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A produção 
de leite na ilha
de são Miguel

Gráfico 1 Evolução anual da produção de leite e matéria útil média, aos
 dias, das lactações apuradas.

Gráfico 2 Evolução anual do número total de explorações
e de lactações válidas em contraste leiteiro.

1.2 Número de explorações e lactações válidas

1.1 Produção média anual de leite e matéria útil

A
s ilhas dos Açores, com a
sua superfície de 2 322Km2,
que representa 2.6% do
território nacional portu-
guês, produziram no ano

de 2018 mais de 632 milhões de litros
de leite, o equivalente a 33% da pro-
dução leiteira Nacional.

Nos Açores a produção de leite
representa cerca de 70% das pro-
duções regionais, o que faz deste sec-
tor o pilar principal da agricultura
açoriana. 

A ilha de São Miguel, com uma
produção de mais de 418 milhões de
litros, o equivalente a 66% do total
açoriano, faz desta ilha a maior pro-
dutora dos Açores.

Em São Miguel, cerca de 30% das
vacas leiteiras estão em contraste lei-

teiro. Este consiste na avaliação da
quantidade e qualidade do leite pro-
duzido por cada uma das fêmeas de
uma exploração no decurso das
sucessivas lactações.

De entre a totalidade das vacas
contrastadas em São Miguel sensivel-
mente 97% são vacas de raça
Holstein-Frísia.

De acordo com os gráficos e qua-
dros seguintes, que apresenta os
dados das explorações e das vacas em
contraste leiteiro, observa-se que a
produção de leite ao longo dos anos
tem registado uma evolução positiva,
bastante considerável. Quer em pro-
duções médias gerais, sendo atingido
o valor de 9 102 kg de leite de média
aos 305 dias, quer em produções
individuais aos 305 dias, onde se

regista o valor de produção da mel-
hor primípara de 16 126kg de leite e
1005 Kg de matéria útil, assim como
o valor produzido pela melhor multí-
para de 19 517kg de leite e 1 367Kg de
matéria útil.

Estes valores indicam que ao longo
dos anos, de uma forma geral, as
explorações leiteiras, de São Miguel,
têm vindo a melhorar a sua genética
e maneio, por consequente a eficiên-
cia dos seus animais, tornando-os
mais produtivos, uma vez que com os
mesmos ou até menos animais conse-
guem produzir mais leite. 
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