Agricultor

www.aasm-cua.com.pt

2000
As indústrias
estão a levar
os produtores
para o abismo

DIRETOR:
Eng.º NUNO SOUSA
II SÉRIE

Nº 135

Cofinanciado por:

FEVEREIRO DE 2020

O Presidente da Associação Agrícola
de São Miguel, Jorge Rita,
analisa o setor leiteiro, onde o preço
pago aos produtores é sempre
uma preocupação. Alerta para
a necessidade de diversificação
dos produtos lácteos para fazer face
às novas tendências dos mercados.
Faz ainda um balanço ao setor da carne nos Açores
Páginas 2e3

Reforço de
10 a 20 milhões do
POSEI é pretensão
da lavoura para garantir
sustentabilidade
do setor
Páginas 4e5

XIII Congresso

da Agricultura dos Açores
Páginas 6a9

Federação Agrícola dos Açores
envia carta aos Deputados
Europeus onde salienta a
importância do POSEI nos Açores
Página 16

Editorial

Jorge Alberto
Serpa da Costa Rita

Haja coragem para
apoiar e acarinhar
a Agricultura Açoriana

O

ano de 2020 será decisivo para os rendimentos
dos agricultores, já que terão lugar acontecimentos e eventos capazes de marcar o setor
agrícola na região nos próximos anos, surgindo
daí consequências, que se irão refletir duma forma clara e
objetiva na atividade diária que é desenvolvida pelos agricultores em prole dum património rural que só eles sabem
cuidar e preservar.
O quadro financeiro plurianual 2021-2017 da União Europeia continuará em discussão e ao que tudo indica só este
ano teremos o orçamento finalizado, eventualmente na presidência alemã do Conselho da União Europeia no segundo
semestre, e só após esta definição, poderão ser delineadas,
na sua totalidade, as políticas agrícolas a adotar, onde o Pacto Ecológico Europeu assumirá uma importância decisiva.
Refira-se que a presidência portuguesa do Conselho no 1.º
semestre do próximo ano terá um trabalho essencial na aplicação das novas diretrizes da Política Agrícola Comum. Entretanto, teremos um regime de transição entre quadros comunitários de apoio ainda em negociação, que terá uma duração de pelo menos um ano, mas que se pode traduzir, em
dois. O orçamento comunitário é fundamental para o futuro
da economia e da agricultura nos Açores, por isso, a Associação Agrícola de São Miguel prosseguirá sempre, na procura das melhores soluções que permitam salvaguardar os
interesses dos agricultores, e assim, de todos os Açorianos.
No âmbito regional, as eleições para a Assembleia Legislativa dos Açores, previstas para outubro, são também importantes para o futuro da agricultura, devendo os eleitores estar
permanentemente atentos à atividade política que é desenvolvida pelos partidos políticos, para que na altura certa, possam votar em consciência, exercendo desta forma, um direito
cívico que tem de ser defendido e protegido.
A Agricultura enfrentará desta forma grandes desafios, e
no caso do leite, os produtores aguardam que a indústria seja
capaz de aproveitar a qualidade da matéria prima que lhes é
entregue, e consigam valorizar e diversificar os seus produtos, para que possam pagar ao produtor o preço de leite justo.
Enquanto o trabalho dos produtores não for devidamente recompensado, o futuro da fileira do leite será sempre problemático e indefinido.
A Feira Agrícola Açores realiza-se em São Miguel, entre
12 e 14 de junho, e inclui o Concurso Nacional da Raça
Holstein Frísia, constituindo esta, uma oportunidade única para mostrar a excelência da genética da região, que resulta da aposta e investimento que os produtores de leite
Açorianos têm feito nas últimas décadas.
Este será um ano fundamental na afirmação da agricultura na região, sabendo que mesmo com o crescimento de
outras atividades económicas, como o turismo, o setor
agrícola continua a ser um pilar insubstituível na coesão
económica e social, pelo que tem de haver coragem dos diferentes protagonistas do setor, para apoiar e acarinhar a
Agricultura Açoriana.
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As indústrias estão a levar
os produtores para o abismo
>> O Presidente da Associação Agrícola de São Miguel, Jorge Rita, analisa o setor leiteiro,
onde o preço pago aos produtores é sempre uma preocupação. Alerta para a necessidade
de diversificação dos produtos lácteos para fazer face às novas tendências dos mercados.
Faz ainda um balanço ao setor da carne nos Açores
“Atualmente os
produtores de leite
estão muito
desanimados, e quem
mudar para a carne
não vai voltar
a produzir leite,
devido à sobrecarga
de trabalho e baixos
rendimentos”

- O preço de leite nos Açores
não consegue convergir com o
Continente e com a Europa…
Jorge Rita - Infelizmente, essa é uma situação que se mantém.
Atualmente, em média, um produtor de leite na ilha de São Miguel recebe menos três cêntimos,
por litro, em comparação a um
produtor no continente. Se a análise for efetuada à média do pagamento do leite na União Europeia a diferença aumenta para sete cêntimos, por litro.
Considero que a indústria
está a levar os produtores para o
abismo e a tomar decisões que
tê tido impacto negativo nas
suas próprias contas, e seria necessário que as indústrias fossem geridas com bom senso para não matar a galinha dos ovos
de ouro da região.
- Temos assistido a um aumento de consumo de produtos lácteos açorianos, o que
acha que falta para assistirmos
também ao aumento do preço
do leite dos Açores?

J. R. - Na nossa região, tem havido alguns entraves. Apesar das
indústrias privadas estarem numa
situação favorável económica e financeiramente, lamento é que, isto não beneficie os produtores. O
nosso desânimo e desagrado está
relacionado com o facto de a
indústria dos produtores não conseguir alavancar o preço do leite,
enquanto as outras têm condições
para subir o preço e não pagam
mais aos produtores.
- No que diz respeito ao trabalho que tem sido realizado
pelas indústrias nos Açores,
acredita que há algum caso a
destacar?
J. R. - Destaco o sinal positivo
da Prolacto que está à procura de
leite, valorizando mais a qualidade e que aumentou ligeiramente
o preço do leite aos produtores.
Quanto às restantes, a lei da oferta e da procura não está a funcionar como gostaríamos, já que
existem indústrias que embora
precisem de leite, deixam sair os
seus produtores porque existem

outras indústrias com excedentes
que lhes fornecem o leite, desvirtuando o mercado.
- E quanto à posição tomada
pelo Governo Regional, face a
esta sucessão de acontecimentos
e descontentamento por parte
dos produtores, o que acha que é
preciso mudar?
J. R. - Para nós, infelizmente,
o leite dos Açores ser o mais mal
pago da Europa, já é usual. A produção pede um aumento do
preço do leite e a indústria sempre na mesma lengalenga que
não consegue valorizar e vender.
A meu ver, acredito que para mediar os interesses distintos dos

produtores e indústria, é necessária uma intervenção clara
do Governo Regional. Por um lado, quando o nosso Governo está
com os produtores, umas vezes
diz que não vende nem compra
leite, outras vezes diz que a produção recebe pouco. Por outro lado, quando está ao lado da indústria diz que a mesma faz um esforço tremendo para valorizar o
leite, ou seja, essa falta de tomada de posição, origina um grande
desânimo dos produtores que esperam uma intervenção clara do
governo para minimizar os impactos da crise do leite.
- Nas novas tendências do

“Um produtor de leite na ilha de
São Miguel recebe menos três cêntimos,
por litro, em comparação a um produtor
no continente e menos sete cêntimos
face à média da União Europeia”

mercado de lacticínios, o consumo de leite UHT está a decrescer?
J. R. - Sem dúvida, a indústria
da Região não pode continuar
com a tentação de orientar a sua
produção para o leite UHT, porque o seu consumo tem vindo a
decrescer, por isso, temos de aumentar a produção de queijos diferenciados, onde existe um aumento do consumo e procurar alternativas ao queijo bola e
flamengo, que não trazem as mais
valias que todos pretendemos. A
importação de queijos em Portugal continua a ser significativa e
tem grande importância na balança comercial, pelo que, temos
mercado no país para colocar produtos lácteos Açorianos inovadores e diferenciados. Temos de ir ao
encontro das novas pretensões e
dos novos hábitos dos consumidores e a indústria já está a mudar
alguns dos seus procedimentos,
mas precisa de ir mais longe.
No fundo, os consumidores
obrigam a indústria a criar produtos inovadores.
Houve muitas pessoas que colocaram a cabeça na areia e entenderam que aquilo que vínhamos a
alertar ao longo dos anos nunca
chegaria aos Açores. As mudanças
agora são bem visíveis. Agora
quem sofre na pele a crise do setor leiteiro são os produtores.
- Existe na região trabalho
na diversificação dos produtos
lácteos?
J. R. - Existem queijarias com
sucesso com produtos de excelência que foram feitas com base em
trabalhos da nossa universidade.
Questiono-me se as nossas indús-
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“Apesar do momento
positivo que o
setor atravessa,
é preciso continuar
a promover
a valorização da
carne dos Açores,
através da formação,
modo de produção,
transformação,
embalagem e venda”
trias, muito bem equipadas e financiadas pelos fundos comunitários, não tiveram a mesma
disponibilidade para perceber
que o mundo estava a mudar no
consumo de produtos lácteos, já
que os próprios produtores sentiram os efeitos das novas exigências dos consumidores, sendo
obrigados a promoverem melhorias constantes nas suas explorações, nomeadamente ao nível
do bem estar animal e da proteção do ambiente, contribuindo
desta forma, para a sustentabilidade de toda a região.
- Considera que Região deve
reforçar a aposta na promoção
externa?
J. R. - Sim, julgo que o grande
erro da Região é fazer campanhas
de forma esporádica. Parece que
queremos fazer campanhas de
promoção de quatro em quatro
anos. As campanhas de promoção
devem ser efetuadas de forma consistente e persistente porque só assim podemos comunicar com os
consumidores. Existem produtos
de excelência na Região e devem
ser efetuadas campanhas para
que estes sejam promovidos. Por
exemplo, a SDEA faz campanhas
para promover a exportação, mas
é preciso campanhas para chegar
diretamente à casa dos consumidores. Estas campanhas custam
dinheiro, mas precisam de ser consideradas um investimento e têm
de ser bem feitas. Não se podem
fazer campanhas apenas por um

“Consumidores obrigam indústria
a criar produtos inovadores”
compromisso político e depois a
promoção acaba por cair no esquecimento.
- Como está o setor da carne
na região?
J. R. - Embora exista um crescimento deste setor nos Açores
nos últimos cinco anos, é necessário continuar a investir para
prevenir riscos externos relacionados com alterações no mercado
europeu, que podem afetar os
criadores de bovinos nos Açores,
já que a nossa carne não tem o
mercado consolidado.
Tenho receio que um dia exista
um problema de excedentes de
carne em algum país da Europa e
também com o impacto do Merco-

sul. É bom não esquecermos que
mais carne proveniente da América do Sul na Europa vai provocar
mais dificuldades para vender a
nossa carne.
Apesar do momento positivo
que o setor atravessa, é preciso
continuar a promover a valorização da carne dos Açores,
através da formação, modo de
produção, transformação, embalagem e venda.
A tendência será o setor da carne continuar a crescer ao longo dos
próximos anos. É que está em curso um processo de reconversão de
produtores de leite para criadores
de animais de carne.
A reconversão pode ser impor-

tante em algumas ilhas, mas primeiro será necessário concluir o
processo das reformas antecipadas no setor do leite, e só após a
conclusão deste processo, que vai
garantir uma saída digna para os
produtores de leite, se irá analisar quem são os produtores de

“As campanhas
de promoção devem
ser efetuadas
de forma consistente
e persistente”

leite interessados na reconversão para a carne.
Atualmente os produtores de
leite estão muito desanimados, e
quem mudar para a carne não
vai voltar a produzir leite, devido
à sobrecarga de trabalho e baixos
rendimentos.
Iremos continuar a defender
os agricultores e procurar encontrar soluções que garantam
rendimentos dignos para o setor
agrícola.
Os agricultores gostam de trabalhar e adoram aquilo que fazem. Não queremos que os agricultores contribuam para uma
sociedade de ócio, porque para
isso já temos muitas pessoas.
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Reforço de
10 a 20 milhões do
POSEI é pretensão
da lavoura
para garantir
sustentabilidade
do setor
>> As verbas do POSEI para 2020 vão manter-se este
ano nos 77 milhões de euros, mas na lavoura já se pensa
no pós-2020 e na necessidade de se aumentarem
as verbas afetas a este programa para que se consiga
colmatar os rateios e se avance com uma reestruturação
do setor. No entanto, o Presidente da Associação
Agrícola de São Miguel e da Federação Agrícola dos
Açores, Jorge Rita, acredita que o poder negocial
de Portugal pode não ser suficiente para aumentar
as verbas em 10 a 20 milhões de euros

P

ara 2020 vão continuar
a ser 77 milhões de euros
as verbas destinadas ao
POSEI que para este
ano apresenta algumas alterações. As verbas são as possíveis
e "atendendo ao quadro financeiro que existe é dentro desse quadro financeiro que podemos melhorar essa ou aquela produção",
explica o Presidente da Associação Agrícola de São Miguel e
da Federação Agrícola dos Açores, Jorge Rita, na apresentação
do POSEI para 2020, que decorreu no Pavilhão de Exposições
de São Miguel, em Santana.
Jorge Rita mostrou-se satisfeito com as propostas de verbas e
de alterações do POSEI para este
ano, até porque "grande parte
dessas propostas são nossas",
destacando o trabalho que foi feito em conjunto entre o Governo
Regional e a Federação Agrícola
dos Açores que é "fundamental
para que a agilização do POSEI
também venha ao encontro daquilo que a produção quer".

“O poder negocial de Portugal é limitado.
Na prática já tivemos presidentes
da União Europeia, tivemos Comissários,
mas o Comissário Phil Hogan
deu 50 milhões de euros para a possível
crise da carne da Irlanda e os nossos nunca
transferiram nada para a Região”

“As alterações são
muito importantes
para a agilização
do próprio POSEI
como medida, mas
essencialmente para
a reestruturação
contínua que
precisamos no setor”
Um trabalho que resultou em
alterações "que são muito importantes para a agilização do próprio
POSEI como medida, mas essencialmente para a reestruturação
contínua que precisamos no setor,
no caso da agro-pecuária e nos outros setores da atividade agrícola
da Região", referiu Jorge Rita.
A intenção era que houvesse
mais verbas disponíveis e assim
"podiam ser melhoradas algumas
medidas". Mas sem mais dinheiro,
há que potenciar o que há disponível e há medidas que, para o setor
leiteiro, poderão resultar na reconversão de algumas explorações
"que será fundamental".
Na prática, há uma medida no
âmbito da ajuda à vaca leiteira e
aos produtores de leite que permite que possa haver uma redução de
20% do efetivo bovino nas explorações e uma redução de 20% na
produção e se mantenham as ajudas "o que era importantíssimo e
está salvaguardado".

Até porque, referiu Jorge Rita,
atualmente a produção de leite
"está num patamar diferente" em
que as indústrias "não querem
muito leite" e é preciso da parte dos
produtores ter "arte e engenho" para conseguir manter o rendimento.
"É uma questão a ponderar para
alguns que podem ter mais ou menos bens alimentares ou mais ou
menos dificuldades financeiras,
cada um irá fazer o melhor para si",
afirmou o Presidente da Associação Agrícola de São Miguel. Isto
uma vez que este ano "foi um ano
excecional para a produção de alimentos e quando assim é as pessoas esquecem-se desse pequeno
grande pormenor. Quando existe
escassez de alimentos e alimentos
muito caros, essa será uma situação muito favorável", para os
produtores de leite tomarem a decisão de baixar ou não o número de
efetivos nas explorações.
Esta foi uma proposta defendida pela Associação Agrícola de São
Miguel há algum tempo e Jorge
Rita continua a defender que "se
baixarmos o efetivo pecuário, com
menos custos, menos importações
de palhas e de outros alimentos,
penso que todos temos a ganhar e
vamos satisfazer as necessidades
que as indústrias têm, ou não têm,
que é a baixa da produção".
Para o futuro o reforço de verbas
do POSEI é uma reivindicação que
está a ser cada vez mais repetida,
quer pela produção quer pelo próprio Governo Regional. Jorge Rita acredita que com mais dinheiro
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“Premiar a qualidade e não a quantidade.
Esse é que deve ser o desafio das alterações
do POSEI, e essencialmente fazer uma
recuperação do setor e permitir que quem
quiser sair mantenha os mesmos apoios”,
afirma Jorge Rita

“Se baixarmos o efetivo pecuário, com
menos custos, menos importações de palhas
e de outros alimentos, penso que todos
temos a ganhar e vamos satisfazer
as necessidades que as indústrias têm,
ou não têm, que é a baixa da produção”
era possível evitar os rateios que
têm aumentado, devido a cada vez
maior procura de apoios do que de
verbas disponibilizadas.
"Para inverter essa situação, só
com o aumento do POSEI ao nível
da União Europeia" e para isso o
mínimo seria uma verba de 10 ou
20 milhões de euros "para colmatar a situação dos rateios que temos ao nível do POSEI".
Verbas que no orçamento global da União Europeia serão "uma
migalha" mas que muito ajudariam os Açores. "Esse é um capital
que temos que pode ser influenciável na União Europeia no sentido de reforçar o POSEI", referiu ao acrescentar que não basta a
promessa deixada nos Açores pelo antigo Comissário Europeu da
Agricultura, Phil Hogan, que o
POSEI não sofreria o anunciado
corte de 3.9% das verbas. Uma
questão que, diz, está ultrapassada mas "se aparecer o corte os
3,9%, alguém vai ter de o assumir
mas estou convencido que há engenho e habilidade para fazer com
que o corte esteja ultrapassado",
referiu Jorge Rita.
No entanto, o Presidente da As-

sociação Agrícola de São Miguel
admite que Portugal talvez não
tenha "força política" para conseguir esta discriminação positiva
que diz ser necessária para manter
o rendimentos dos produtores
açorianos. "O poder negocial de
Portugal é limitado. Na prática,
Portugal já teve Presidentes da
União Europeia, tivemos Comissários Europeus, mas o Comissário Phil Hogan deu 50
milhões de euros para a possível
crise da carne da Irlanda e os nossos nunca transferiram nada para
a Região", recorda. E questiona:
"não conseguimos ter força política no País, na Região, nas organizações, para reforçar o orçamento
do POSEI em 10 a 20 milhões? É
uma incógnita", admite.
Mas apesar dessa incógnita,
Jorge Rita entende que o desafio
nas próximas negociações do POSEI deverão ir no sentido de "premiar a qualidade e não a quantidade. Esse é que deve ser o desafio
das alterações do POSEI, e essencialmente fazer uma recuperação
do setor e permitir que quem quiser sair mantenha os mesmos
apoios", defendeu.

T

endo a capacidade de
"ajudar e estimular" os
produtores dos Açores,
o POSEI é encarado
pelo Secretário Regional da
Agricultura e Florestas, João
Ponte, como um instrumento financeiro "muito importante".
Primeiro porque ajuda a reduzir
custos de produção, devido à posição ultraperiférica do Arquipélago, e depois porque são
um estímulo "a que os agricultores produzam bens alimentares
de qualidade, seguros do ponto
de vista da segurança alimentar
e que criem valor na economia".
Na apresentação do POSEI
2020, no Pavilhão de Exposições
de São Miguel, em Santana, João
Ponte optou por destacar as medidas positivas que foram introduzidas para este ano, principalmente "uma alteração muito positiva" ao nível das ajudas à vaca
leiteira e aos produtores de leite.
Tudo medidas que foram articuladas entre o Governo Regional,
a Federação Agrícola dos Açores
e as organizações de produtores.
Apesar de ser um instrumento financeiro que defende os regimes de qualidade e ajuda a reduzir custos de produção, o Secretário Regional da Agricultura
assume que são necessárias mais
verbas para garantir a sustentabilidade do setor na Região. João
Ponte diz que no futuro o que importa é "continuarmos a trabalhar e a lutar pelo reforço do POSEI" e o próximo ano será decisi-

Redução do
efetivo bovino sem
perda de apoios
é alteração “muito
significativa” para
o Governo
>> O Secretário Regional da Agricultura e
Florestas, João Ponte, ressalva as medidas
positivas que foi possível introduzir no
POSEI para 2020. Além de considerar que
o POSEI tem permitido alterações que se
traduzem em benefícios para os produtores
e para o desenvolvimento do setor
na Região, João Ponte acrescenta que
no futuro há que garantir que as verbas
do programa sejam reforçadas
vo. Primeiro, refere o Secretário
Regional da Agricultura, há que
garantir que o corte de 3,9% de verbas do POSEI na proposta apresentada pela Comissão Europeia
não se verifica, conforme já anunciado pelo então Comissário Europeu da Agricultura, Phil Hogan,
durante uma visita aos Açores.
Depois de anulado este corte, há
que lutar para que a taxa de crescimento da dotação "seja a mesma
que vai acontecer nas ajudas ao primeiro pilar para os agricultores em
Portugal continental, que é de
4,8%". João Ponte diz que não pode haver no mesmo território nacional "agricultores de primeiro e
agricultores de segunda" e essa "é
uma matéria de que não vamos abdicar e vamos continuar a lutar".
Na Região é o POSEI que garante
as ajudas diretas que, para os agricultores do território continental,
vão ver aumentadas em 4,8%, não
se verificando este aumento na Re-

gião, por isso "vamos trabalhar
para que pelo menos se consiga
os 4,8%, o mesmo que vai acontecer em território continental".
No momento em que decorrem
as negociações para os envelopes
financeiros do POSEI e da Política
Agrícola Comum (PAC), João
Ponte recorda que "nada está fechado ainda" e por isso entende
que este ano vai ser "muito decisivo e importante" ao nível das negociações. Para isso é preciso "trabalhar em várias frentes" para garantir que as negociações correm
como pretendido para a Região.
João Ponte diz que há empenho
no trabalho que tem vindo a ser
desenvolvido, "quer da parte do
Governo, quer da parte dos parceiros sociais" e garantiu que "nessa matéria estamos todos unidos e
alinhados nas mesmas posições",
principalmente com o Governo da
República que é quem tem assento nas negociações.
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Federação Agrícola dos Açores
quer reforço entre 10 e 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
Auditório do Ramo Grande, na
Ilha Terceira.

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

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 ain-

da 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 Go-

verno 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 situação atual de comparticipação de 15%.
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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

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

“A expetativa é que
não haja rateios,
mas somos
constantemente
confrontados
com eles”
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. "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.

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 re-

feriu 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 seja,
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.

8 Agricultor 2000
FEVEREIRO DE 2020

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
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Apresentação Semex:

O fim do início
da era Genómica

R

ealizou-se na sede da
AASM mais uma apresentação da SEMEX
PORTUGAL, que contou com a sala cheia de produtores, para ouvir o Engº Horacio
Larrea, António e Gonçalo Rebelo de Andrade.
Sempre com a preocupação de
trazer novidades sobre o rumo do
sector produtivo leiteiro fez-se
uma atualização da visão da Semex sobre o futuro da produção
de leite, e o que se passa pelo
mundo fora. Foram abordados os
seguintes temas principais:
1.A Genómica alterou as regras
do jogo e mudou teses do passado
em genética. Veio para ficar e domina as vendas em todo o mundo.
2. Com a Genómica o progresso genético é muito mais rápido e com o recurso à FIV (Fecundação in Vitro) altamente desenvolvida na Bovitec (Semex),
fazem-se embriões de vitelas
com 4 meses de idade e pais de 8

com as novas ferramentas que a
Semex desenvolveu permitem
atingir este objetivo com um grau
de profissionalismo e eficácia nunca dantes visto.
7. O ritmo com que surgem melhores touros é muito elevado, fazendo com que a sua rotação seja
muito grande, para acompanhar o
progresso.
Como se disse, a nova era tecnológica originou ferramentas preparadas para trabalhar com os novos conceitos mais evoluídas com
a vantagem de dar uma ajuda preciosa ao produtor na escolha dos
touros e na identificação das vacas
que merecem ficar na exploração
para ser mães da futura reposição.
A SEMEX desenvolveu o software SEMEX SOLUTIONS em
que António, especialista da Semex
nesta tecnologia, teve a oportunidade de fazer uma apresentação a
todos os presentes, gerando uma
troca de opiniões e perguntas muito interessantes às quais o Horácio

meses. Estes embriões são genotipados e aplicados nas dadoras
da Semex a um ritmo de 200 por
semana. Naturalmente que apenas os melhores e os mais diversificados são usados.
3. O programa de dadoras da
Semex chama-se Progenesis no
qual o Horacio tem importante
intervenção.
4. Hoje em dia procura-se (a
um ritmo elevadíssimo) a melhoria da eficiência das vacas sendo que se caminha para animais
de tamanho médio, que tenham
saúde e sejam cada vez melhores em eficiência alimentar.
5. Fala-se que dentro de alguns anos haverá vacarias a produzir 70 litros de média por vaca (com 50/55 já as há nos EUA).
6. Não se podem ter vacas más
no rebanho e a era Genómica

e todos colaboraram nos esclarecimentos. SEMEX SOLUTIONS visa ajudar o produtor a tomar as suas
decisões, e inclui vários temas como
SEMEX WORKS (Cria índice do
produtor), COW VIEW (Dá o Panorama do Efetivo), OPTIMATE
(Fazem emparelhamentos e estimam os benefícios esperados, utilizando os touros que mais progresso
genético atingem), ELEVATE (Define os animais a genotipar com base na estratégia da exploração).

Destaques do programa:
a. Estabelece um índice para
cada exploração em função dos objetivos que o produtor define para
o futuro EM FUNÇÃO DA SUA
REALIDADE. Quanto mais claro
este objetivo mais consequente é o
melhoramento.
b. O programa trabalha com

dados completos dos pedigrees e
entra em linha de conta com os indicadores de custo relevantes para
que o resultado final seja mais válido e muito profissional.
c. Identifica as vacas mais interessantes pelo método do Parent
Average (Pedigrees), um método
muito confiável, pois na prática
os valores que o programa encontra para cada animal estão muito
próximos dos valores resultantes
da genotipagem, como foi possível
demonstrar com vários casos concretos já obtidos em Portugal.
d.O produtor pode definir os seus
critérios e a importância que dá a cada caractere, seja produção, saúde ou
conformação. E dentro destes pode
ainda escolher os mais importantes.
e. Acesso a uma genotipagem extremamente fácil e rápida (ELEVATE), sem papéis (ver anexo). Acon-

selhamos a Genotipar apenas os melhores animais caso se pretenda multiplica-los. E a usar os melhores touros nas vacas selecionadas, pois assim
se obtêm os melhores resultados.
f. Cada vez mais se usa sémen
sexado de qualidade para produzir
fêmeas das melhores novilhas e
evitar que as vacas menos boas sejam mães das futuras gerações.
g. O produtor do futuro não pode ter más vacas, as que são a origem dos prejuízos. A Vaca é a máquina de produzir e descurar este
ponto é não avançar.
h. Com o SEMEX SOLUTIONS
descobrem-se touros que nunca se
pensou usar, pela simples razão
que satisfazem melhor os objetivos
definidos. E permite que o produtor veja a evolução da sua exploração em termos genéticos, geração após geração.

i. É possível dividir o efetivo em
classes conforme o produtor o deseja. Vacas destinadas a concurso para usar com touros para esse fim, vacas destinadas a dar o máximo leite
com saúde, eficiência alimentar, etc.
j.Foram apresentados resultados
reais de filhas de touros Immunity+
demonstrando que este produto
(um exclusivo Semex), reduz de facto as doenças na exploração pois
transmite imunidade via genética.
Grandes vacarias de renome mundial optaram por usar também touros Immunity+, com enorme contributo para um efetivo saudável.
No final o Horácio fez uma breve análise dos touros que a Semex
forneceu para a época 2019/2020,
a que se seguiu um convívio muito agradável com os presentes.
GONÇALO REBELO DE ANDRADE
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Alterações na divulgação dos resultados
da classificação do leite pelo SERCLA
Exemplo:
3,6 gramas de gordura em 100 gramas de leite
3,1 gramas de proteína em 100 gramas de leite

O SERCLA está a proceder à sua ACREDITAÇÃO através
da Norma NP ISO/IEC 17025:2018.
Para isso foi necessário adaptar a divulgação de resultados
às Normas Europeias e Normas Internacionais (ISO).

4. DETERMINAÇÃO DA ÁGUA:
É alterada para Índice Crioscópico (IC):
Índice Crioscópico para valores até menos 0,508ºC
não tem penalização

2. CONTAGEM CÉLULAS SOMÁTICAS:
Os resultados passam a ser em células / mL, em vez
do formato abreviado.
Valores do Leite Padrão:
Células Somáticas: 400.000 Cél./mL

Estas adaptações implicam alterações na tabela de
classificação do leite que estão em vigor desde 01 de
janeiro de 2020, que se refletem da seguinte forma:
1. MATÉRIA GORDA E MATÉRIA PROTEICA:
Os resultados da gordura e proteína passam a ter como
referência o peso e não o volume do leite, ficando da
seguinte forma:
massa / massa (gramas/100gr em vez de gramas/100ml)

3. CONTAGEM MICROBIANA:
Os resultados passam a ser em UFC*/ mL, em vez do
formato abreviado.
Valores do Leite Padrão:
Contagem Microbiana Total: 100.000 UFC/ mL

Com esta alteração os Valores do Leite Padrão
passam a ser os seguintes:
Matéria Gorda: 3,6% (m/M)*
Matéria Proteica: 3,1% (m/M)*
*As bonificações serão atribuídas a partir destes valores

Penalizações (presença de água)
Valores entre menos 0,507ºC e menos 0,500ºC
É descontado o dobro da quantidade de água detetada.
Valores superiores a menos 0,499 ºC
A penalização é feita de acordo com a tabela
da classificação do leite abaixo indicada.
Todas as adaptações efetuadas não provocam
quaisquer alterações nos preços do leite em vigor.

*UFC-Unidades Formadoras de Colónia

TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO SERCLASM (SÃO MIGUEL)
TABELA EM VIGOR A PARTIR DE 1 DE JANEIRO DE 2020
Valor Décimo Gordura e Proteína - Conforme regulamento interno ou contrato individual com o produtor
MATÉRIA
GORDA
2,0 a 6,0
%(m/M)

B
O
N
I
F
I
C
A
Ç
Ã
O

LEITE
PADRÃO

P
E
N
A
L
I
Z
A
Ç
Ã
O

6,0
5,9
5,8
5,7
5,6
5,5
5,4
5,3
5,2
5,1
5,0
4,9
4,8
4,7
4,6
4,5
4,4
4,3
4,2
4,1
4,0
3,9
3,8
3,7

3,6
3,5
3,4
3,3
3,2
3,1
3
2,9
2,8
2,7
2,6
2,5
2,4
2,3
2,2
2,1
2

MATÉRIA
PROTEICA BRUTA
2,5 a 4,5
%(m/M)

CONTAGEM
TOTAL DE
MICRORGANISMOS
4.000 a 1.500.000
UFC / mL

CONTAGEM
DE CÉLULAS
SOMÁTICAS
0 a 2.000.000
Cél./ mL

Valor do Ponto: 1% do valor base

ÍNDICE
CRIOSCÓPICO
(ºC)

IMPUREZAS
EM
SUSPENSÃO

ANTIBIÓTICOS

CONSERVANTES
E / OU
NEUTRALIZANTES

FALTAS
DO
PRODUTOR

-0,520

GRAU 1

AUSÊNCIA

AUSÊNCIA

2 POR TRIMESTE
OU 8 ANOS

1ª Deteção*
- 25 Pontos

1ª Deteção*
- 25 Pontos

1 Falta em excesso
- 5 Pontos

2ª Deteção *
- 50 Pontos

2ª Deteção *
- 50 Pontos

2 Faltas
- 10 Pontos

3ª Deteção *
e seguintes
- 100 Pontos

3ª Deteção *
e seguintes
- 100 Pontos

3 Faltas
e seguintes
- 20 Pontos

4,5
4,4
4,3

< 25.000

4,2
4,1

+ 4 Pontos

< 400.000

4,0
3,9
3,8

+ 5 Pontos

3,7

> 25.000 e

3,6

< 100.000

3,5
3,4
3,3
3,2

+ 3 Pontos

3,1

100.000

3,0

> 100.000
e
< 250.000
- 2 Pontos

2,9

400.000
> 400.000 e < 500.000
- 2 Pontos
> 500.000 e < 750.000
- 6 Pontos

1ª Deteção *
- 25 Pontos

GRAU 2
- 5 Pontos

2ª Deteção *
- 50 Pontos

2,8
2,7
2,6

> 250.000
- 8 Pontos

>750.000
-10 Pontos

3ª Deteção *
e seguintes
- 100 Pontos

Graduação
> 2
- 10 Pontos

2,5

COMPOSIÇÃO DO LEITE

CLASSIFICAÇÃO HIGIO-SANITÁRIA

VALORIZAÇÃO QUALITATIVA

*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.
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25 de outubro de 2019

Recenseamento Agrícola 2019
A recolha de dados na Região no âmbito
do Recenseamento Agrícola já teve início.
Esta operação de grande dimensão tem como objetivo
caracterizar a agricultura nacional e regional.
Os entrevistadores partem para o campo com uma lista
de mais de quinze mil explorações agrícolas
Recenseamento Agrícola 2019
A recolha de informação no âmbito do Recenseamento Agrícola
já teve início na Região
No dia 26 de outubro, deu-se início, na Região, ao trabalho de campo relativo à recolha
de informação junto dos agricultores, no âmbito do Recenseamento Agrícola 2019.
Esta operação estatística de grande dimensão tem como objetivo caraterizar a agricultura nacional e regional, nomeadamente no que diz respeito à estrutura das explorações agrícolas, sistemas de produção, práticas culturais, população agrícola familiar e
mão-de-obra agrícola, desenvolvimento rural e origem do rendimento do produtor.
Tem ainda como objetivo estabelecer a Base de Amostragem Agrícola para os inquéritos agrícolas da próxima década.
Este inquérito é da responsabilidade do Instituto Nacional de Estatística (INE), sendo
coordenado na Região Autónoma dos Açores pelo Serviço Regional de Estatística dos
Açores (SREA). Trata-se de uma operação estatística de resposta obrigatória face à legislação da União Europeia (EU), sendo realizada com uma periodicidade decenal.

A divulgação dos resultados deverá ocorrer no final de 2020
A divulgação dos resultados está prevista para finais de 2020, Estes dados são fundamentais para a tomada de decisões no âmbito das políticas agrícolas e de desenvolvimento rural, quer a nível nacional quer a nível regional.
Sendo um Recenseamento uma operação estatística exaustiva, é dirigido a todas as
explorações agrícolas. A recolha será feita por entrevista presencial, através de entrevistadores devidamente credenciados, no período compreendido entre outubro de
2019 e maio de 2020.
Nos Açores, estarão envolvidos 49 Entrevistadores, distribuídos por todas as ilhas, bem
como 10 técnicos contratados pelo INE, 8 destacados para trabalho de campo, e 2 em
gabinete, que coordenados pelos técnicos do SREA, serão responsáveis pela cadeia de
recolha, análise e validação de dados. Os entrevistadores, na Região, partem para o
campo com uma lista de mais de quinze mil explorações agrícolas, número este que
poderá aumentar ou diminuir consoante a confirmação no terreno.
A resposta ativa e empenhada dos agricultores é fundamental para o rigor da informação recolhida. Assim, o SREA apela à colaboração de todos os agricultores, de forma
a garantir a qualidade dos dados. Note-se que os dados individuais obtidos são estritamente confidenciais, destinando-se apenas á produção de estatísticas. Constituem
segredo estatístico e não podem, em caso algum, ser divulgados.
CONTACTO
Para esclarecimentos utilize o endereço ra2019.srea@ine.pt
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Ações de formação promovidas pela
Associação Agrícola de São Miguel

A

formação profissional
no sector agrícola é hoje
uma ferramenta decisiva, para a rentabilidade
de uma empresa agrícola. No atual
mundo competitivo a formação fomenta o sucesso permitindo às explorações vingarem, através da
profissionalização.
Neste âmbito, a Associação Agrí-

cola de São Miguel, em parceria
com a Escola Profissional da Ribeira Grande, realizou 2 ações de formação em Processo e Métodos de
Correção/Fertilização do Solo, e
Nutrição e Alimentação Animal.
As formações decorreram no
Parque de Exposições de São Miguel em Santana, em que a primeira, Processo e Métodos de Co-

rreção/Fertilização do Solo foi
lecionada pelo Eng.º Nuno Dias,
de 18 a 27 de novembro de 2019.
Teve como objetivo explanar o tema da adubação dos solos e correção dos mesmos, através do
conhecimento de como colher e
interpretar análises de solos, dos
tipos e características dos adubos
e dos corretivos, assim como das

técnicas de aplicação, para obter
os melhores resultados possíveis.
Por sua vez, a formação em Nutrição e Alimentação Animal,
decorreu entre os dias 20 a 30 de
janeiro de 2020 e foi ministrada
pelo Eng.º Henrique Lourenço.
Esta formação focou-se na caracterização dos alimentos para bovinos, de acordo com o seu valor nu-

tritivo, e através do conhecimento
do sistema digestivo assim como
das necessidades dos animais, poder gerir a utilização de forragens
e concentrados de forma rentável
e eficaz em função do sistema produtivo de cada exploração.
Estas ações de formação, são
formações certificadas pertencentes ao catálogo nacional de
qualificações, de duração de 25
horas e contaram com a presença de 15 formandos por turma, que completaram com aproveitamento e mostraram-se gratos por estas oportunidades
concedidas pela Associação
Agrícola de São Miguel.
ENG.º HENRIQUE MONIZ LOURENÇO
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A Sementeira
e o Temporal
Ó chuva desejada, que gentilmente hidratas
A minúscula semente que se prepara para vida
A ti dedico a seiva numa fotossíntese agradecida
Povoando a terra seca com colheitas fartas
Ó chuva abençoada, absorvida de mansinho
Que gentilmente perfumaste o labor do arado
E assim, todas as raízes acolheram com agrado
Num simbiótico e orgânica festim de carinho
Ó chuva torrencial, de que quadrante a tua ira
Porque mergulhas toda a vida em enxurradas
Nem um sinal seguro, nem sequer um canto de lira
E assim, inundaste as minhas terras amadas!
Ó chuva diluvial, que é singelo a prece do agricultor
Que entre nós nunca inunde o desespero ou a fraqueza
Pois, perdoa-me, se alguma vez duvidei do teu valor
Esqueci-me, que tanto tu como eu, somos filhos da Natureza!
Álvaro Teixeira
2020

O prazo de apresentação dos períodos
de apoio decorre até 31 de março de 2020.
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Federação Agrícola dos Açores
envia carta aos Deputados Europeus onde
salienta a importância do POSEI nos Açores

A

Federação Agrícola
dos Açores informa
que enviou uma carta
aos deputados europeus portugueses, assinada pelo seu Presidente, Jorge Rita,
onde manifesta a sua preocupação face a uma "eventual redução da dotação orçamental
proposta pela Comissão Europeia e alocada ao POSEI, quer
para o período de transição,
quer durante a vigência do próximo Quadro Financeiro Plurianual".
Na última proposta de regulamento para a Política Agrícola
Comum apresentada para o
período 2021/2027, incluía ainda redução de 3,9% na dotação
orçamental para o POSEI, contrariando desta forma, o anterior
Comissário para a Agricultura
Phil Hogan que "assumiu categórica e publicamente que a
Comissão Europeia estava disposta a modificar a sua proposta,
repondo as dotações orçamentais para os níveis fixados entre
2014 e 2020, desde que o Parlamento Europeu e o Conselho assim o solicitassem".
Esta posição foi expressa perante uma delegação de 180 representantes das regiões ultraperiféricas em Bruxelas (onde
se incluía a Federação Agrícola
dos Açores), que se reuniram em
Bruxelas, a 26 de junho de 2018,
tendo o Comissário Hogan declarado que, em articulação com
o anterior Presidente da Co-

missão Europeia Juncker e anterior Comissário para o Orçamento
Oettinger, "a Comissão apoiará
qualquer proposta dos EstadosMembros ou do Parlamento Europeu que vise alcançar o resultado de não haver cortes nos POSEI para a agricultura".
Refira-se que "Voltou a reiterar
a sua posição, na sua visita aos
Açores, nomeadamente no encontro diálogo com os cidadãos sobre
o futuro da PAC, realizado a 28 de
junho de 2018, no parque de exposições de São Miguel."

Na carta dirigida aos deputados europeus, a Federação Agrícola dos Açores menciona que "O
novo Comissário Europeu para
a Agricultura, Janus Wojciechowski, também renovou o
compromisso assumido pelo seu
antecessor, nomeadamente, na
sua audição, enquanto Comissário indigitado para a Agricultura, perante o Parlamento Europeu", pelo que evidencia que
"É essencial e determinante
que o Parlamento Europeu e o
Conselho se posicionem na eli-

minação dos cortes propostos e
que se aplique as atuais dotações orçamentais dos POSEI
ao período de programação
pós-2021, em sintonia, aliás,
com o compromisso entretanto assumido pela Comissão Europeia."
A Federação Agrícola dos
Açores informa que a carta enviada aos deputados europeus se
enquadra num entendimento
com as suas congéneres das ilhas
das Canárias e dos departamentos agrícolas franceses, na defe-

sa das regiões ultraperiféricas
em Bruxelas.
Finalmente, e atendendo que
o POSEI está constantemente
sujeito a rateios e não acompanha as dinâmicas que se têm desenvolvido na região, as futuras
verbas a afetar a este programa
comunitário deveriam aumentar
entre 10 a 20 milhões de euros
por ano.
Santana, 21 de janeiro de 2020
A Direção

