
Veio falar de genética aos produto-
res de São Miguel, pensando já num
futuro mais sustentável?

Viemos falar em genética e nas dife-
rentes vertentes que podemos dar à
genética e falar numa genética que
hoje em dia cada vez mais se ouve
falar, que é a genética eficiente, e que
se preocupa com o impacto ambiental
e que procura animais que consigam
fazer o mesmo tipo de produção mas
que consumam menos recursos.
Vamos ter animais mais eficientes e
com isso a pegada de carbono será
bastante menor e vamos ter um pro-
duto "mais limpo" ecologicamente.

Estamos a querer trabalhar nesse
sentido, implementar esse tipo de gené-
tica nas explorações para que todos pos-
samos ter um setor ecologicamente mais
sustentável e com um futuro melhor. 

Já implementa-
ram esta técnica
nos Açores? 

Para uma pri-
meira abordagem,
que fizemos aqui,
creio que foi
muito interessan-

te, já tivemos pes-
soas a questionar e

muitas pessoas inte-
ressadas em saber e em

perceber quais são as alte-
rações que serão necessárias

fazer, ou não. Mas pelo menos suscitá-
mos a curiosidade e levámos a questionar
acerca do que tem sido feito nos últimos
anos e a genética como todas as outras
coisas, vão sofrendo evolução e temos de
perceber quais são as tendências de mer-
cado e adaptarmo-nos a essas tendências. 

Esta nova tendência está aí, temos de
mais cedo ou mais tarde, entendê-la e
caminhar juntamente com ela. 

É cada vez mais uma preocupação
dos produtores…

Cada vez mais é efetivamente uma
preocupação dos agricultores, e é uma
pressão que existe cada vez mais, da
parte da sociedade. É notória a preocu-
pação com o ambiente e é notória a
preocupação que tem havido com o
setor agrícola em específico e temos de
fazer alguma coisa. O que for possível
fazer será feito. 

No entanto, convém referir que já há
muito trabalho feito e há muita infor-
mação relativa aos Estados Unidos da
América, mas relativamente a Portugal
ainda não existe muita informação. A
informação que temos dos Estados
Unidos da América é que de 1944 a

2014 a produção de leite triplicou e o
número de vacas reduziu quatro vezes.
Ou seja, a eficiência efetivamente é
muito maior. Tem havido um trabalho
nesse sentido. 

A pegada ecológica por cada animal
efetivamente aumentou em 59%, no
entanto, por litro de leite diminuiu dras-
ticamente. Tem sido um trabalho bril-
hante na questão da eficiência, com todo
o maneio que há à volta dos animais e
também com a genética. A nossa preocu-
pação e o nosso foco, neste momento, é a
genética porque acreditamos que a
maior parte do maneio já está controla-
do e salvaguardado, neste momento

temos de ir aos pormenores e, atualmen-
te, os pormenores são o animal em si. 

E os animais dos Açores?
Já há bastantes anos que visito a

ilha de São Miguel onde conheço pro-
dutores, conheço os animais. São ani-
mais que estão verdadeiramente adap-
tados ao ambiente daqui e isso é muito
importante. Nós não podemos querer
trazer um animal-tipo, ou um animal-
modelo, que se encaixe em todos os
lugares. Isso não vai poder existir.
Estes animais já têm um trabalho
muito grande de seleção genética feito,
para se adaptarem ao clima e às
exigências do modo de produção de
São Miguel e do clima que são muito
específicos. No entanto, acreditamos
que é possível fazer aqui algumas alte-
rações ténues e continuar com os belís-
simos animais que existem na ilha e
complementá-los com outro tipo de
animais que possam funcionar cá
também e com resultados igualmente
excelentes. Mas não estamos a sugerir
alterações de profundidade. 
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“Acreditamos 
que é possível fazer
aqui algumas 
alterações ténues 
e complementar os
belíssimos animais
que existem na ilha”
Júlio Amorim, da Associação Holstein Genetics, veio transmitir
aos produtores de São Miguel mais conhecimentos sobre a
genética eficiente e como esta pode ser uma forma de tornar 
as explorações ainda mais eficientes com uma palestra intitulada
“a importância da genética na competitividade das explorações
de futuro”. Quando o setor agrícola, e a produção de leite 
em concreto, sofre cada vez mais pressão para ser mais 
sustentável e amiga do ambiente a Holstein Genetics
pode ajudar introduzindo “algumas alterações ténues”
para melhorar ainda mais a qualidade dos animais
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“
Acreditamos que é possível fazer aqui 
algumas alterações ténues e continuar com 
os belíssimos animais que existem na ilha 
e complementá-los com outro tipo de animais
que possam funcionar cá também”

“
Queremos
implementar
esse tipo de
genética nas
explorações para 
que todos possamos 
ter um setor 
ecologicamente mais
sustentável e com 
um futuro melhor”


