-se que a percentagem de rateio no Prémio aos Produtores de Leite relativamente ao ano de 2020 será de 22.69%. 
Demonstração do cálculo ((0.7731-1=22.69)x100%).
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PAC FOI 
“AlMOFAdA dE 
SOCORRO” E SUBIdA 
dOS CUSTOS POdE 
REFlETIR-SE NOS 
PREÇOS – CAP

A	 Confederação	 dos	 Agricultores	 de	 Portugal	
(CAP)	defendeu	que	a	Política	Agrícola	Comum	
(PAC)	foi	uma	“almofada	de	socorro”	para	o	se-
tor,	face	à	pandemia,	e	que	a	subida	dos	custos	
de	produção	pode	refletir-se	nos	preços.
“A	 agricultura,	 como	 tem	 uma	 especificidade	
muito	 própria,	 onde	 a	 maioria	 são	 trabalha-
dores	 independentes,	 não	 pode	 recorrer	 ao	
‘lay-off’.	Qual	foi	a	almofada	de	socorro	para	o	
setor	agrícola?	Foi	 a	Política	Agrícola	Comum”,	
considerou	o	presidente	da	CAP,	em	declarações	
à	Lusa.
Para	 Eduardo	 Oliveira	 e	 Sousa,	 se	 a	 PAC	 não	
tivesse	 sido	 “consistente	 e	 regular”	 no	 paga-
mento	das	ajudas,	“teria	havido	um	colapso	na	
produção”	e	um	consequente	reflexo	no	abaste-
cimento	agroalimentar.
“Se	o	cidadão	comum,	que	vai	ao	supermerca-
do,	 não	 sentiu	 quaisquer	 faltas	 de	 alimentos,	
uma	parte	deve-se	à	resiliência	do	setor	e	a	ou-
tra	parte	ao	facto	de	as	ajudas	da	Política	Agrí-
cola	Comum	terem	funcionado”,	afirmou.
No	entanto,	o	impacto	da	covid-19	na	economia	
em	 geral	 começa	 a	 acarretar	 consequências	
para	 a	 agricultura	 e	 para	 os	 produtos	 alimen-

tares,	nomeadamente,	devido	ao	aumento	dos	
preços	dos	combustíveis.
De	acordo	com	a	CAP,	poderá	registar-se	assim	
um	aumento	do	preço	dos	produtos,	que	não	se	
resolve	com	o	comércio	internacional,	tendo	em	
conta	que,	“tudo	o	que	vem	de	fora,	vem	carre-
gado	dos	custos	associados	ao	transporte”.
Conforme	 notou	 Eduardo	 Oliveira	 e	 Sousa,	 os	
preços	ao	produtor	estiveram	sempre	em	baixa,	
porém,	este	ano,	podem	acompanhar	uma	pos-
sível	evolução	do	valor	dos	produtos.
“Se	os	custos	de	produção	aumentam,	a	venda	
dos	produtos	originados	tem	que	aumentar	e	é	
provável	que	esta	alta	para	o	consumidor	tenha	
reflexo	 ao	 nível	 do	 produtor	 primário”,	 defen-
deu.
Por	 outro	 lado,	 segundo	 indicou	 o	 presidente	
da	 CAP,	 o	 início	 do	 desconfinamento	 teve	 já	
um	reflexo	positivo	para	o	setor,	no	entanto,	a	
confederação	apelou	à	abertura	das	escolas	até	
ao	ensino	secundário	para	não	penalizar	os	pais	
que	não	estão	em	teletrabalho.
“O	 trabalho	 agrícola	 vai	 intensificar-se	 com	 o	
início	da	primavera	e	os	 trabalhadores	agríco-
las	não	estão	em	teletrabalho.	Se	não	estão	em	

NOTÍCIAS

O	Reino	Unido	adiou	para	2022	o	calendário	re-
lativo	à	entrada	em	vigor	da	segunda	e	terceira	
fases	do	processo	gradual	para	implementação	
de	 controlos	 fitossanitários	 à	 importação	 de	
vegetais,	 produtos	 vegetais	 e	 outros	 objectos	

AlTERAÇãO NAS dATAS PARA APlI-
CAÇãO dE REgRAS NAS TRANSAC-
ÇÕES COM A gRã-BRETANHA
regulamentados	na	Grã-Bretanha.	Assim,	a	pri-
meira	 fase	estende-se	até	Dezembro	de	2021,	
a	segunda	fase	decorre	de	1	de	Janeiro	a	28	de	
Fevereiro	de	2022	e	a	terceira	fase	tem	início	em	
Março	de	2022.
Na	sequência	deste	adiamento,	a	Direcção	Geral	
de	Alimentação	e	Veterinária	(DGAV)	actualizou	
a	 informação	 pertinente	 e	 divulgou	 versões	
revistas	 de	 vários	 documentos	 que	 já	 tinha	

disponibilizado,	 relativos	 aos	 requisitos	 fitos-
sanitários	 aplicáveis	 ao	 movimento	 das	 mer-
cadorias	 referidas	 entre	 a	 União	 Europeia	 e	 a	
Grã-Bretanha.	Seguindo	os links aqui	indicados,	
pode	 consultar	 as	 versões	 revistas	 do  folheto	
com	 indicações	gerais  e	dois	documentos	 sec-
toriais,	um	sobre	o movimento	de	plantas	para	
plantação  e	 outro	 referente	 ao movimento	 da	
batata 	(de	consumo	e	de	semente).

teletrabalho	 e	 não	 podem	 ir	 trabalhar	 porque	
estão	a	acompanhar	as	crianças,	muitos	prova-
velmente	vão	perder	o	emprego”,	apontou.
O	 responsável	 da	 CAP	 sublinhou	 ainda	 que	 o	
Programa	 de	 Recuperação	 e	 Resiliência	 (PRR)	
apresenta	medidas	de	apoio	ao	setor	empresa-
rial	“muito	aquém”	das	destinadas	ao	setor	do	
Estado.
“Era	bom	que	o	Governo	alterasse	algumas	des-
sas	medidas	porque	são	as	empresas	que	criam	
postos	de	trabalho	e	riqueza.	A	crise	não	afetou	
apenas	as	instituições	públicas”,	acrescentou.
Eduardo	Oliveira	e	Sousa	lamentou	também	as	
declarações	do	Ministro	do	Planeamento,	Nel-
son	de	Souza,	no	último	‘webinar’	da	CAP,	que	
defendeu	que	o	plano	nacional	é	semelhante	ao	
dos	 restantes	 Estados-membros,	 uma	 vez	 que	
todos	seguem	a	regulamentação	comunitária.
“Achei	um	pouco	infeliz	essa	comparação.	Deve-
mos	olhar	para	o	nosso	país,	identificar	os	pro-
blemas	e	evoluir	para	a	recuperação	desejada.	
Portugal	 está	 sempre	 na	 cauda	 da	 Europa	 no	
que	 diz	 respeito	 a	 ‘performances’	 económicas	
e	era	bom	que	isso	não	acontecesse”,	concluiu.
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UE/PRESIdêNCIA: 
MINISTROS dA 
AgRICUlTURA dEBATEM 
REFORMA dA PAC 
COM VISTA A ACORdO 
EM MAIO

Os	ministros	da	Agricultura	da	União	Europeia	
(UE)	 reúnem-se	 na	 segunda	 e	 terça-feira	 em	
Bruxelas	num	conselho	dominado	pelo	debate	
da	 reforma	da	Política	Agrícola	 Comum	 (PAC),	
que	deverá	ser	fechada	em	maio	pela	presidên-
cia	portuguesa.
O	 Conselho	 da	 UE,	 presidido	 pela	ministra	 da	
Agricultura,	Maria	do	Céu	Antunes,	é	presencial.
Segundo	fonte	diplomática	europeia,	“março	é	
um	mês	 crucial”	 para	 as	 negociações	 da	 nova	
PAC	 2021-2027,	 adiantando	 que	 tem	 havido	
progresso	nos	trílogos	(reuniões	que	juntam	re-
presentantes	do	Conselho	da	UE,	do	Parlamento	
Europeu	 (PE)	 e	 da	 Comissão	 Europeia	 para	 se	
chegar	a	um	acordo	final).

A	ministra	vai	auscultar	os	seus	pares	no	âmbito	
do	‘super	trílogo’	agendado	para	dia	26	para	de-
bater	os	três	regulamentos	em	discussão:	o	dos	
planos	estratégicos,	o	da	governação	horizontal	
–	 financiamento,	 gestão	 e	 acompanhamento	
da	PAC	-,	e	o	da	organização	comum	do	merca-
do	(OCM)	de	produtos	agrícolas.
A	 intenção	da	presidência	portuguesa	do	Con-
selho	 da	 UE	 é	 que	 haja	 um	 acordo	 global	 até	
maio,	de	modo	a	que	a	nova	PAC	possa	entrar	
em	vigor	em	01	de	janeiro	de	2023.
Em	01	de	junho	de	2018,	a	Comissão	Europeia	
apresentou	várias	propostas	 legislativas	 relati-
vas	à	PAC	para	o	período	de	2021-2027.
Devido	às	negociações	em	curso	entre	o	PE	e	o	

A	Comissão	Europeia	publicou	os	principais	re-
sultados	 da	 consulta	 pública	 sobre	 a	Visão	 de	
Longo	Prazo	para	as	Áreas	Rurais	(LTVRA)	reali-
zada	entre	7	de	setembro	e	30	de	novembro	de	
2020,	que	teve	participação no	processo	de	um	
total	de	2	326	 inquiridos	de	 todos	os	Estados-
Membros	da	UE.
A	 consulta	 reuniu	 as	 percepções	 e	 pontos	 de	
vista	dos	europeus	sobre	um	conjunto	de	ques-
tões,	incluindo	as	necessidades	das	áreas	rurais	
na	atualidade,	o	que	as	torna	atrativas,	oportu-
nidades	 para	 o	 futuro	 e	 governança	nas	 áreas	
rurais.
Os	 entrevistados	 acreditam	que	 a	 atratividade	
das	áreas	rurais,	nos	próximos	20	anos,	depen-
derá	 em	 grande	 parte	 da	 disponibilidade	 de	
conetividade	digital	(93%),	de	serviços	básicos	
e	 serviços	eletrónicos	 (94%)	e	da	melhoria	do	

dIVUlgAdOS PRIMEIROS RESUl-
TAdOS dA CONSUlTA PúBlICA dA 
CE SOBRE A VISãO dE lONgO 
PRAzO PARA AS áREAS RURAIS

pela	Rede	Europeia	de	Desenvolvimento	Rural	
(ENRD)	entre	22	e	26	de	março	de	2021,	todos	
os	resultados	serão	apresentados.
Os	Grupos	de	Trabalho	do	Fórum	de	Digitaliza-
ção	Rural	prepararam	uma	contribuição	para	a	
Visão	de	Longo	Prazo	para	Áreas	Rurais,	anali-
sando	os	principais	viradores	do	jogo	digital	que	
moldam	o	 futuro	 da	 agricultura,	 silvicultura	 e	
áreas	rurais,	bem	como	uma	série	de	recomen-
dações	para	impulsionar	a	digitalização	susten-
tável	em	áreas	rurais	em	2040.

desempenho	climático	e	ambiental	da	agricul-
tura	(92%).
Além	disso,	mais	de	50%	deles	afirmaram	que	
a	 infraestrutura,	 especialmente	 em	 termos	 de	
transportes	públicos,	é	a	necessidade	mais	pre-
mente	para	as	áreas	rurais.	O	acesso	a	serviços	
básicos	e	locais	de	conveniência	também	foi	ci-
tado	como	uma	necessidade	urgente	para	43%	
dos	participantes.
Quando	questionados	se	as	pessoas	se	sentiam	
deixadas	para	trás	pela	sociedade,	39%	dos	en-
trevistados	responderam	que	sim.	Esta	parcela	
aumenta	para	participantes	envolvidos	na	agri-
cultura	(45%),	vivendo	em	áreas	rurais	(41%)	e	
vivendo	em	áreas	rurais	remotas	(56%).	A	razão	
mais	importante	citada	para	isso	é	a	deteriora-
ção	da	infraestrutura	e	dos	serviços	(61%).
Durante	 a	 Semana	 da	Visão	 Rural,	 organizada	

Conselho	da	UE,	a	data	provisória	para	o	início	
da	reforma	da	PAC	proposta	foi	adiada	para	01	
de	 janeiro	 de	 2023,	 vigorando	 até	 lá	medidas	
transitórias,	nomeadamente	de	apoio	aos	agri-
cultores.
Na	 reunião	 serão	ainda	debatidas	 a	 Estratégia	
da	UE	para	as	Florestas	pós	2020,	as	medidas	de	
apoio	para	o	setor	do	vinho	no	âmbito	da	pan-
demia	da	covid-19	e	a	e	a	utilização	de	agentes	
biológicos	contra	pragas	vegetais.
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gOVERNO REgIONAl VAI ESTUdAR A dIVERSIFICAÇãO 
AgRÍCOlA NOS AÇORES, ANUNCIA ANTÓNIO VENTURA

A	adição	de	algas	marinhas	à	alimentação	do	
gado	 pode	 reduzir	 as	 suas	 emissões	 de	 gás	
metano	até	82%,	de	acordo	com	um	estudo	de	
investigadores	 da	 Universidade	 da	 Califórnia	
publicado	hoje	na	revista	científica	PLOS	ONE.
O	 estudo	 foi	 conduzido	 pelo	 professor	 do	
departamento	 de	 zootecnia	 e	 diretor	 do	
World	 Food	 Center	 da	 universidade	 norte-
americana,	 Ermias	Kebreab,	 em	colaboração	
com	a	investigadora	Breanna	Roque,	e	pode,	
segundo	 os	 cientistas,	 abrir	 caminho	 para	 a	
sustentabilidade	 da	 produção	 pecuária	 em	
todo	o	mundo.
“Agora	temos	provas	sólidas	de	que	as	algas	
marinhas	na	dieta	do	gado	são	eficazes	na	re-
dução	dos	gases	com	efeito	de	estufa	e	que	a	
sua	eficácia	não	diminui	com	o	tempo”,	frisou	
Ermias	Kebreab	sobre	a	investigação	publica-
da	na	revista	online.
Durante	 cinco	meses,	 os	 dois	 investigadores	
adicionaram	pequenas	quantidades	de	algas	
marinhas	da	espécie	‘Asparagopsis	taxiformis’	
à	dieta	de	21	bovinos	e	 constataram	que	os	
animais	 que	 consumiram	 doses	 de	 cerca	 de	
80	 gramas	 de	 algas	 ganharam	 tanto	 peso	
como	 os	 restantes	 elementos	 da	 manada,	

AlgAS MARINHAS POdEM REdUzIR ATé 82% AS 
EMISSÕES dE METANO dO gAdO BOVINO – ESTUdO

à	alimentação	das	 vacas	 todos	os	dias,	 durante	
cinco	meses,	desde	o	momento	em	que	eram	jo-
vens	até	a	uma	fase	posterior	das	suas	vidas	nos	
estábulos	de	alimentação	a	ração.
Quatro	vezes	por	dia	as	vacas	comiam	um	‘snack’	
num	dispositivo	ao	ar	livre	que	media	o	metano	
na	 sua	 respiração	 e	 os	 resultados	 foram	 claros,	
segundo	 os	 investigadores,	 a	 demonstrar	 que	
o	gado	que	consumiu	as	algas	marinhas	emitiu	
muito	menos	metano	sem	que	se	registasse	uma	
quebra	na	eficácia	da	alga	ao	longo	do	tempo.
Isto	porque	as	algas	marinhas	inibem	uma	en-
zima	do	sistema	digestivo	da	vaca	que	contribui	
para	a	produção	daquele	gás.
Os	 resultados	 de	 um	 painel	 de	 teste	 de	 sabor	
não	revelaram	diferenças	no	sabor	da	carne	de	
novilhos	alimentados	 com	algas	em	compara-
ção	com	um	grupo	de	controlo,	tal	como	já	ha-
via	acontecido	com	o	sabor	do	 leite	no	estudo	
anterior,	direcionado	para	as	vacas	leiteiras.
No	entanto,	a	alga	marinha	em	questão	(Aspa-
ragopsis	taxiformis)	não	existe	em	quantidade	
suficiente	 na	 natureza	 para	 ser	 amplamente	
utilizada	 na	 agropecuária	 a	 nível	mundial	 e	 é	
preciso,	também,	encontrar	uma	forma	de	adi-
cionar	este	alimento	à	dieta	dos	animais	que	se	
alimentam	em	pastagens	abertas.
“Há	 mais	 trabalho	 pela	 frente,	 mas	 estes	 re-
sultados	 são	 encorajadores.	 Agora	 temos	uma	
resposta	clara	para	a	questão	de	saber	se	os	su-
plementos	de	algas	marinhas	podem	reduzir	de	
forma	sustentável	as	emissões	de	metano	dos	
animais	 e	 a	 sua	 eficácia	 a	 longo	 prazo”,	 frisou	
Breanna	Roque.

mas	 expeliram	 para	 a	 atmosfera	 menos	 82%	
de	gás	metano,	produzido	como	subproduto	da	
digestão	de	matéria	vegetal.
A	agricultura	é	responsável	por	uma	parte	sig-
nificativa	das	emissões	de	gases	com	efeito	de	
estufa	e	 cerca	de	metade	dessas	emissões	 são	
geradas	por	vacas	e	outros	ruminantes	que	ex-
pelem	metano	e	outros	gases,	o	que	tem	levado	
algumas	organizações	ambientalistas	a	sugerir	
uma	redução	do	consumo	de	carne	para	ajudar	
a	atenuar	essas	emissões	associadas	às	altera-
ções	climáticas.
As	 conclusões	 do	 estudo	 publicado	 hoje,	
acrescentou	 Breanna	 Roque,	 “pode	 ajudar	 os	
agricultores	a	produzir	de	 forma	 sustentável	a	
carne	bovina	e	os	laticínios”	necessários	para	a	
alimentação	a	nível	mundial.
O	gado	desempenha	“um	papel	vital	na	alimenta-
ção	dos	10	mil	milhões	de	pessoas	que,	em	breve,	
habitarão	o	planeta	Terra”,	acrescentou	Kebreab.
“Apenas	 uma	 pequena	 fração	 da	Terra	 é	 ade-
quada	 para	 a	 produção	 agrícola	 e	muito	mais	
terra	é	adequada	apenas	para	pastagem.	Como	
grande	parte	das	emissões	de	metano	do	gado	
vem	do	próprio	animal,	a	nutrição	desempenha	
um	grande	papel	na	busca	de	soluções”,	expli-
cou	o	coordenador	do	estudo.
Já	em	2018	os	dois	investigadores	conseguiram	
reduzir	em	mais	de	50%	as	emissões	de	gás	me-
tano	em	vacas	leiteiras	ao	complementar	a	sua	
alimentação	com	algas	marinhas	durante	duas	
semanas.
Agora,	testaram	se	essas	reduções	eram	susten-
táveis	ao	longo	do	tempo,	acrescentando	a	alga	

modo	a	criar	um	planeamento	e	uma	estratégia	
que	permita	que	sejam	complementares	o	con-
sumo	e	a	produção”,	adiantou.
O	responsável	pela	pasta	da	Agricultura	avançou	
ainda	que	o	PRORURAL+,	cujas	candidaturas	es-
tão	previstas	abrir	em	junho,	“terá	também	essas	
vertentes	de	apoio	à	diversificação	agrícola”.
“A	diversificação	agrícola	é	importante	nos	Aço-
res,	uma	vez	que	permite	fixar	pessoas,	comba-
ter	o	despovoamento	e	criar	uma	base	econó-
mica	diferente”,	concluiu	António	Ventura.

NOTÍCIAS

O	Secretário	 Regional	 da	Agricultura	 e	Desen-
volvimento	Rural	anunciou	hoje,	em	Angra	do	
Heroísmo,	 que	 o	 Governo	 Regional	 “continua	
disponível	 para	 apoiar	 a	 diversificação	 econó-

mica	da	produção	agroalimentar”	 e	que	nesse	
sentido	 será	 criado	 um	 grupo	 para	 estudar	 a	
diversificação	agrícola	nos	Açores.
António	Ventura	falava	numa	visita	à	Frutercoop	–	
Cooperativa	de	Hortofruticultores	da	Ilha	Terceira,	
onde	se	inaugurou	uma	linha	da	batata,	frisando	
que	o	Executivo	está	disponível	para	“juntamente	
com	as	organizações	de	produtores,	estudar	no-
vas	vertentes	da	diversificação	agrícola”.
“Desde	logo,	é	preciso	saber	o	que	entra	e	o	que	
sai	de	produtos	agroalimentares	da	Região,	de	
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O	secretário	regional	da	Agricultura	dos	Açores	
revelou	hoje	que	não	haverá	cortes	nos	apoios	
aos	 produtores	 agrícolas	 nos	 próximos	 dois	
anos,	 uma	 medida	 que	 a	 Federação	 Agrícola	
considerou	“importante”	para	garantir	 liquidez	
às	explorações.
“Há	aqui	uma	nova	dinâmica	nestes	dois	anos	
de	transição	para	o	novo	quadro	comunitário	de	
apoio,	com	reforço	de	verbas	comunitárias,	mas	
também	 com	 reforço	de	 verbas	 regionais.	Nós	
estamos	em	condições	de	assegurar	que	neste	
período	de	candidatura,	que	vai	até	ao	dia	14	de	
maio,	não	vão	haver	cortes	nos	apoios	anuncia-
dos	aos	agricultores”,	avançou,	em	declarações	
aos	jornalistas,	o	secretário	regional	da	Agricul-
tura	e	Desenvolvimento	Rural,	António	Ventura.
O	governante	falava,	em	Angra	do	Heroísmo,	à	
margem	de	uma	reunião,	por	videoconferência,	
com	 o	 presidente	 da	 Federação	 Agrícola	 dos	
Açores,	Jorge	Rita.
António	 Ventura	 referiu-se	 em	 concreto	 ao	
programa	Prorural+,	mas	Jorge	Rita	disse	que	
houve	 um	 compromisso	 de	 não	 haver	 rateios	
também	no	POSEI	 (Programa	de	Opções	Espe-
cíficas	para	o	Afastamento	e	a	Insularidade	nas	
Regiões	Ultraperiféricas).

gOVERNO dOS AÇORES ASSEgURA APOIOS AOS AgRI-
CUlTORES SEM CORTES NOS PRÓxIMOS dOIS ANOS

“O	POSEI,	por	falta	de	verbas,	não	contempla	to-
das	as	medidas,	nem	todas	as	ajudas	e	tem	havi-
do	um	brutal	rateio.	E	assim	com	o	envelope	re-
gional	conseguiu-se	este	ano	eliminar	os	rateios,	
que	era	um	dos	nossos	objetivos,	e	é	uma	forma	
também	de	capitalizar	um	setor	que	está	desca-
pitalizado”,	avançou,	em	declarações	à	Lusa.
Para	 o	 presidente	 da	 Federação	 Agrícola,	 esta	
medida	 é	 “extremamente	 importante”	 e	 tem	
sido	reivindicada	“há	muito	tempo”	pelo	setor.
Entre	 o	 POSEI	 e	 o	 Prorural+,	 os	 agricultores	
dos	Açores	estimam	uma	perda	de	apoios,	em	
rateios,	 relativamente	aos	valores	 inicialmente	
previstos,	na	ordem	dos	13	milhões	de	euros.
Jorge	Rita	estima	que	entre	oito	a	10	milhões	
de	euros	fiquem	“resolvidos	julho	e	os	restantes	
em	outubro”.
Em	causa	está	o	facto	de	existir	um	aumento	da	
produção	nos	Açores,	o	que	leva	a	que	o	montan-
te	inicialmente	previsto	para	cada	área	tenha	de	
ser	redistribuído,	levando	a	cortes	nas	verbas	pre-
vistas	inicialmente	para	cada	produtor.
“O	 ideal	 seria	 que	 a	 União	 Europeia	 abrisse	 no	
POSEI	 aquilo	 que	 são	 as	 nossas	 reivindicações	 e	
aumentasse	as	ajudas”,	salientou	Jorge	Rita.
Além	dos	apoios,	sem	rateios,	que	devem	ser	“an-

tecipados”	o	mais	depressa	possível,	o	presidente	
da	Federação	Agrícola	defendeu	que	são	necessá-
rios	outros	apoios	para	compensar	os	produtores	
pela	 perda	 de	 rendimentos,	 como	 a	 redução	 de	
impostos	e	de	descontos	para	a	Segurança	Social	e	
a	criação	de	um	novo	apoio	aos	custos	financeiros.
“Em	 termos	 de	 ajudas	 adicionais	 de	 Bruxelas,	
regionais	 e	 a	 nível	 nacional	 num	ano	de	 pan-
demia,	não	tivemos	nenhuma	ajuda	adicional”,	
sublinhou.
O	dirigente	salientou	que,	além	da	diminuição	
de	vendas,	devido	à	pandemia,	houve	um	au-
mento	do	custo	das	rações,	dos	combustíveis	e	
da	mão	de	obra.
“Há	subidas	em	toda	a	linha	nos	custos	de	pro-
dução	 e,	 obviamente,	 nas	 nossas	 receitas	 não	
há	qualquer	tipo	de	subida,	por	isso	estamos	a	
negociar	 com	o	Governo	 algumas	 ajudas	 para	
colmatar	algumas	dessas	situações”,	frisou.
Questionado	 sobre	 o	 aumento	 dos	 fatores	 de	
produção,	 o	 secretário	 regional	 da	 Agricultura	
admitiu	a	 criação	de	mecanismos	de	compen-
sação	dos	produtores.
“Nós	 estamos	 a	 acompanhar	 a	 questão	 dos	
preços,	desde	logo	com	esta	questão	dos	apoios	
diretos	 sem	 haver	 rateios	 e,	 se	 for	 possível	 e	
necessário,	e	percebendo	que	pode	continuar	a	
haver	uma	inflação,	havemos	de	criar	medidas	
de	compensação”,	avançou.
António	 Ventura	 alertou,	 no	 entanto,	 para	 a	
necessidade	de	“recentrar	a	alimentação	da	bo-
vinicultura	em	recursos	endógenos”,	reduzindo	
a	dependência	das	rações	importadas.
Por	outro	lado,	disse	que	é	preciso	“estabelecer	
na	Região	Autónoma	dos	Açores	o	conceito	de	
preço	 justo”,	mas	 para	 tal,	 defendeu,	 é	 neces-
sário	 conhecer	 “a	 formação	 dos	 preços”	 para	
intervir	 se	 se	detetar	que	um	elo	da	cadeia	 se	
aproveita	de	outro.

A	Federação	Agrícola	dos	Açores	está	preocupa-
da	com	o	funcionamento	dos	seguros	agrícolas.
No	plano	nacional,	O	Ministério	da	Agricultura	
acaba	de	alterar	o	regulamento	dos	seguros	de	
colheitas,	permitindo	maiores	apoios	aos	agri-
cultores.
Jorge	 Rita,	 Presidente	 da	 Federação	 Agrícola,	
diz	 que	 esses	 novos	 apoios	 são	 indispensáveis	
na	Região,	mas	diz	que	nem	o	anterior,	nem	o	
atual	governo	resolveram	o	problema.
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O	 grupo	 parlamentar	 do	 PS/Açores	 entregou	 na	
Assembleia	 Legislativa	 um	 projeto	 de	 resolução	
em	que	recomenda	ao	Governo	Regional	que	ado-
te	“medidas	concretas”	para	“o	relançamento	eco-
nómico”	do	setor	do	leite,	anunciou	hoje	o	partido.
Numa	 nota	 enviada	 às	 redações,	 o	 PS	 explica	
que	“depois	de	uma	 ronda	de	auscultação	aos	
diversos	 agentes	 do	 setor	 do	 leite	 e	 laticínios,	
o	Grupo	Parlamentar	do	PS/Açores	apresentou	
uma	 iniciativa	 para	 assegurar	 que	 o	 Governo	
Regional	adota	medidas	concretas	para	o	relan-
çamento	económico	do	setor”.

PS/AÇORES RECOMENdA MEdIdAS 
PARA “RElANÇAMENTO ECONÓMI-
CO” dO SETOR dO lEITE

res	consideram	necessário	que	o	Governo	imple-
mente	passa	pela	“promoção,	desenvolvimento	
e	 apoios	 a	 iniciativas	 de	 internacionalização	 e	
exportação	 dos	 produtos	 lácteos	 dos	 Açores”,	
com	 o	 objetivo	 de	“continuar	 a	 alcançar	 novos	
mercados”	para	os	produtos	regionais.
Estas	medidas,	 frisa	 a	 deputada,	“são	 um	 con-
tributo	para	responder	à	progressiva	descida	do	
preço	do	leite	pago	aos	produtores,	cujo	impacto	
se	 faz	sentir	de	 forma	acentuada	nos	seus	 ren-
dimentos”.
Não	obstante	“o	muito	que	já	foi	feito”	na	região,	
“a	produção	de	leite	precisa	que	se	apresentem	
soluções	práticas,	eficazes	e	objetivas,	por	 for-
ma	a	reduzir	ao	mínimo	possível	os	inevitáveis	
impactos	da	atual	crise,	tranquilizando	os	pro-
dutores	 e	 a	 própria	 indústria”,	 realça	 Patrícia	
Miranda,	na	nota	divulgada	pelo	PS/Açores.

PROgRAMA lEAdER 
COM dOTAÇãO dE 
5,2 MIlHÕES dE EUROS 
PARA APOIOS ATé 2022, 
ANUNCIA ANTÓNIO VEN-
TURA

O	Secretário	 Regional	 da	Agricultura	 e	Desen-
volvimento	Rural	anunciou	hoje,	na	Praia	da	Vi-
tória,	uma	dotação	orçamental	de	5,2	milhões	
de	euros	no	âmbito	do	programa	LEADER	para	
os	anos	de	2021	e	2022.
“Para	 os	 dois	 anos	 da	 transição,	 2021	 e	 2022,	
temos	uma	dotação	orçamental	para	os	quatro	
grupos	de	ação	local	no	valor	aproximado	de	5,2	
milhões	de	euros”,	disse	António	Ventura.
“Este	ano	prevê-se	abrir	as	candidaturas	no	âm-
bito	do	LEADER	e	nesse	sentido	esperamos	que	
haja	de	facto	sinergias	para	a	aplicação	dessas	
verbas,	 quer	 por	 parte	 da	 iniciativa	 como	 da	
parte	de	quem	faz	essa	mesma	gestão”,	 frisou	
o	governante.

O	 responsável	pela	pasta	da	Agricultura	 e	De-
senvolvimento	Rural	admitiu	existir	“um	esforço	
e	uma	dinâmica	para	os	dois	anos	de	transição,	
uma	 vez	 que	 o	 novo	 quadro	 comunitário	 de	
apoio	começa	em	2023”,	daí	a	“verba	significa-
tiva	de	5,2	milhões	de	euros	para	se	continuar	
a	 apoiar	 através	 do	 LEADER	 investimentos	 de	
base	no	meio	rural”.
António	Ventura	disse	ainda	que	“o	LEADER	se	
tem	revelado	um	instrumento	muito	importan-
te	de	apoio	à	ruralidade”.
“Nós	vivemos	num	espaço	rural,	os	Açores,	em	
que	99%	do	seu	território	é	rural,	e	nesse	sen-
tido,	o	LEADER	tem	apoiado	investimentos	quer	
de	âmbito	económico,	quer	social,	que	de	outro	

modo	 não	 seria	 possível	 serem	 apoiados	 pelo	
PRORURAL+	ou	outro	tipo	de	 instrumento	co-
munitário	financeiro”,	adiantou.
António	Ventura	falava	à	margem	de	uma	visita	
a	um	projeto	apoiado	pelo	respetivo	programa,	
que	 considerou	“um	 investimento	 de	 sucesso”,	
onde	 “há	 uma	 complementaridade	 de	 apoio	
dos	 fundos	 comunitários	 que	 permitiu	 criar	
postos	de	trabalho”	e	com	isso,	“fixar	pessoas”.
“É	este	o	esforço	e	a	nova	dinâmica	que	quere-
mos	continuar,	é	que	efetivamente	em	2021	e	
2022	se	continuem	a	apoiar	investimentos	des-
tes,	combatendo	aquele	que	é	um	dos	dramas	
dos	Açores,	 nomeadamente	o	despovoamento	
e	o	envelhecimento	da	população”.

“Salvaguardar	 um	 rendimento	 justo	 para	 os	
produtores,	 apoiar	 a	 internacionalização	 e	 ex-
portação	dos	produtos	e	 incentivar	a	união	de	
todos	os	intervenientes”,	são	algumas	das	pro-
postas,	 adianta	 a	 deputada	 socialista	 Patrícia	
Miranda,	citada	no	comunicado	de	imprensa.
Assim,	 o	 projeto	 de	 resolução	 entregue	 reco-
menda	ao	atual	Governo	Regional,	de	coligação	
PSD/CDS-PP/PPM,	 que	 “adote	 medidas	 para	
que	as	indústrias	de	lacticínios	dos	Açores	pos-
sam	promover	acordos	de	 tarifas	 com	a	distri-
buição	e	que	essas	tarifas	revertam	inteiramen-
te	para	o	produtor,	para	que	o	seu	rendimento	
seja	 salvaguardado	 e	 pago	 de	 forma	 justa”,	
sublinha	o	PS/Açores.
A	 deputada	 Patrícia	 Miranda	 sublinha,	 ainda,	
que	 a	 proposta	 visa	“incentivar	 a	 união	 entre	
produtores,	cooperativas,	associações,	indústria	
e	distribuição”.
Outra	das	medidas	que	os	deputados	do	PS/Aço-
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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 
pereiras com caldas, lepra do pesse-
gueiro, lapas, escamas e cochonilhas 
com emulsões oleosas de verão e os 
piolhos e pulgões com caldas nicoti-
nadas apropriadas;

 Durante este mês, critico para as vi-
nhas, cuidado acrescido com o míl-
dio, pois se ataca, destrói a produção 
pela invasão dos cachos, que os faz 
cair e abortar. O oídio nesta altura 
pode chegar a “pintar” o bago.

 A calda cúprica ou as caldas de 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 fa-
cilitam o pegamento. Inspecionar as 
ligaduras 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 peri-
gos 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 
conserve 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;
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A	galinha	 e	 seus	 seis	 pintainhos	 estavam	 cor-
rendo	 para	 entrar	 no	 galinheiro,	 pois	 estava	
chovendo,	 mas	 a	 porta	 estava	 fechando...	 A	
galinha	 e	 cinco	 pintainhos	 correndo	 na	 fren-
te	e	um	pintainho	atrás...	A	galinha	e	os	cinco	
pintainhos	entraram	e	o	outro	ficou	lá	fora,	pois	
não	deu	tempo	para	ele	entrar.
	 Qual	 a	 moral	 da	 Historia???	 Pinto	 Mole	 não	
entra...

Estava	 um	malandreco	 de	 Lisboa	 a	 apanhar	 o	
34,	e	ao	ver	o	autocarro	cheio	pergunta	ao	mo-
torista:
	-	Ó	amigo,	a	Arca	de	Noé	já	está	cheia?	
-	Não,	não,	falta	o	burro!	Já	podes	entrar!	-	Res-
ponde	o	motorista.

A	vaca	e	a	sua	utilidade:
	A	vaca	tem	quatro	partes:	a	dianteira,	a	traseira	
e	depois	o	rabo	que	acaba	nos	pelos.	Debaixo	da	
vaca	está	a	parte	leiteira.	Com	o	rabo	enxota	as	
moscas	que	a	picam.	O	marido	da	vaca	chama-
se	Touro,	não	dá	leite,	por	isso,	não	é	mamífero.	
Dos	chifres	da	vaca,	fazem-se	pérolas	e	pentes.	
A	vaca	é	muito	útil:	come-se	por	dentro	e	bebe-
se	por	fora.

Entra	um	anão	num	bar.	Vendo	um	balcão	mui-
to	alto,	começa	aos	saltos:
	-	Um	sumo!	Um	sumo!	Ninguém	aparecia.
	Ele	dá	uma	volta	ao	balcão	e	vê	outro	anão	aos	
saltos:	
-	Fresco	ou	natural?	Fresco	ou	natural?

Um	homem	entra	em	casa	com	uma	ovelha	nos	
braços.
A	mulher,	deitada	na	cama,	está	a	ler	um	livro.
Diz	o	homem:
-	Olha	amor,	esta	é	a	vaca	a	que	me	atiro	quan-
do	te	dói	a	cabeça.
Diz	a	mulher:
-	Se	não	fosses	parvo	verias	que	isso	é	uma	ove-
lha	não	uma	vaca.
O	homem	sorri	e	responde:
-	E	tu	se	não	fosses	tão	estúpida,	verias	que	es-
tou	a	falar	com	a	ovelha	e	não	contigo...

Dois	morcegos	estavam	a	falar	um	com	o	outro:
	-Vou	sair	à	procura	de	sangue	OK?
	 -OK.	Mas	eu	 fico	por	aqui!	 E	 lá	 foi	o	morcego	
todo	 sorridente,	 alguns	 minutos	 depois	 volta	
o	morcego	com	a	cara	toda	cheia	de	sangue	e	
também	partes	do	corpo;	o	outro	rapidamente	
se	interessa:	
-Hei	 que	 espectáculo,	 onde	 é	que	 conseguiste	
tanto	sangue	assim?
	-Simples,	tás	a	ver	aquela	árvore	ali	à	esquer-
da?	
-Sim.
	-E	tás	a	ver	a	outra	ali	mais	à	direita?
	-Sim,	estou	a	ver.
	-Tás	vendo	aquela	ali	bem	no	meio	das	outras	
duas?	
-Sim	também	a	estou	a	ver.	
-Pois,	eu	é	que	NÃO	VI!

Uma	pulga	encontra	outra	toda	friorenta	e	per-
gunta-lhe:	-	Então,	o	que	é	que	se	passa?
	-	Olha,	-	responde-lhe	a	outra	-	fui	ao	cinema	
e	apanhei	boleia	do	bigode	de	um	gajo.	Gelei!
	-	Ena	pá!	Da	próxima	vez,	faz	como	eu!	Vem	nas	
mamas	de	uma	mulher!
	No	dia	seguinte	encontram-se	novamente	e	a	
pulga	lá	está	de	novo	a	tremer.	A	outra	pergun-
ta-lhe:
	-	Então,	não	fizeste	o	que	eu	te	disse?
	 -	 Eu	 fiz	 pá.	Mas	 quando	 acordei	 já	 estava	 no	
bigode	do	homem!

Certo	dia	de	manhã	um	galo	desconfiado	entra	
numa	capoeira	e	começa	a	partir	os	ovos	todos,	
até	que	parte	o	bico	num,	por	este	ser	de	barro.	
Vira-se	muito	mau	para	a	galinha	e	diz-lhe:
	-	Com	que	então,	andaste	a	passar	umas	noita-
das	com	o	galo	de	Barcelos!!

Um	ladrão	ia	assaltar	uma	casa,	quando	viu	na	
porta	um	cartaz:	CUIDADO	COM	O	PAPAGAIO!
	Entrou	e	viu	o	papagaio.	Chegou-se	ao	pé	dele	
e	disse-lhe:
	-	Eh?	É	com	isto	que	tenho	de	ter	cuidado??	Co-
meçou	a	entrar	na	sala	e	foi	então	que	ouviu	o	
papagaio	dizer:
	 “LADRÃO,	 PEGA	 CAROUCHO!”	 “PEGA	 CAROU-
CHO!”

Para rir! 
O	marido:
-	 Afinal,	 ainda	 não	 limpaste	 as	minhas	 calças	
como	te	pedi!
A	mulher:
-	Ora	essa!	Porque	é	que	dizes	isso?!
O	marido:
-	 Porque,	 num	 dos	 bolsos,	 ainda	 lá	 está	 uma	
nota	de	dez	euros…

O	avião	militar	subiu	até	à	altitude	conveniente	
para	 o	 efeito.	 O	 capitão	 paraquedista	 chamou	
então	 o	 recruta	 alentejano	 que	 ia	 saltar	 pela	
primeira	vez	de	paraquedas.	E	o	capitão	expli-
cou-lhe:
-	É	tudo	muito	simples.	Vejo	que	já	estás	equi-
pado	 com	 o	 paraquedas	 nas	 costas.	 Então,	
quando	a	porta	 lateral	do	avião	 for	 aberta,	 tu	
aproximas-te	dela,	abres	as	pernas	e	os	braços,	
contas	até	dez,	pausadamente,	e	atiras-te	para	
o	espaço.	Quando	fores	no	ar,	contas	até	cinco	
e	 puxas	 a	 argola	 direita	 que	 está	 no	 equipa-
mento.	 Se,	 por	 acaso,	 essa	 argola	 não	 acionar	
a	abertura	do	paraquedas,	tens	uma	argola	de	
emergência,	no	lado	esquerdo. Puxa-a!	Depois,	
quando	chegares	ao	solo,	no	círculo	assinalado,	
estará	uma	bicicleta	que	montarás	para	chega-
res	ao	quartel.
O	 alentejano	 aguardou,	 então,	 pelo	momento	
próprio	e,	à	ordem	de	saltar,	voou	para	o	espa-
ço.	Contou	até	dez	e	depois	puxou	a	argola	da	
direita.	Nada!	O	paraquedas	não	abriu!	Rapida-
mente,	 puxou	 a	 argola	 do	 lado  esquerdo…	e	
nada!	O	paraquedas	continuou	fechado!
Já	em	queda	livre,	diz	o	pobre	do	alentejano:
-	Querem	ver	que,	agora,	 também	não	está	 lá	
a	bicicleta?!

-	Papá:	como	é	que	começa	a	guerra?
-	 Olha:	 supõe	 que	 a	 Espanha,	 por	 exemplo,	
apreendia	um	barco	dos	nossos...
-	 Ó	 homem!	 Não	 ensines	 uma	 coisa	 dessas	 à	
criança.	A	Espanha	nunca	nos	fazia	isso.	De	mais	
a	mais,	estamos	em	ótimas	relações.
-	Mas	isto	é	só	uma	suposição...
-	 Mas	 é	 uma	 suposição	 parva.	 Não	 tem	 jeito	
nenhum.
-	Ó	mulher,	cala-te.	Isto	é	só	como	exemplo...
-	Cala-te	tu,	que	tu	é	que	estás	dizendo	as	as-
neiras.
-	Fazes-me	perder	a	paciência,	diabo!
-	O	quê?	Estás	a	ameaçar?	Julgas	que	me	metes	
medo?
-	Ó	mulher...	eu...
-	Pronto,	papá!	Pronto!	Já	sei	como	é	que	come-
ça	a	guerra.
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