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“Estamos a viver uma
situação dramática para quem
produz e o desânimo está
cada vez mais acentuado”
Federação Agrícola
dos Açores quer
reforço de 20 milhões
das verbas do POSEI
para a Região
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Numa altura que poderia "ser de luto" para o setor agrícola, o VI Concurso Micaelense
Holstein Frísia de Outono vem demonstrar mais uma vez a excelência dos produtos
regionais e que deve servir de reivindicação para que na União Europeia se peça
um reforço de verbas no próximo Quadro Comunitário de Apoio. Numa altura
em que a agricultura está sob ataque, no que diz respeito às alterações climáticas,
o Presidente da Associação Agrícola de São Miguel entende que deveria ser feito um
estudo "referente ao balanço do carbono em todo o ciclo agrícola, que naturalmente
será positivo" e que serviria de capital de reivindicação na União Europeia

II

N

a sessão de abertura
do VI Concurso Micaelense Holstein
Frísia de Outono, o
Presidente da Associação Agrícola de São Miguel, Jorge Rita,
começou por falar sobre o "trabalho extraordinário" que os
produtores de São Miguel têm
feito ao nível da excelência dos
animais e do leite que produzem e que é bem visível nos animais que se apresentam a concurso. Um trabalho "demonstrado de forma inteligente, de
forma inequívoca, de forma paciente, muito paciente, muito
resistente e resiliente".
No entanto, a excelência
contrasta com o "estrangulamento ao nível dos preços" pagos à produção por um produto excecional como é o leite. "O
maior constrangimento que
temos neste momento é ter-
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“Estamos a viver uma situação
dramática para quem produz
e o desânimo está
cada vez mais acentuado”
Numa altura que poderia "ser de luto" para o setor agrícola, o VI Concurso Micaelense Holstein Frísia
de Outono vem demonstrar mais uma vez a excelência dos produtos regionais e que deve servir de
reivindicação para que na União Europeia se peça um reforço de verbas no próximo Quadro
Comunitário de Apoio. Numa altura em que a agricultura está sob ataque, no que diz respeito às
alterações climáticas, o Presidente da Associação Agrícola de São Miguel entende que deveria ser
feito um estudo "referente ao balanço do carbono em todo o ciclo agrícola, que naturalmente será
positivo" e que serviria de capital de reivindicação na União Europeia

“O maior constrangimento que temos
neste momento é termos o melhor leite
do mundo, temos um verdadeiro leite
de pastagem, e que continua a ser do mais
mal pago de toda a Europa”
mos o melhor leite do mundo,
temos um verdadeiro leite de
pastagem, e que continua a ser
do mais mal pago de toda a
Europa. É uma situação
dramática para quem produz
e o desânimo está cada vez
mais acentuado", referiu Jorge Rita na abertura de mais
um concurso bovino.
O Presidente da Associação
Agrícola de São Miguel acrescentou que é o setor do leite que
transmite à Região "valor
acrescentado, produz bens
transacionáveis, e permite que
a balança comercial não seja
catastrófica porque existe um

setor leiteiro organizado e com
boa capacidade de exportação".
O trabalho e produtos de excelência têm de ser "a bandeira
dos Açores" ao nível da agricultura mas também noutros setores onde não se deve ir "à procura de quantidade mas sim de
qualidade associada à excelência". E acrescentou Jorge Rita
que "enquanto não pensarmos
que o sucesso da Região tem o
caminho da excelência, não vamos ter sucesso e vamos continuar a ser uma Região pobre
com um caminho muito longo a
percorrer em que as assimetrias
vão acentuar-se cada vez mais".

Para os presentes na abertura do VI Concurso Micaelense
Holstein Frísia de Outono, o desafio foi para o Governo ao nível
da reestruturação do setor,
principalmente quando há menos verbas para o setor no Plano
para 2020. "Só queríamos mais
10 milhões de euros no Orçamento da Região para que a reestruturação do setor seja efetiva e haja possibilidade de ajuda
ao rendimento dos produtores
por essa razão, não estamos a
pedir muito", referiu Jorge Rita
que salientou que em marcha
estão vários programas que são
"paliativos mas é preciso mel-

horar o rendimento dos produtores por outras vias". Isto porque "muitas organizações de
produtores estão a sofrer as
consequências da descapitalização do setor. As organizações
de produtores e as cooperativas
que estão diretamente ligadas à
comercialização, estão a sentir
grandes dificuldades financeiras e económicas, devido ao
atraso que têm nos pagamentos" e devido à falta do aumento
do preço do leite.
Sobre o próximo Quadro
Comunitário de Apoio, o Presidente da Associação Agrícola
de São Miguel lembrou a ne-

cessidade de "um esforço redobrado na comunicação nos
nossos interesses para a Região", ao nível do EstadoMembro, Portugal, lembrando
que os interesses dos Açores
"são diferenciados dos interesses dos outros países da União
Europeia e do próprio país".
Até porque, lembrou Jorge
Rita, enquanto não houver
orçamento da União Europeia
"nada está decidido nem nada
está feito" e por isso entende
que ainda há tempo para reivindicar mais verbas para a Região, quando não se podem
aceitar reduções.
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No 2º pilar da PAC, a intenção de Bruxelas é que haja
uma redução de 15% das verbas. "A Região pode ser afetada
negativamente se houver redução no 2º pilar porque ainda estamos num patamar ainda baixo no investimento que
é preciso fazer nas infra-estruturas agrícolas, na manutenção
das mesmas que é fundamental, infra-estruturas ao nível de
matadouros", lembrou Jorge
Rita que afirmou que em cima
da mesa das negociações está
também a obrigatoriedade do
Governo Regional comparticipar financeiramente cada
projeto em 30%, contra os
atuais 15%.
Além disso, há que trabalhar para que haja uma desagregação das verbas do 2.º pilar da PAC dos Açores atribuídas no envelope nacional, que
caso não seja possível vai criar
"um fato complexo e de difícil
resolução para os Açores porque se não usarmos as verbas
regionais, elas serão usadas a
nível nacional". É por isso necessário um trabalho de desagregação dos montantes para a
Região, situação que "já foi levada duas vezes à Ministra da
Agricultura".
Mas o setor enfrenta outros
desafios, como os "ataques que
são feitos à agricultura" ao nível das alterações climáticas e
salientou que a Região até tem
vantagem comparativa em
questões ambientais já que "temos a felicidade de ter verde
todo o ano, pastagem e floresta, e até o mar". Neste sentido
entende que seria benéfico para a Região apresentar "um estudo referente ao balanço do
carbono em todo o ciclo agrícola, que naturalmente será
positivo e que poderá ser utilizado como capital de reivindicação na União Europeia, porque não havemos de provar
que até ajudamos o ambiente,
esse é o trabalho que temos de
fazer para inverter toda a situação", referiu.
Na abertura do VI Concurso
Micaelense Holstein Frísia de
Outono, Jorge Rita deixou uma
palavra de apreço aos patrocinadores e entidades que ajudaram à realização de mais um
evento desta envergadura, e
não esqueceu os produtores
que no fundo são quem potencia a economia da Região com
um setor com capacidade exportadora, que fixa as populações nos meios rurais e que
promove o desenvolvimento
harmónico da Região.

“Vamos executar o ProRural até
ao último cêntimo para termos
autoridade moral de reclamar
mais fundos na próxima PAC”
O Secretário Regional da Agricultura e Florestas, João Ponte, diz que a
agricultura açoriana está agora mais capaz de enfrentar os desafios do
futuro, graças ao investimento que foi feito por parte do Governo Regional
mas também porque os produtores agarraram esse investimento para
melhorar. Um dos desafios que se coloca à Região tem a ver com as verbas
do próximo Quadro Comunitário de Apoio, mas o bom aproveitamento das
verbas europeias pode servir de justificação para reivindicar mais verbas

O

futuro da agricultura em termos de
ajudas financeiras
de Bruxelas e do
próprio Governo Regional foram o foco da intervenção do
Secretário Regional da Agricultura e Florestas, João Ponte, na abertura do VI Concurso Micaelense Holstein Frísia de Outono.
João Ponte começou por responder ao Presidente da Associação Agrícola de São Miguel
que gostaria que houvesse mais
verbas para a agricultura no
Plano e Orçamento da Região
para 2020. O Secretário Regional disse que "é um Plano generoso" o que vê inscritas as verbas para a agricultura no próximo ano e justifica a afirmação
dizendo que em 2019 houve
uma série de constrangimentos
e necessidades que foi preciso
suprir que em 2020 não haverá.
"Tivemos a questão da seca, um
conjunto de investimentos na
rede regional de abate, estamos
a falar de 8 milhões de euros,

que neste Plano existem para dar
resposta a situações que em 2020
não vão existir. Há uma redução
de 6 milhões de euros no Plano, ficam 2 milhões. Até tem mais 2
milhões de euros. São contas. Temos mais 2 milhões para investir
na agricultura", justificou.
Sobre as verbas a nível europeu, João Ponte admitiu que a
Região tem "objetivos específicos" em relação aos próximo
Quadro Comunitário de Apoio
(QCA) e explicou que a Região
vai "executar o ProRural até ao
último cêntimo para termos autoridade moral de reclamar mais
fundos na próxima PAC. Quanto a isso, começámos muito cedo
a trabalhar e a definir a nossa estratégia e preocupações".
No próximo ano será definido o orçamento da União Europeia e essas negociações "vão
exigir um esforço acrescido de
todos, para termos uma PAC
melhor que sirva os objetivos da
Região, uma agricultura mais
sustentável, que seja capaz de
desenvolver território, fixar as

pessoas no mundo rural, que seja capaz de gerar rendimentos
mais justos para os agricultores
e que continue a ajudar a nossa
Região a desenvolver-se".
Em relação ao POSEI, o Secretário Regional da Agricultura e Florestas definiu que a Região não pode abdicar dos agricultores açorianos receberem da
mesma forma que os agricultores do continente em relação ao
1º pilar. "Não podemos abdicar,
termos agricultores no continente, no mesmo país, a receber
ajudas no 1º pilar superiores do
que as ajudas no POSEI na Região. Outro aspeto tem a ver com
o 2º pilar e o corte previsto", lembrou João Ponte que entende
que esta questão deve ser retificada. Nomeadamente ao nível
dos Planos Estratégicos que o
Governo entende que deve ser
específico para a Região e não
um plano único para o país, como se pretende. "Estamos esperançados que essa situação possa ser decidida a favor dos Açores", para que seja a Região a

gerir as suas próprias verbas. Reconhecendo que se vive atualmente um momento "que não é
fácil para o setor" João Ponte
acredita que nos Açores a agricultura "está melhor preparada
e melhor infra-estruturada para
vencer os desafios futuros".
Desafios que têm a ver com o
preço do leite pago à produção,
com as alterações climáticas, e
"desafios das práticas comerciais
desleais onde os agricultores são o
elo mais fraco da cadeia. Desafios
dos requisitos dos consumidores e
sociedade. São essas as nossas preocupações, ter na região uma agricultura mais forte, capaz de responder a desafios e que ajude a desenvolver os Açores".
Naquele que é um "setor estratégico" para o desenvolvimento económico da Região, o
percurso tem sido de progresso
nomeadamente ao nível da modernização das infra-estruturas,
de qualidade do leite produzido,
de genética, bem-estar animal,
"tudo isso se deve ao esforço e dedicação do agricultor", apesar
dos investimentos públicos feitos. "Mas a verdade é que isso
aconteceu porque os agricultores apostaram e acreditaram no
futuro da agricultura e isso traduziu-se em progresso", disse.
Nos últimos três anos mais 50
jovens entraram no setor na área
do leite em São Miguel, ilha que
"produz 66% do leite dos Açores
e gera um volume de receita muito significativo". Essa evidência
da evolução do setor ficou bem
patente, referiu João Ponte, no
VI Concurso Micaelense Holstein Frísia de Outono.
Mas para melhorar a eficiência e melhorar o rendimento dos
agricultores, há que haver maior
valorização das produções regionais. Para isso o Governo Regional adjudicou um plano estratégico para os lacticínios dos Açores, que até final do ano será
entregue, "que irá ajudar o setor
e a indústria na inovação, internacionalização e mercados para
vencer o grande desafio de maior
valorização do que produzimos".
Quanto às alterações climáticas: "temos boas práticas ambientais, desde há algum tempo,
mas isso não nos inibe de estarmos alinhados com as preocupações da Europa e com a Região,
que elaborou o Plano de alterações climáticas. Queremos ir
mais longe e foi criada uma comissão de acompanhamento para definir um plano específico para a agricultura e florestas", referiu João Ponte que salienta que a
Região está a dar um contributo
para a neutralidade carbónica.
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Vaca Grande Campeã é
fruto de muito investimento,
trabalho e dedicação
A "Campeã", da exploração Irmãos Rita, foi a Vaca Grande Campeã
do VI Concurso Micaelense Holstein Frísia de Outono e o jovem Diogo Rita
não conteve a alegria e emoção por ver o animal com que desfilou em pista
ser consagrado o melhor animal do concurso

“Os produtores açorianos devem continuar
a fazer o que estão a fazer. Têm tomado
grandes decisões em termos de genética
e os resultados são visíveis no concurso”

A

"Campeã" foi eleita
a melhor vaca da sua
secção (vacas de 5
anos), Vaca Campeã
Adulta e melhor úbere do
concurso e foi também considerada pelo Juiz canadiano
John Werry, o melhor animal
em pista tendo sido eleita a
Vaca Grande Campeã, em
mais um concurso organizado
pela Associação Agrícola de
São Miguel.
Diogo Rita visivelmente
emocionado, tal como a mãe e
o pai, Rute e Paulo Rita, mostrou-se satisfeito com o reconhecimento de todo o trabalho
que tem sido feito na exploração para que a excelência se
evidencie.
"Desfilar com uma campeã é
uma sensação muito boa. Sem
explicação", afirmou Diogo Rita que definiu a "Campeã" como um animal com "um úbere
muito bem inserido, movimenta-se de uma maneira equilibrada e com muito estilo. Foi o
que atraiu o juiz", considera.

Novilha Campeã e Jovem Campeã

A "Campeã" é uma excelente produtora, tem uma qualidade genética muito boa e é
fruto de "muito trabalho, dedicação e preparação". A exploração Irmãos Rita tem vindo a
apostar cada vez mais na genética como uma parte importante para o futuro do setor e
Diogo Rita considera que "temos de explorar mais a genética mesmo não ganhando
sempre os primeiros lugares",

afirmando que é uma mais-valia para as explorações. O jovem que ainda não decidiu se o
seu futuro passa pelo ensino
superior ou pela exploração da
família, garante que a agropecuária "faz parte da minha vida". "Somos uma família de
lavradores, há continuidade
para a exploração, felizmente",
refere salientando que desde
muito cedo começou a ajudar
na exploração.

Vitela Campeã e Jovem Reserva Campeã
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“As melhores vacas de cada
secção são muito semelhantes
aos animais do Canadá. Têm
grande capacidade leiteira,
boas pernas e pés e bons
úberes. São muito similares
às vacas do Canadá”
Vaca Campeã Adulta,
Melhor úbere
e Vaca Grande Campeã

Melhor Apresentador Jovem
Beatriz Pereira Pacheco

Vaca Vice Campeã Adulta e Vaca Vice Grande Campeã

"As vacas açorianas têm grande
capacidade leiteira, boas pernas
e pés e bons úberes"

Melhor Apresentador Adulto
Miguel António Pereira Melo

O canadiano John Werry elogia a qualidade dos animais que encontrou em pista e refere que essa excelência
é falada no Canadá devido a outros juízes que já estiveram nos Açores. O juiz diz que o único conselho que pode deixar
aos produtores açorianos é que continuem o trabalho que têm desenvolvido até aqui porque "têm tomado grandes
decisões em termos de genética e os resultados são visíveis no concurso"

O

juiz canadiano John
Werry foi o responsável pela avaliação dos 180 animais que se apresentaram em
pista no VI Concurso Micaelense Holstein Frísia de Outono.
Daquela que considerou o melhor animal no concurso, a Vaca
Grande Campeã, John Werry
elogiou o "ótimo balanceamento, ótimas pernas e pés e um sistema mamário muito bom".
A vencedora, de nome "Campeã" e pertença da exploração
Irmãos Rita, foi elogiada pelo juiz
pelo facto de se ter destacado de
entre o conjunto de animais muito bons que estiveram a concurso. Um animal que "seria muito
competitivo no Canadá", se tivesse a possibilidade de partici-

par em concursos bovinos naquele país. É que John Werry, que
além de ser produtor também
presta serviços a empresas ligadas à genética e à nutrição, referiu que as melhores vacas de cada
secção "são muito semelhantes

aos animais do Canadá. Têm
grande capacidade leiteira, boas
pernas e pés e bons úberes. São
muito similares às vacas do Canadá", evidenciou.
O juiz canadiano, que possui
uma exploração leiteira com

uma área de 243 hectares onde
produz também milho, soja,
trigo e cevada, não se mostrou
surpreendido com a qualidade
dos animais que encontrou em
pista por já ter conhecimento
prévio dessa excelência. "Esperava essa qualidade. Muitos
juízes canadianos já estiveram
cá, por isso a qualidade do gado
daqui é um assunto que se fala
lá. Amigos meus disseram-me
que ia encontrar animais muito bons", explicou.
Com uma exploração composta por um efetivo adulto de
85 vacas Holstein que são ordenhadas por dois robots de ordenha GEA, o canadiano John
Werry entende que os produtores açorianos estão a fazer o
que lhes compete em relação à

boa qualidade dos animais. Por
isso, o único conselho que deixa é que "devem continuar a fazer o que estão a fazer. Têm tomado grandes decisões em termos de genética e os resultados
são visíveis no concurso".
Pela primeira vez nos Açores,
o juiz canadiano que já venceu
diversos prémios importantes
no Canadá como o título de
Grande Campeã no Canadian
Dairy Classic em 2004, gostou
do que viu além das vacas.
"Achámos as pessoas muito
simpáticas, é uma ilha sensacional, onde nos sentimos seguros. É um sítio único comparado com o resto do mundo", concluiu evidenciando que as vacas
nos pastos ao ar livre são um bonito postal turístico.
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Federação Agrícola dos Açores
quer reforço de 20 milhões das verbas
do POSEI para a Região
No XIII Congresso da Agricultura dos Açores falou-se nos grandes desafios para o setor agrícola na Região
e na necessidade de todos, produtores, associações e Governo, trabalharem em conjunto para que haja
um reforço de verbas no próximo Quadro Comunitário de Apoio. Na abertura do Congresso que decorreu
na Praia da Vitória, o Presidente da Federação Agrícola dos Açores, Jorge Rita, referiu que "não é vergonha,
pedir mais verbas e discriminação positiva" para a Região

“Há uma tentativa para que haja uma
redução do POSEI e temos de trabalhar
todos em conjunto para que essa
tendência seja invertida”

N

a abertura do XIII
Congresso da Agricultura dos Açores,
organizado pela Federação Agrícola dos Açores,
foi pedido "trabalho em conjunto" para que se consiga aumentar as verbas do POSEI para a Região.
Na sessão de abertura o Presidente da Federação Agrícola
dos Açores e da Associação
Agrícola de São Miguel, Jorge
Rita, referiu que o grande desafio para a Região tem a ver
com as verbas do próximo
Quadro Comunitário de Apoio
(QCA) que podem representar
uma redução de valores que
iriam prejudicar toda a economia da Região.
"Há uma tentativa para que
haja uma redução do POSEI e
temos de trabalhar todos em
conjunto para que essa tendência seja invertida e o que queremos na Região, e que está
bem espelhado no que tem sido

o aumento das nossas produções, é o aumento do POSEI", afirmou Jorge Rita.
Neste sentido, entende que
um aumento de 10 a 20 milhões
de euros para os Açores, por ser
uma região ultraperiférica "não
faz grande diferença" no valor total de verbas a nível europeu mas
têm grande impacto na Região,
pois seriam uma forma de evitar
os constantes rateios que têm
vindo a afetar os produtores. "A
expetativa é que não haja rateios
mas somos constantemente confrontados com eles", referiu Jorge Rita na primeira intervenção
no Congresso que decorreu no

“Não é vergonha,
pedir mais verbas
e discriminação
positiva para
a Região”

Auditório do Ramo Grande, na
Ilha Terceira.
Quanto à possibilidade de haver cortes de 3,9 milhões de euros
no POSEI, Jorge Rita entende
que essa questão ficou salvaguardada aquando de uma visita aos
Açores do anterior Comissário da
Agricultura, Phil Hogan, que garantiu que não haveria cortes no
POSEI para os Açores. Mas agora a intenção é aumentar as verbas e o Presidente da Federação
Agrícola dos Açores entende que
"não é vergonha, pedir mais verbas e discriminação positiva" para a Região. Quer por parte do
Governo Regional quer do Estado Membro, Portugal.
No entanto, há expetativas de
cortes de 15% ao nível do 2º pilar
da PAC (desenvolvimento rural),
enquanto no 1.º pilar, das ajudas
diretas, se prevê um aumento de
4% para os produtores nacionais
e "o grande desafio" é que este
aumento também se estenda aos
produtores dos Açores.

O Presidente da Federação
Agrícola dos Açores lembrou
ainda a questão da comparticipação do Governo Regional nos
projetos apresentados pelos
produtores que atualmente é de
15% mas que deverá passar para
uma obrigatoriedade de comparticipação em 30%. Uma
questão que Jorge Rita entende
que "não deve ser nossa preocupação" mas mostra-se sensível
com o facto de este aumento na

comparticipação poder criar algumas dificuldades ao Governo Regional. "Estamos do mesmo lado para que se mantenha a
comparticipação de 15%", disse referindo que "a situação pode ser dramática, devido ao esforço que o Governo Regional
vai fazer". Isto porque acredita
que os projetos apresentados
"vão atrasar e ter mais dificuldades em ser aprovados" e por isso
defende que se mantenha a si-
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tuação atual de comparticipação de 15%.
Num Congresso onde foram
várias as temáticas a abordar,
Jorge Rita falou também sobre a
temática da carne que "ainda pode melhorar" já que a certificação dos matadouros na Região
é uma mais-valia, mas foi sobre o
leite que se alongou mais já que a
Região produz "um dos melhores leites da Europa mas que é
dos mais mal pagos da Europa".
Desta forma, Jorge Rita acredita
que é altura de se potenciarem
ainda mais os produtos regionais de excelência e que têm de
ser reconhecidos por isso. Os
produtores, afirmou, já têm feito
o seu trabalho de produzir com
qualidade, falta agora que as
indústrias sigam o exemplo e valorizem o produto de excelência
que têm entre mãos.
"Temos de ser mais arrojados
e mais pró-ativos", salientou Jorge Rita que falou também do "casamento perfeito" entre a agricultura e o turismo que tem de ter
a "benção" do Governo Regional.
Na abertura do XIII Congresso da Agricultura dos Açores foram lembrados os desafios que o
setor agrícola atravessa, nomeadamente face "aos ataques" que o
setor tem sofrido o nível ambiental, lembrando que o setor está
sempre sujeito a decisões "que
não são nossas mas que têm muito impacto na nossa economia".
Uma dessas decisões teve a
ver com a abolição das quotas
leiteiras, mas também ao nível
das questões ambientais que no
novo Quadro Comunitário de
Apoio vão ter grande importância. "Aqui haverá grandes desafios para a Região", referiu Jorge
Rita que lembrou que atualmente a agricultura se debate
com grandes ataques acerca das
questões ambientais. "Nas redes
sociais fala-se das vacas como o
maior pecado que fazemos. Temos também um ataque ao leite.
Mas na prática sabemos a importância que o setor tem na alimentação humana e a expetativa na produção porque a população humana está a crescer e
tem de ser alimentada", destacou o Presidente da Federação
Agrícola dos Açores.
Num Congresso que se realiza numa altura de desafios, o
mote foi para a valorização do setor agrícola e da sua importância
para a economia da Região. No
final Jorge Rita agradeceu a todos os participantes, oradores e
patrocinadores, nomeadamente
à parceria com o Governo Regional para que este Congresso
tomasse forma.

Governo diz que há “margem
de progressão” do setor fora
das pastagens
O Presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, considera que existe
margem de progressão para o setor agrícola na Região e alerta a indústria
para o trabalho que tem de ser feito para ir ao encontro das necessidades
e vontades do mercado. Vasco Cordeiro lançou vários números
relacionados com o setor agrícola nos Açores, lembrando que ainda há
muito trabalho a fazer. Neste sentido anunciou que o Governo Regional
vai lançar uma campanha publicitária de âmbito nacional, para tornar os
produtos lácteos açorianos mais conhecidos pela sua qualidade

N

o discurso de abertura do XIII Congresso da Agricultura dos Açores, o
Presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, fez um
balanço do percurso "absolutamente notável" que a agricultura nos Açores tem feito
nas últimas décadas. No entanto, alertou para os desafios
que ainda têm de ser vencidos.
Alguns estruturais e outros
que resultam de fatores conjunturais externos.
Neste sentido, o presidente do Governo Regional, falou
em três desafios que se colocam ao setor na Região nomeadamente ao nível da sustentabilidade. Uma questão que
tem sido "valorizada e apreciada" de forma cada vez mais
importante pelos consumidores e por isso a Região deve assumir as suas mais-valias nessa situação. "A começar pela
sustentabilidade ambiental, e
com as preocupações que se
podem, para este efeito, agrupar no âmbito, quer das
emissões de carbono, quer na

própria gestão dos nossos recursos, como por exemplo, a água, é
essencial que não nos deixemos
encurralar numa argumentação
defensiva às questões que se nos
colocam", e tendo como referência a produção de leite e
lacticínios disse ser "fundamental que, sem prejuízo da seriedade da abordagem a este assunto,
não se caia na tentação de assumir dores alheias" quando os
produtores açorianos têm "práticas produtivas respeitadoras e
valorizadoras do ambiente e do
bem-estar animal".
A questão da sustentabilidade, referiu Vasco Cordeiro, não
pode "começar e acabar na pastagem e na produção" e refere
que será fora das pastagens onde há atualmente "uma margem de progressão mais ampla
para fazermos mais e melhor".
Por isso chamou as indústrias
para a discussão e referiu que "a
performance energética das
nossas indústrias de lacticínios
e a sua componente ambiental
são algumas das áreas que merecem um novo olhar e olhar
atento", indo "ao encontro das

necessidades e sensibilidades
do mercado e, parte essencial,
na transformação desses argumentos em ativos valorizadores
de produtos, preços e rendimentos de toda a cadeia".
Num segundo desafio, Vasco
Cordeiro falou na "aliança virtuosa" entre a investigação, a
qualificação de processos e produtos que tem de ser ampliada.
"É fundamental alicerçar melhor, e de forma mais eficaz essa
parceria entre as diversas entidades que podem contribuir para a inovação e para o desenvolvimento do nosso setor agrícola. Há um caminho imenso que
pode ser trilhado, mas há que
vencer a perspetiva que não valoriza ou reconhece que esse caminho é condição de sobrevivência do setor agrícola", numa questão que não se coloca só
à produção mas "de forma particularmente ativa nas fases subsequentes a esse setor".
Vasco Cordeiro lembrou ainda um terceiro desafio, "de evidenciarmos aquilo que fazemos
bem e aquilo que queremos fazer ainda mais e melhor". Ou se-

ja, um desafio da notoriedade da
agricultura e das produções açorianas. Um desafio que "deve ser
assumido por todos".
A este nível o Presidente do
Governo Regional anunciou que
vai ser lançada no início de 2020
uma campanha publicitária de
âmbito nacional, "para tornar os
produtos lácteos açorianos mais
conhecidos pela sua qualidade".
O Presidente do Governo Regional falou ainda sobre o setor
na Região, lançando alguns valores que evidenciam a evolução
das produções regionais e a qualidade nelas presente. Por exemplo, referiu que a Região produz
cerca de 50 por cento do queijo
e quase 35 por cento do leite do
país e, em 2018, a faturação da
produção de leite atingiu perto
de 180 milhões de euros, mais
7,2% do que em 2017. Já o o volume de negócios da indústria de
lacticínios totalizou, em 2018,
cerca de 310 milhões de euros,
sendo um dos grandes contribuintes para o crescimento das
exportações regionais.
Já o setor da carne, rendeu
cerca de 50 milhões de euros no
ano passado, onde foram investidos cerca de 15 milhões de euros na rede regional de abate e
ao processo de certificação de
todos os matadouros, que ficará
concluído em 2020. No último
ano, lembrou Vasco Cordeiro,
foram abatidos nos matadouros
dos Açores e aprovadas para
consumo quase 73 mil carcaças
de bovinos, o que corresponde
a um aumento superior a 30%
nos últimos cinco anos.
Quanto à diversificação agrícola, lembrou, registou-se, nos
últimos quatro anos, um crescimento de quase 40% da área dedicada à vinha, à horticultura, à
fruticultura e à floricultura, passando-se de uma área de cerca
de 2.000 hectares para os atuais
perto de 3.000.
Na vitivinicultura, e ao abrigo do programa VITIS, já foram
investidos cerca de 21 milhões
de euros, que permitiram reconverter quase 800 hectares de
vinha. Sendo que na Região
atualmente estão em produção
cerca de 1.200 hectares de vinha, mais do que os 200 hectares que estavam a produzir vinha em 2010. "Como resultado
deste incremento da produção,
duplicou o número de marcas
de vinho certificados de pouco
mais de 20 para cerca de 40
atualmente disponíveis no mercado", referiu Vasco Cordeiro
que lembrou o empenho do Governo Regional na estratégia para o setor agrícola.
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XIII Congresso da Agricultura dos
Açores debate todas as áreas do setor
Durante três dias a ilha Terceira reuniu os responsáveis do setor agrícola na Região para um debate alargado
sobre os desafios que a agricultura enfrenta. Em vários painéis debateram-se questões relacionadas com
as alterações climáticas bem como as implicações da Política Agrícola Comum no pós-2020 na atividade agrícola
nos Açores. Na agricultura, a globalização foi outro dos temas em debate bem como o setor do leite e lacticínios.
As estratégias para promover os produtos dos Açores; estratégias para estimular a produção e a comercialização
da carne bovina; agricultura e floresta; estratégia para o futuro da agricultura nos Açores foram os temas do
Congresso organizado pela Federação Agrícola dos Açores e que juntou produtores, empresas de retalho, banca,
investigadores, ambientalistas e políticos para debater o futuro do setor

