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stamos a chegar ao fim do ano, e com isso, é
tempo de fazermos um balanço e de projetar o futuro, sabendo que o setor agrícola
não atravessa um bom período, já que as dificuldades têm sido muitas e diversificadas, passando pelo baixo preço de leite pago aos produtores pelas indústrias ou pela seca que ocorreu, embora, estejamos neste fim de ano, com períodos de chuva
constante que tem afetado a vida diária de todos. Sabemos que a atividade agrícola está sujeita a estes
condicionalismos climáticos e só com a grande resiliência e resistência características dos agricultores,
é que possível ultrapassar estas adversidades.
Mas como é apanágio dos agricultores, temos
sempre esperança que melhores dias virão e a recente visita do Bispo de Angra, D. João Lavrador, à
Associação Agrícola de São Miguel foi mais um sinal, da importância dos agricultores na região, que
desempenham uma ação insubstituível na economia regional, contribuindo duma forma decisiva
para a coesão territorial, sendo fundamentais no
desenvolvimento de uma região que se pretende
equilibrada e sustentável.
A vinda do Bispo de Angra à nossa organização
neste período de natal e fim de ano, vem trazer um
novo alento a todos os associados, agricultores e
suas famílias, transmitindo uma serenidade e tranquilidade que são necessárias, perante esta nova
realidade mundial, onde os acontecimentos são cada vez mais acelerados e muitas vezes, imprevisíveis e inesperados.
A sua mensagem de natal dirigida aos agricultores e
suas famílias, incluída nesta edição do jornal é para este Conselho de Administração um orgulho e deve ser
um incentivo e um estímulo para todos os que exercem
esta atividade, que embora seja difícil, é fundamental
para a existência duma comunidade que viva em paz,
seja justa e onde a partilha seja uma realidade.
Desejo desta forma, a todos os associados, agricultores e suas famílias, um Santo e Feliz Natal e
um Próspero Ano Novo.
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Venda de genética para o exterior é
negócio que “tem de ser consolidado
o mais rapidamente possível”
>> O Presidente da Associação Agrícola de São Miguel, Jorge Rita, diz que na Região há um
"património invejável" em termos de genética que deve ser ainda melhor aproveitado para trazer
melhor rendimento aos produtores. Na inauguração do V Concurso Micaelense Holstein Frísia
de Outono, Jorge Rita voltou a falar no "casamento perfeito" entre o setor agrícola e o setor
do turismo, mas lembrou que se o turismo representou no ano passado 82 milhões de euros brutos
de receita para a Região, enquanto que só as ajudas do Posei representaram cerca de 77 milhões
de euros vindos diretamente da União Europeia, "e que não saem do erário público"

N

a inauguração do V
Concurso Micaelense
Holstein Frísia de
Outono o Presidente
da Associação Agrícola de São
Miguel, Jorge Rita, destacou a
excelência dos 190 animais a
concurso.
Numa "demonstração inequívoca" do trabalho feito com excelência, o principal objetivo da
Região é "produzir com qualidade, alocar inovação a tudo o que
produzimos, alocar valor acrescentado ao que fazemos, porque
não temos escala e essa é a via do
sucesso da Região", disse.
Na inauguração de mais um
Concurso Micaelense organizado pela Associação Agrícola de
São Miguel, Jorge Rita lembrou
a importância que a nível nacional tem o setor leiteiro dos Açores que representa mais de 30%
do leite produzido, quando nos
Açores a superfície agrícola útil é
muito inferior à disponível no

“Enquanto não conseguirmos aumentar
a receita por aquilo que vendemos
na nossa exploração, que é o leite
como matéria-prima, vamos ter sempre
grandes dificuldades em melhorar
o rendimento dos produtores e melhorar
este setor de atividade que é tão
importante na nossa economia”
continente, "o que quer dizer que
aproveitamos bem o espaço que
nos proporcionam para fazer agricultura". Também ao nível do
queijo, os Açores são responsáveis
por 50% da produção a nível nacional, e voltando à excelência,
70% das vacas de Portugal com
classificação morfológica "excelente" está nos Açores", referiu
Jorge Rita.
A Região possui por isso um
"património invejável" em termos

de genética, "um trabalho iniciado
pelo Governo Regional há muitos
anos" e que foi transferido para as
organizações de produtores que
também "souberam fazer com que
houvesse esse crescimento com essa qualidade meritória".
No entanto, o Presidente da Associação Agrícola de São Miguel
acredita que é possível fazer mais.
O Governo Regional "continua a
apoiar a genética na Região que é
fundamental para o desenvolvi-

mento da raça Holstein Frísia e especialização da mesma com possibilidade de valor acrescentado",
mas é preciso pensar em continuar
a apostar na venda de genética para o exterior. "Tem acontecido muito esporadicamente, mas este pode
ser um negócio que terá de ser, e
deve ser, consolidado o mais rapidamente possível. Será também
uma forma óbvia dos produtores,
na sua exploração, pelo facto de
trabalharem em prol da excelência
terem algum valor acrescentado e
algum mérito naquilo que fazem,
não só pela qualidade mas obtendo
mais alguma remuneração", explicou Jorge Rita.
Apesar das dificuldades, os produtores apresentam-se a concurso
e trabalham em prol da excelência dos seus animais e a prova dis-

so mesmo foram os 190 animais a
concurso, propriedade de mais de
60 criadores, que rivalizam com os
concursos feitos a nível nacional
onde a média de participações são
os 120 animais e 30 explorações.
"Nos Açores as pessoas têm
amor e paixão por aquilo que fazem. Para ter vacas só quem tem
paixão, quem não tem paixão não
faz muito sentido ficar neste setor.
Isso é que é uma demonstração
inequívoca da capacidade de resistência e de resiliência dos agricultores face às dificuldades que
são bem evidentes", argumentou.
É que os custos de produção, depois de uma baixa, voltaram a aumentar e isso "teve reflexos negativos em todo o setor. Enquanto não
conseguirmos aumentar a receita
por aquilo que vendemos na nossa
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“Um ano excelente
do turismo deu
82 milhões de euros
brutos de receita,
mas só da agricultura,
por via do Posei, a
região tem 77 milhões
de euros diretos
da União Europeia”
exploração, que é o leite como
matéria-prima, vamos ter sempre
grandes dificuldades em melhorar o rendimento dos produtores e
melhorar este setor de atividade
que é tão importante na nossa economia", argumentou Jorge Rita.
E apesar das dificuldades com
que se debatem os produtores de
leite, "não vejo um consumidor dizer que um litro de leite na prateleira é caro. Comparativamente a
qualquer outro produto, o leite e
o pão são os dois produtos essenciais mais baratos no mercado. Só
que para produzir leite tem um
custo e esse custo não é devidamente remunerado e essa situação
é que faz com que a lavoura sinta
alguma descapitalização", explicou ao acrescentar a necessidade
de se dar "o salto" na valorização
dos produtos regionais.
Um salto que não compete apenas à produção, que já faz o que lhe
compete: "ter animais com qualidade, produzir com qualidade,
manter uma paisagem com a marca indelével e intacta da natureza,
que é o forte da nossa imagem para todos os setores da nossa atividade, para o turismo inclusive".

Aqui, Jorge Rita voltou a falar no
"casamento perfeito" entre o setor
agrícola e o setor do turismo que "se
complementam perfeitamente" e
apesar de lembrar o trabalho de valorização que tem sido feito em vários fóruns acerca dos produtos dos
Açores, também lamentou que numa altura em que se realizava em
São Miguel o 44.º Congresso Anual
da APAVT - Associação Portuguesa
de Agências de Viagens e Turismo,
"ninguém se tivesse lembrado de virem ao concurso para que pudessem observar a excelência dos animais aqui presentes".
Mas Jorge Rita ressalvou que o
impacto do turismo na economia
dos Açores "é extremamente relevante e ninguém pode estar contra, mas também ninguém me leva
a mal por puxar a brasa à minha
sardinha. Quando oiço os resultados finais de um ano excelente do
turismo que deu 82 milhões de euros brutos de receita, lembro que a
agricultura tem 77 milhões de euros diretos da União Europeia, por
via do POSEI, que não saem do
erário público", referiu.
Neste sentido, Jorge Rita lembrou que muitas vezes os agricultores são criticados "por sermos
subservientes dos subsídios", mas
acrescentou que "quando estamos
a reivindicar esse tipo de ajuda, é
bom saber de onde é que elas vêm
e onde é que elas ficam. Não vamos
buscar à saúde, à educação, ou aos
transportes, vamos buscar ao
Orçamento da agricultura para o
qual nós contribuímos. O que pedimos são alterações entre medidas que estão alocadas e que podem ser transferidas para a seca,
ou para as necessidades que o setor
atravessa", explicou.

João Ponte espera “que o preço
do leite pago à produção
acompanhe todo o crescimento
e toda a aposta que tem sido feita
na modernização e na melhoria
da qualidade do leite”
>> Na inauguração do V Concurso Micaelense Holstein Frísia
de Outono, o Secretário Regional da Agricultura e Florestas,
João Ponte, destacou que o setor agrícola atravessa "um novo
ciclo de crescimento, otimismo e confiança, que se quer duradouro
e sustentável". Para isso é necessário que o preço do leite pago
à produção acompanhe "todo o crescimento e toda a aposta que
tem sido feita na modernização e na melhoria da qualidade
do leite e no preço pago aos produtores". Além das verbas que
vão ser disponibilizadas pelo Governo Regional para o setor
agrícola, o governante entende que de Bruxelas também deve vir
um "adequado e justo" financiamento ao nível da PAC"

O

Secretário Regional da
Agricultura e Florestas, João Ponte, diz
que o trajeto de sucesso da agricultura na ilha de São
Miguel é "o resultado dos agricultores que nunca baixaram os
braços aos desafios" e que sempre
souberam ultrapassá-los "com
crescimento e desenvolvimento".
Na inauguração do V Concurso
Micaelense Holstein Frísia de Outono João Ponte fez um balanço
do que tem sido o setor ao longo
dos últimos anos, referindo-se aos
condicionalismos que tornam os
desafios ainda maiores na Região,
mas que também ajudam a motivar a fazer mais e melhor. "Conti-

nuamos empenhados na melhoria
das infraestruturas agrícolas, na
requalificação dos equipamentos
públicos, em dotar a Região de modernas indústrias agroalimentares,
na qualificação dos nossos agricultores, e sobretudo numa agricultura mais sustentável e melhor remunerada", acrescentando que
"aquele que foi o trajeto da agricultura deve também servir de
estímulo para os que trabalham
para o desenvolvimento da economia desta ilha, seja na agricultura, no turismo, na transformação dos produtos ligados a este setor ou noutras diferentes
áreas comerciais, esteja próximas
ou distantes da agropecuária, sen-

do que o importante é estimular
a economia, gerar emprego sustentável e criar riqueza".
Estivemos ao lado dos agricultores na seca que provocou
avultados prejuízos nas produções agrícolas e demos respostas rápidas trabalhando sempre
em colaboração com a Federação
Agrícola dos Açores, e demais
parceiros do setor".
Mas estes resultados "não significam que está tudo bem ou
está tudo feito" embora transmitam "confiança e otimismo em relação ao futuro da agricultura nos
Açores. E da nossa capacidade
conjunta, Governo, agricultores,
organizações de produtores, >>
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“Importa concluir tão rápida quanto
possível, as negociações sobre a próxima
PAC de modo a evitar efeitos negativos
no contínuo crescimento económico
da Região e rejeitar qualquer redução dos
meios financeiros bem como das taxas
de co-financiamento europeu”
>>

parceiros, e agroindústria, de
vencer os desafios que estão à
nossa frente. É, pois, a altura certa para unir esforços e concentrar energias no objetivo a que
todos deve nortear: construir
dia-a-dia uma agricultura cada
vez mais sustentável, que capte
as novas gerações e que seja compensadora para todos os que dela fazem a sua vida".
Um desses objetivos é o aumento do preço de leite pago aos
produtores, que João Ponte entende ser "da mais elementar
justiça que assim aconteça". Nesse sentido, o Governo Regional
compromete-se "a criar melhores condições de trabalho aos
agricultores e reduzir custos de
produção, disponibilizar instrumentos técnicos ou financeiros
para continuar a modernizar o
setor agrícola e apoiar a indústria a acrescentar valor às suas
produções".
Tendo já sido alcançado o desafio da qualidade, agora há que
"concentrar as nossas energias

nos mercados, estar atentos às preferências dos consumidores, apostar na inovação, potenciar e transformar em oportunidades a nossa
sustentabilidade ambiental e o
bem-estar animal, lançando produtos diferenciados com mais valor acrescentado, são objetivos
permanentes a que todos nos devemos empenhar para alcançar",
disse João Ponte.
Depois de ter sido anunciado
pelo Comissário Europeu da
Agricultura a manutenção das
verbas do POSEI para os Açores,
"importa concluir tão rápida
quanto possível, as negociações
sobre a próxima PAC de modo a
evitar efeitos negativos no contínuo crescimento económico da
Região e rejeitar qualquer redução dos meios financeiros bem
como das taxas de co-financiamento europeu".
As reuniões com o EstadoMembro Portugal têm demonstrado "o empenho do Governo da
República, na pessoa do Senhor
Ministro da Agricultura, para que

no final da negociação do orçamento da próxima PAC seja possível ter uma proposta melhor e que
corresponda às expetativas dos
agricultores, das organizações de
produtores e do próprio Governo
dos Açores".
Para tal, entende o Secretário
Regional da Agricultura e Florestas "é também essencial a manutenção do Plano Estratégico
Regional que tenha em conta as
nossas especificidades, à semelhança do que já acontece no presente Quadro Comunitário de
Apoio (QCA). Tal como é imprescindível garantir um período de
transição de um a dois anos entre
o atual e o próximo QCA de modo
a serem mantidas as ajudas aos
agricultores bem como os meios
financeiros para a modernização
do setor, fatores essenciais para
assegurar a rentabilidade das explorações agrícolas e dinamização das economias locais",
acrescentou.
Para finalizar, João Ponte deixou uma palavra de confiança à
Associação Agrícola de São Miguel enquanto parceiro de confiança do Governo Regional, pela
realização de mais um Concurso
Micaelense Holstein Frísia de
Outono que "projeta e consagra o
desenvolvimento da bovinicultura de leite nesta ilha" e é também
um "motivo de inspiração e motivação" para que a agricultura na
Região seja ainda mais forte e
competitiva.

“Estivemos ao lado dos agricultores
na seca que provocou avultados prejuízos
nas produções agrícolas e demos respostas
rápidas trabalhando sempre em colaboração
com a Federação Agrícola dos Açores”

TEMPO DE ANTENA
O Conselho de Administração da Associação Agrícola de São Miguel
informa todos os seus associados que o tempo de antena
será emitido no dia 21 de Dezembro, antes do telejornal regional.
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A Agricultura
está enraizada
nos Açores
>> O Fórum "Conversas de
Agricultura" organizado pela sociedade
de garantia mútua Agrogarante
decorreu em Ponta Delgada no Hotel
Marina Atlântico. Jorge Rita,
Presidente da Federação Agrícola dos
Açores foi um dos oradores presentes
e os temas principais foram a
sustentabilidade e valor acrescentado
Os bancos não
faliram devido
ao setor agrícola
O Presidente da Federação Agrícola dos Açores iniciou o seu discurso afirmando que a agricultura
está no ADN dos açorianos e que
"nós açorianos gostamos de trabalhar e criar. E quem está na
Agricultura, cria. E quem cria
nunca abdica". Assim sendo, ao
longo do tempo o setor agrícola
tem mostrado o seu poder de resistência e resiliência, podendo até
ser considerado um dos mais fortes setores dos Açores e da Europa.
Jorge Rita prosseguiu dizendo que
"a banca que esteve ligada à agricultura ao longo dos anos foi a que
menos problemas teve" em tem-

pos de crise e destacou também
que os investimentos realizados e
patrocinados pela Agrogarante
dentro do setor agrícola têm sido
maioritariamente de sucesso.

É impensável
imaginar os Açores
sem agricultura
Questionado sobre o fim do ciclo
leiteiro nos Açores, Jorge Rita afirmou que este cenário seria desastroso e um "descalabro" social e
económico para os Açores. Isto,
porque é praticamente impossível
imaginar os Açores sem as suas vacas e seus lacticínios. Nos Açores,
uma grande maioria da população
ainda vive em função da pecuária,
"a agropecuária tem um peso fun-

damental na nossa economia, onde
representa 50%. Quando se fala do
emprego direto na Região, a agricultura representa 13%, e perto de
50% da população ativa dos Açores
está ligada direta e indiretamente

à Agricultura", por isso inúmeras
pessoas iriam para o desemprego.
Jorge Rita, expressou também que
o VAB (Valor Acrescentado Bruto) agrícola tem um peso de 9%,
mas alocado à agroindústria e a to-

dos os serviços ligados à agricultura possivelmente passaria aos
23%. Salientou de igual modo a
relevância dos produtos dos Açores e a sua exportação, "somos
uma Região de excelência na exportação, na área do leite e na
área da carne".
É necessário que se comece
a valorizar mais os produtos dos
Açores, pois os produtores estão
a produzir com qualidade, contudo é importante que as indústrias melhorem a valorização do
excelente leite açoriano e
também o governo deve investir
nas infraestruturas, caminhos,
luz e água.
Para conclusão da sua intervenção destacou a importância
do setor leiteiro dos Açores, afirmando que "O valor real do leite
na Agricultura dos Açores representa 73%", ou seja, possui um
valor imprescindível.

Federação Agrícola dos Açores repudia
declarações do Ministro do Ambiente

A

s declarações do Ministro do Ambiente proferidas no âmbito da
apresentação do Roteiro para a Neutralidade Carbónica para 2050, foram para a Federação Agrícola dos Açores
uma surpresa, uma vez que a sua
intervenção revela um desconhecimento injustificável da realidade da Agricultura Portuguesa e em particular, da Agricultura dos Açores.
É inadmissível que na apresentação dum projeto com estas características seja apontada a hipótese de redução da produção nacional de bovinos entre 20% e
50%, atendendo a que esta, é fundamentalmente em regime extensivo, principalmente, nos Açores,

onde a pastagem é a base da alimentação dos animais.
Por outro lado, o bem-estar animal e as preocupações ambientais
estão devidamente integradas na
Política Agrícola Comum que é
aplicada pelo Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural,
e são integralmente cumpridas pelos agricultores, pelo que não se
compreende a forma simplista e
leviana com que são feitas estas
declarações, que põem inclusive
em causa, a sobrevivência da fileira do leite e da carne no país, com a
consequente diminuição das suas
produções, compensadas por importações doutros países, onde a
condição humana é muitas vezes
posta em causa, para além das
consequências ambientais, que

são muitos superiores á do espaço europeu e em que a verdadeira pegada ecológica é um
grande problema.
Face ao difundido, a Federação Agrícola dos Açores entende que no caso regional, onde a agropecuária é a principal
atividade da economia, e por isso, a produção de bovinos tem
uma importância decisiva em
todas as ilhas, as afirmações do
Ministro do Ambiente têm de
ser devidamente repudiadas e
aguarda que o Governo dos Açores defenda os Agricultores Açorianos duma forma vigorosa e
sem qualquer tipo de reservas
mentais, porque acima de tudo,
a sua função é defender os interesses dos Açorianos.
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Centro de engorda
e acabamento de
bovinos é mais-valia
para o rendimento
dos produtores

“Fica provado que a carne
é um produto que pode e deve ter
um valor acrescentado”,
afirmou Jorge Rita

>> Numa visita do presidente do Governo Regional,
Vasco Cordeiro, ao Centro de engorda e acabamento de
bovinos da Cooperativa União Agrícola, ficou a saber-se
que a criação de animais da raça Angus tem sido uma
mais-valia para o rendimento dos produtores

O

Centro de engorda e
acabamento de bovinos, da Cooperativa
União Agrícola, existe
no Cabouco desde 2008 mas só
em 2012 é que começou a apostar
na raça Angus. Uma altura em que
foi preciso encontrar uma maisvalia para a carne dos Açores, que
foi consumada através de uma
parceria entre a Cooperativa
União Agrícola e o Grupo Jerónimo Martins, detentor da marca
Pingo Doce, que atualmente absorve 74% por cento da carne produzida naquele centro de engorda.
Ali, estão em permanência
cerca de mil animais em várias fases de crescimento e saem em
média 32 a 34 animais por semana para exportação, já que a carne é de qualidade superior, conhecida pela tenrura e pelo sabor.
Tendo uma qualidade superior,
os animais da raça Angus também
são comercializados a um preço
superior aos da raça Holstein Frísia, valorizando também o rendimento dos produtores. Os animais
que são fornecidos pelos produtores à Cooperativa já recorrem a
mais de 50% do Programa de Incentivo de Cruzados, que apoia a
aquisição do sémen para ser usado
nos animais Holstein Frísia com
menor capacidade leiteira. Este
aproveitamento tem permitido
aos produtores uma valorização
dos efetivos bovinos com vista ao
aumento do seu rendimento.
Isso mesmo destacou o Presidente da Cooperativa União Agrícola e da Associação Agrícola de
São Miguel, Jorge Rita, que referiu
que a produção tem sido incentivada a criar estes animais nas suas
explorações em média até aos 15 16 meses sob o nosso controlo e
orientação técnica "para depois
nos vender já que o preço que se

“Os animais da raça Angus são os mais
valorizados nos Açores e estão com um preço
bastante elevado comparativamente a outras
raças e até mesmo em relação aos animais
com Indicação Geográfica Protegida”

“O próximo Quadro Comunitário
de Apoio tem de contemplar ajudas acima
dos 300 mil euros, para que o parque de
acabamento possa ser feito”

paga, 3,5 euros o quilo de carcaça,
comparativamente a todas as restantes carnes faz uma diferença
substancial". Além disso, ao nível
dos vitelos o preço pago também é
superior aos da raça Frísia em que
cada animal é vendido a 100 euros e
os da raça Angus, com a mesma idade, são vendidos a 200 euros "o que
faz uma diferença acentuada".
Durante uma visita de trabalho
do Governo Regional a São Miguel
e concretamente ao Centro de engorda e acabamento de bovinos,
Jorge Rita destacou que os animais
da raça Angus "são os animais mais
valorizados nos Açores e estão com
um preço bastante elevado comparativamente a outras raças e até
mesmo em relação aos animais com
Indicação Geográfica Protegida
(IGP). É uma carne que está valorizada porque está na moda e tem
muito marketing". Além disso, "há
o cruzamento perfeito entre as vacas
de leite para o aproveitamento da
carne", acrescentou Jorge Rita.
Um exemplo que também pode
ser feito noutras ilhas desde que
haja "coordenação dos técnicos
para que o acabamento fosse sempre no sentido de ser igual, para a
valorização das carnes tem muito
a ver com o acabamento, a homogeneização das carcaças".
No Centro de engorda e acaba-

mento de bovinos "fica provado
que a carne é um produto que pode e deve ter um valor acrescentado", referindo Jorge Rita.
No entanto, é necessário que o
acabamento dos animais se faça
na Região "que é indispensável para o sucesso e para a valorização da
carne. Porque não vendemos o que
queremos, vendemos o que o mercado quer", explica.
Apesar das mais-valias que o
Centro de engorda e acabamento de
bovinos da Cooperativa União Agrícola tem levado aos produtores, Jorge Rita considera que há melhorias
a fazer no próprio espaço que apresenta "algumas dificuldades em termos infraestruturais porque os
apoios ao nível dos projetos de investimento são limitados". Para que
sejam feitas novas estruturas mais
funcionais, para que os custos sejam
reduzidos, o próximo Quadro Comunitário de Apoio "tem de contemplar ajudas acima dos 300 mil
euros, para que o parque de acabamento possa ser feito", referiu.
Jorge Rita fez por isso o apelo ao
Presidente do Governo Regional,
Vasco Cordeiro, que visitou o Centro
de engorda e acabamento de bovinos da Cooperativa União Agrícola,
para que o próximo Quadro Comunitário de Apoio contemple valores
mais elevados para este fim.
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“Esse é um caminho que vimos
prosseguindo, e este empreendimento
integra-se nessa componente, para garantir
que a maior parte possível de valor
desta cadeia fique nos Açores”

O

Presidente do Governo
destaca Programa de
Incentivos de Cruzados
como forma de
aumentar rendimento
dos produtores
>> De visita ao Centro de engorda e acabamento
de bovinos da Cooperativa União Agrícola, o Presidente
do Governo Regional, Vasco Cordeiro, elogiou aqueles que
têm sabido aproveitar o Programa usando as melhores
caraterísticas reprodutivas dos animais de leite para criar
cruzados de carne. Além desta componente, Vasco Cordeiro
falou na necessidade de capacitação da rede regional de
abate que pode representar mais-valias para a economia
regional já que todos os benefícios ficam na Região

Presidente do Governo
Regional, Vasco Cordeiro, visitou o Centro
de engorda e acabamento de bovinos da Cooperativa
União Agrícola, no âmbito de uma
visita de trabalho à ilha de São Miguel e elogiou o trabalho que tem
sido feito naquela estrutura que
tem sabido aproveitar o Programa
de Incentivos de Cruzados, a
criação de vitelos cruzados de carne a partir de vacas leiteiras. Um
Programa que "é uma forma de valorizar e gerir as explorações, fazendo-se o aproveitamento das caraterísticas reprodutivas dos animais de leite, aproveitando a
possibilidade dos cruzados poderem aumentar o rendimento dos
agricultores", para a reprodução
da raça Angus.
Outra componente desta estratégia tem a ver com capacitação
da rede de abate regional para "dar
resposta ao que é um movimento
muito evidente de diminuição
acentuadíssima de gado vivo e de
aumento de exportação em carcaça. Esse é um caminho que vimos prosseguindo, e este empreendimento integra-se nessa componente, para garantir que a maior
parte possível de valor desta cadeia
fique nos Açores", referiu Vasco
Cordeiro.
O Presidente do Governo Regional apresentou alguns números
que confirmam esta afirmação,
nomeadamente em 2007/2008
saíram de São Miguel cerca de 14 a
17 mil animais vivos para exportação, sendo que em 2017 saíram
apenas 200 animais.
Além disso, em 2017 foram abatidos na Região mais de 67 mil animais e desses, mais de 55% foram
para exportação. Disse Vasco Cordeiro que "este é o caminho certo
que se estabelece entre a capacidade de cada agricultor no maneio
genético das suas explorações, jogar com todos estes dados para
melhorar o seu rendimento".
E a intervenção da Cooperativa
União Agrícola nesse sentido, e do
Governo Regional, no sentido de
melhorar a rede regional de abate
têm ajudado no aumento desse
rendimento aos agricultores.
Nesse sentido, Vasco Cordeiro

falou nos investimentos que
estão a decorrer, nomeadamente
no matadouro de São Miguel,
"que se atrasaram em virtude da
falência de uma empresa que
contratámos para a instalação de
frio". E também noutras ilhas,
nomeadamente com o recéminaugurado matadouro do Faial,
a conclusão do matadouro da
Graciosa, e as obras no matadouro de São Jorge.
Sobre o matadouro de São Miguel, Vasco Cordeiro adiantou
que as obras devem estar concluídas no próximo ano e a certificação do matadouro deve demorar mais um ano após a conclusão das obras.
"Esperamos que tudo isto possa ter um movimento de convergência para melhoria do rendimento dos agricultores e afirmação dessas componentes do
setor agro-pecuário", disse Vasco Cordeiro.
O Presidente do Governo Regional explicou que aquele Centro
de engorda e acabamento de bovinos da Cooperativa União Agrícola fornece "cerca de 20 a 25% da
carne Angus comercializada por
um dos principais grupos de distribuição nacional. Produzimos
36 por cento do leite nacional, no
queijo chegamos aos 50 por cento. Os Açores são um parceiro importante no âmbito do setor agrícola", referiu ao acrescentar que
o Orçamento da Região para
2019 permite ir criando alicerces "cada vez mais sólidos para a
progressão dessas atividades para aumentar o rendimento dos
produtores. O que é possível e desejável é que cada vez mais agricultores tomem uma decisão
mais informada sobre o maneio
e gestão da sua exploração".
Ao Governo, acrescentou,
compete "dar formação e informação aos agricultores de forma
a que na gestão das suas explorações, possam tomar uma decisão. Se um animal for bom produtor de leite, tem de garantir inseminação de um bom touro. Se
não for, usar o Programa de Incentivo aos Cruzados para fazer
surgir animais da raça Angus",
concluiu.
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KENOMIX um aliado na proteção total
dos tetos dos seus animais!
Segundo Radostits et al. (2002) dentro de um programa
de controlo da mastite, alguns pontos devem ser levados em
consideração:
1- Imersão de tetos pré e pós-ordenha de todos os animais ordenhados com desinfetante que não agrida a pele
dos tetos;
2- Descarte de animais que apresentam mastite crónica
ou mais de três casos clínicos na mesma lactação;
3- Tratamento adequado e imediato de todos os casos clínicos;
4- Adoção de terapia da vaca seca para todos os animais
do efetivo;
5- Correta manutenção do equipamento de ordenha.
A implementação eficaz destes cinco princípios básicos
no controlo da mastite depende da identificação das vacas
e efetivos infetados, de decisões corretas para o tratamento, do isolamento eficaz ou esquema de seleção de animais,
além da implementação de estratégias de maneio para
evitar que haja uma disseminação desta patologia.
Neste artigo vou somente salientar a importância da realização do pós-ordenha, onde é recomendado a imersão
dos tetos após a ordenha em solução desinfetante tendo como objetivo cobrir toda a extensão dos mesmos, sendo este passo um procedimento fulcral para o controlo da mastite ambiental.
Como tal, a CID LINES desenvolveu a perfeita combinação entre uma forte desinfeção e um cuidado total da pele: o KENOTMMIX.
O KENOTMMIX é um desinfetante para utilizar no pósordenha, sendo este uma combinação de desinfeção potente e de longa duração que desinfeta e protege os tetos. Este
pós-ordenha é à base de dióxido de cloro (CLO2). O KENOTMMIX forma um filme azul brilhante, bem visível na pele dos tetos que graças à tecnologia barreira incorporada,

A

mastite bovina é uma patologia de grande importância sobre a qual muito se tem investigado
ao longo dos últimos anos, uma vez que, acarreta
prejuízos económicos avultados na indústria da
produção de leite.
Esta patologia é uma das infeções mais frequentes que
afetam o gado leiteiro, levando a perdas económicas pela diminuição na produção e na qualidade do leite, para além do
aumento dos custos de maneio, dos fármacos e serviços
veterinários, além do refugo dos animais afetados. Como
tal, é de extremo interesse ressaltar a importância da mastite, no que se refere à saúde pública, devido ao envolvimento de bactérias patogénicas que podem colocar em
risco a saúde humana.
Um dos grandes problemas da mastite é a sua prevalência silenciosa, ou seja, subclínica, determinando perdas de
até 70%, enquanto 30% devem-se à mastite clínica (Santos,
2001). A prevalência da mastite está relacionada, principalmente, ao maneio antes, durante e após a ordenha. Isto
explica a importância da consciencialização do elemento
que faz a ordenha, dos procedimentos adequados de ordenha, incluindo as formas corretas de higienização e desinfeção do ambiente, do animal, do profissional e de todos
os utensílios utilizados na ordenha.
A redução quantitativa e qualitativa do leite produzido provocada pela mastite subclínica no quarto infetado, varia muito, dependendo de fatores ligados à natureza do(s) agente(s)
etiológico(s), da resposta imunitária do animal, da evolução e
duração da infeção e da propagação da mastite no efetivo.
Estas condições ainda são influenciadas pelos cuidados
e medidas sanitárias adotadas. Ou seja, segundo Dingwell
et al. (2004) a ordenha é uma prática aparentemente simples, mas de importância fundamental na exploração leiteira. A forma como se processa a ordenha influencia a qualidade do leite e o preço que a indústria de laticínios paga ao
produtor.
A prevenção é a chave para o controle da mastite. Um
adequado maneio de ordenha (higiene, procedimentos e
equipamentos) pode diminuir o número de animais acometidos por mastite clínica e subclínica, reduzir a taxa de
novas infeções, melhorar a contagem de células somáticas
do efetivo e a qualidade do leite produzido. Isto trará benefícios diretos aos produtores de leite, indústria e consumidores (RUPP et al., 2000).

O KENOTMMIX é classificado como biocida, tendo sido
validado pela sua atividade bactericida, de acordo com a
norma EN1656:2009, necessitando somente de 5 minutos de tempo de contato. Como referido anteriormente, é
um desinfetante de largo espetro sendo um gás puro numa solução com alta capacidade de penetração. De destacar que tem ação contra agentes contagiosos e ambientais,
ou seja, bactérias Gram + e Gram -; aeróbias e anaeróbias;
esporos; vírus e fungos.
O fato de ter uma elevada percentagem de emolientes
(10%), nomeadamente o sorbitol e o glicerol que conseguem prevenir a perda de humidade, melhoram o condicionamento e assim permitem uma melhor condição da pele do teto. É o primeiro pós-ordenha à base de dióxido de
cloro que não é agressivo para a pele, conseguindo de facto
melhorar a mesma!
É um desinfetante que tem uma longa estabilidade, ao
mesmo tempo, que apresenta uma longa atividade. Ou seja, é necessário misturar o KENOTMMIX Ativador ao KENOTMMIX e após 1h dessa mistura a solução está pronta a
utilizar, com um valor médio de 0,0157% v/v de dióxido de
cloro, podendo ser utilizado durante 26 dias. KENOTMMIX
foi especialmente formulado para gerar uma quantidade
estável de dióxido de cloro no tempo. Por isso, não necessita ter na sua formulação mais nenhum princípio ativo para manter a sua eficácia.

Em suma é um desinfetante que deve ser utilizado
quando os animais estão sujeitos a elevados níveis de
pressão infeciosa, uma vez que a sua formulação garante uma excelente desinfeção e uma óptima condição da
pele do teto.
JOANA DIAS
MÉDICA VETERINÁRIA
ZOOPAN

cria um filme viscoso que cobre o esfíncter, levando ao encerramento do canal do teto, para além de fazer uma cobertura perfeita do teto do animal. Como não pinga, torna
a sua utilização muito económica, sendo o consumo médio de 3 litros/vaca/ano/2 ordenhas.

Dingwell R.T., Leslie K.E., Schukken Y.H., Sargeant J.M., Timms L.L., Duffield
T.F., Keefe G.P., Kelton D.F., Lissemore K.D. & Conklin J. Association of cow and
quarter-level factors at drying-off with new intramammary infections during the dry
period. Prev. Vet. Med. 2004, p. 75-89.
RADOSTITS, O. M., Blood D.C. & Gay, C.C. Clínica Veterinária. Um tratado de
doenças dos bovinos, ovinos, suínos, caprinos e eqüinos. 9 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2002, p. 1737.
RUPP, R.; BEAUDEAU, F.; BOICHARD, D. Relationship between milk somatic-cell counts in the first lactation and clinical mastitis occurrence in the second lactation of French Holstein cows. Prev. Vet. Med., 2000, p. 99-111.
SANTOS, M.C. Curso sobre maneio de ordenha e qualidade do leite. Vila Velha:
UVV, 2001, p. 5.
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Campanha leiteira Curso de Agentes de Inseminação
Artificial
de
Bovinos
Açores 2018
Dados da campanha leiteira de 2018 entre
os meses de Janeiro e Outubro, comparando
com o mesmo período de 2017
São Miguel

2017
342.096.530,00

2018
355.561.822,00

Terceira

128.890.511,00

133.562.756,00

3,62%

São Jorge

26.686.344,00

26.366.039,00

-1,20%

Faial

3,80%

3,94%

10.354.004,00

10.747.730,00

graciosa

6.313.590,00

6.839.199,00

8,33%

Pico

6.044.101,00

5.661.936,00

-6,32%

927.839,00

981.436,00

5,78%
33,65%

Flores
Corvo

9.298,00

12.427,00

Total

521.322.217,00

539.733.345,00

FONTE: IAMA

3,53%
VALORES EM LITROS

Verifica-se que nos Açores, entre Janeiro e Outubro
de 2018, um aumento da produção de 3,53%
face ao mesmo período do ano anterior, tendo-se
passado duma produção de 521.322.217 litros pra
539.733.345 litros.
No que concerne a São Miguel registou-se um
aumento de produção de 3,94% face ao mesmo
período do ano anterior, tendo-se passado duma
produção de para 342.096.530 litros para
355.561.822 litros no mesmo período.

E

ntre os dias 15 de outubro e 30 de novembro a
Cooperativa União Agrícola promoveu o 3º Curso de Agentes de Inseminação Artificial de Bovinos, com uma duração de 100 horas letivas. Esta
formação na área do melhoramento genético, contou com a
participação de 14 formandos, todos ativos do sector agrícola. Este
curso foi cofinanciado pelo programa PRORURAL+, sendo lecionado pelos formadores Dr. º
João Vidal e Dr. º Jorge Silva, supervisionado pela representante
da Direção-Geral de Alimentação

e Veterinária (DGAV), Eng.ª Nuna
Faria. Antecipadamente, o curso foi
homologado pela Direção Regional
do Emprego e Qualificação Profissional, pela Direção Regional da
Agricultura e pela DGAV, possibilitando desta forma que todos os formandos possam exercer inseminação em qualquer Centro de Armazenagem de Sémen da Espécie
Bovina (público ou privado) do território português, de acordo com a
legislação aplicada.
Este curso está dividido em duas
componentes, uma teórica com a
duração de 50 horas lecionada em
sala de aula e uma prática com a

duração de 50 horas, desenvolvida
no Matadouro. Todos os formandos obtiveram aproveitamento nas
duas componentes, estando, desta forma, aptos a exercerem a atividade da inseminação artificial.
A Cooperativa União Agrícola
agradece ao Matadouro Industrial
de São Miguel pela cedência do espaço, que permitiu o desenvolvimento das aulas práticas.
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O grande agente
polinizador - abelha

E

m 7 de Dezembro de cada ano civil, os apicultores católicos de todo o
mundo comemorarão o
aniversario da morte do grande
Santo Ambrósio, patrono dos apicultores. Promovido pela CASERMEL decorreu no dia 07 de dezembro do corrente ano um jantar
convívio que juntou mais de meia
centena de apicultores e aficionados pela apicultura, onde as iguarias partilhadas, continham o mel
como elemento agregador.
O arquipélago dos Açores é formado por nove ilhas caracterizadas
por apresentar uma vegetação diversificada, com a ocorrência de
espécies endémicas, nativas e exóticas. Essas espécies botânicas proporcionam uma produção de néctares e de pólen apícola de alta qualidade e específica da nossa região.
No arquipélago dos Açores as
atividades apícolas tiveram início
no século XVI como fonte de renda complementar das famílias
produtoras açorianas, com importância social, económica e
ecológica. As ilhas apresentam
condições favoráveis ao desenvol-

vimento da Apicultura, das quais
se podem destacar: o clima, a elevada diversidade da flora apícola
e a ausência de doenças graves,
assim como a suas características
insulares, arquipelágicas e o seu
afastamento dos continentes
mais próximos.
Não sendo de todo mensurável,
mas salientado nas maiores economias mundiais como sendo a
maior riqueza produzida em cada
nação, é sem sombra de duvidas a
ação natural de visita da abelha
nas flores na sua coleta diária e incessante de alimento, o maior beneficio que este inseto presta à vida humana. Este processo denomina-se polinização.

Que é a polinização?
A polinização é o processo que
garante a produção de frutos e sementes e a reprodução de diversas
plantas, sendo um dos principais
mecanismos de manutenção e promoção da biodiversidade na Terra.
Através da transferência do pólen (gameta masculino) da estrutura reprodutiva masculina de
uma flor (antera) para a estrutura
reprodutiva feminina (estigma) da
mesma flor ou de outras flores da
mesma espécie. Dessa forma, o gameta masculino alcança o gameta
feminino (óvulo) e o fecunda. Este
processo permite a formação de
frutos e sementes que, futuramente, produzirão uma nova planta.
Para que esta ocorra, entram
em ação os agentes polinizadores,
insetos (abelhas, vespas, borboletas), pássaros, pequenos mamíferos e morcegos são os responsáveis pela transferência do pólen
entre as flores.
Porém, é a nossa amiga ABELHA o agentes mais adaptados e es-

Rentabilidade
da exploração
e cetose

pecialista nesta tarefa, traduzindo
assim uma maior eficiência no
processo de polinização. Através
da sua fixação em seguir uma rota
de flores da mesma espécie, vem
assim criar neste ser polinizador
aquele que promove a denominada polinização dedicada (entre flores da mesma espécie) e que em
média uma abelha visita 40 mil
flores por dia.
Devemos parar e refletir que na
Europa há quatro mil variedades
de vegetais que só existem graças à
polinização e que atualmente, das
100 espécies de culturas agrícolas
do mundo, mais de 70 são polinizadas por abelhas. Não deverá este pequeno ser, merecer da nossa
parte de um pouco mais da nossa
atenção?
Graças ao seu trabalho de coleta de pólen e néctar, voando de
flor em flor, as abelhas para além
desta maior valia que nos deixam,
são ainda coletoras insaciáveis.
Ou seja, coletam para além das
necessidades de alimentação própria, deixando armazenados nos
seus favos o excedente do seu árduo trabalho.
Com uma duração de vida curta (em média uma abelha dura entre 30 a 45 dias após o seu nascimento). Esta trabalha arduamente
com o objetivo único de criar condições para a salvaguarda e continuidade da sua espécie. Mel, Pólen,
Própolis, Cera, Geleia Real, Apitoxina, Rainhas e Novos Enxames,
são os produtos diretos que através
de um bom maneio, o apicultor poderá extrair de uma colónia, sem
que a mesma deixe de poder a exercer a sua função no planeta.

ecorreu no passado dia 30 de Outubro o encontro
"Rentabilidade e Cetose na exploração de leite". Organizado pela Cooperativa União Agrícola e pela Elanco,
foram muitos os agricultores presentes neste evento.
Face aos desafios que as explorações de leite enfrentam, a
rentabilidade das explorações está na ordem do dia. Neste encontro foram enunciadas 5 simples recomendações com impacto na rentabilidade da exploração: primeiro, há que optimizar a capacidade da exploração, saber qual o número ideal
de animais de uma exploração. Por um lado, permite-nos diluir os custos fixos, mas por outro evitar a sobrelotação com os
problemas que daí possam surgir.
Em segundo lugar, há que minimizar o impacto das vacas
menos produtivas. Temos de conhecer as vacas de um ponto de
vista económico e saber quando as refugar. O refugo não é um
custo, mas uma oportunidade de substituir um animal por outro que nos dê mais dinheiro.
Depois, temos de saber que quando cortamos custos, podemos
estar a perder mais dinheiro do que o que poupamos. O fundamental é que as vacas não sintam os cortes de custos que fazemos...
Temos ainda que ter muita atenção ao Rendimento depois
de retirar a alimentação (IOFC - Income over feed cost) . Ganhos (Leite) - Gastos (Alimentação)= IOFC. Este parâmetro é
fundamental para sabermos o que estamos a ganhar (ou perder...) com cada vaca. Vai nos ajudar a saber quando substituir
uma vaca, mas também a avaliar ao longo do tempo a nossa
rentabilidade.
Por último, temos de fazer com que as vacas param saudáveis.
A época de transição, é fundamental para uma boa lactação.
No capítulo da vaca recém-parida, a Cetose é uma das mais
importantes doenças de transição. Na cetose subclínica, onde
o animal não está aparentemente doente, aumenta a probabilidade da vaca sofrer de outras patologias, como deslocamentos de abomaso, quistos ováricos, metrites, etc... É também
muito comum. Tudo isto faz com que seja uma doença muito
cara para o produtor de leite. Por outro lado, existem várias estratégias para combater a cetose, de forma rentável e eficaz.
Resumidamente, o produtor de leite precisa de saber de vários e numerosos capítulos para ser bem sucedido num sector
cada vez mais competitivo e exigente. A Elanco oferece soluções
para os produtores de leite, tendo sempre em vista a rentabilidade da exploração. Como tal, agradecemos à Cooperativa União
Agrícola, e a todos os associados presentes, a oportunidade de
contribuir para uma exploração de leite mais rentável.

PAULO MEDEIROS
CASERMEL

JOÃO DOMINGOS
ÁREA DE RUMINANTES - ELANCO

D
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Bispo dos Açores visita Associação
Agrícola de São Miguel
>> No âmbito da visita pastoral à Diocese da Ribeira Grande, o Senhor Bispo de Angra
e ilhas dos Açores, D. João Lavrador esteve presente no dia 29 de novembro
nas instalações da Associação Agrícola de São Miguel, o qual participou numa reunião
com o conselho de administração e cujo principal assunto foi o conhecimento da realidade
agrícola dos Açores e o trabalho realizado pela associação

De regresso à cidade da Ribeira Grande,
D. João Lavrador afirma que o principal
propósito desta visita é “o contato do Bispo
com todas as pessoas visitando a realidade viva
e intervenientes da comunidade cristã (…) para
mim é muito importante o contato com as instituições que dinamizam a sociedade e que são
foco de ajuda e estímulo para as pessoas”.

“Para mim estar aqui é estimulante por
que me dá uma visão de um setor que é
fundamental na vida dos açorianos
que é o setor agrícola”.
Questionado sobre o conhecimento das iniciativas executadas pela Associação Agrícola de
São Miguel em prol da comunidade agrícola,
este respondeu de forma afirmativa e que

apesar de ser a sua primeira vez aqui no local
como Bispo de Angra, reconhece todo o
árduo trabalho já realizado e que “num tempo
em que a agricultura passa por momentos
difíceis esta instituição é fundamental porque
está inteiramente ao serviço dos agricultores
e por isso ajuda a diminuir as dificuldades e
inclusivamente a oferecer-lhes respostas”.

Mensagem Natalícia do Bispo de Angra
D. João Lavrador para todos os Agricultores
“Este Natal gostaria de vos deixar uma palavra de estímulo e de esperança.
Nunca se cansem de apresentar os vossos problemas e mais importante, nunca deixem de ter aquela
capacidade de criatividade que no fundo ajuda a que cada um possa oferecer à sociedade aquilo que é capaz
de por si resolver. Apesar das dificuldades, melhores dias teremos. O esforço que colocamos na nossa vida
tem sempre mérito. É na terra que está a riqueza do mundo e é na terra que nós devemos descobrir os sinais do
criador, no fundo o agricultor deve reconhecer que a vida que apalpa diariamente é algo adquirido por Deus.
A força é humana, mas é também valorizada por Deus que desde sempre nos acompanha.
Um Feliz Natal e boas festas para todos vós.”

