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O
setor agrícola tem uma importância insubs-
tituível na região pelas suas repercussões
económicas, sociais e ambientais, pelo que, a
sua viabilidade tem de ser encarada pelos di-

ferentes elementos da sociedade como uma prioridade
e como um objetivo permanente e duradouro. Os Aço-
res só sobrevivem se tiverem atividades económicas ca-
pazes de aproveitar os escassos recursos naturais exis-
tentes, para que desta forma, possamos minimizar os
impactos decorrentes das flutuações dos preços nos
mercados mundiais, que estão sempre a ser influencia-
dos por vários fatores, sejam climáticos, de saúde ou de
conflitos, como será o recente caso da guerra na Ucrâ-
nia, donde resultarão consequências para todos.

A evolução das sociedades obriga a constantes alte-
rações de procedimentos e de políticas, mas têm de
existir períodos de transição que permitam as adap-
tações necessárias. A agricultura é um exemplo eviden-
te desta realidade, nomeadamente na área ambiental
ou do bem-estar animal, já que ao longo dos anos, têm
sido pedidos aos agricultores que alterem comporta-
mentos que muitas vezes não são fáceis de acontecer em
períodos curtos, atendendo às características particula-
res da atividade agrícola, que é diferente das restantes,
uma vez que produz bens alimentares essenciais à vida.

Para que tudo isto seja possível, os agricultores têm de
ter rendimentos condignos que lhes permitam ter capa-
cidade de investimento e de sustentar as suas famílias
adequadamente, e isso, por vezes, não é compreendido
duma forma clara por todos os intervenientes das dife-
rentes fileiras. O caso da fileira do leite é um exemplo
evidente desta situação, porque a falta de entendimento
entre a produção e indústria, não permite reconhecer a
necessidade dos produtores em terem de gerar as recei-
tas suficientes para viabilizarem as suas explorações,
pelo que, era urgente encontrar medidas capazes de va-
lorizar e regular na região, a oferta e a procura de leite.

A redução voluntária de produção de leite surge nes-
te contexto, porque a indústria e também a distri-
buição, têm sido incapazes de repartir justamente pe-
los produtores os seus lucros, muitas vezes pela imple-
mentação de estratégias menos acertadas das quais, os
produtores não são os responsáveis. Todos devem ter
lucro e não pode haver parentes pobres na fileira.

Os produtores de leite têm à sua disposição um instru-
mento de grande utilidade e que lhes permite ter junto da
indústria, uma capacidade negocial como nunca tiveram,
por isso temos de aproveitar esta medida reivindicada jun-
to do Governo dos Açores, que a compreendeu muito bem,
para que a produção possa tornar-se mais forte, através da
criação de condições que lhe permitam dar sustentabilida-
de não só no presente, mas principalmente no futuro.

Todos têm de compreender que sem agricultura, os
Açores não são a mesma região.
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Os produtores nunca
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Jorge Rita, analisa as principais preocupações dos agricultores. A redução voluntária

da produção de leite merece uma atenção especial. Páginas 4a5

Abertas em fevereiro candidaturas para apoiar redução 
da produção voluntária leite, anuncia José Manuel Bolieiro

Celebrado protocolo entre
a Associação Agrícola de São Miguel 
e a Associação dos Jovens
Agricultores Micaelenses

Página 16



MARÇO DE 2022
2 Agricultor 2000

“Queremos que as
indústrias de 
lacticínios utilizem 
o leite de excelência
que recebem em 
produtos de valor
acrescentado e não
em produtos 
de commodities ou 
de marca branca”

>> O Presidente da Federação Agrícola dos Açores e da Associação Agrícola 
de São Miguel analisa as principais preocupações dos agricultores. A redução 
voluntária da produção de leite merece uma atenção especial. Assuntos como 
a carne, os projetos de investimento, a reforma antecipada, o parcelário, o Plano
de Recuperação e Resiliência e ainda as consequências das alterações climáticas,
onde a água assume importância decisiva, são ainda analisados nesta entrevista

conseguido garantir, sobretudo,
apoios diretos junto da União Eu-
ropeia e Governo Regional dos
Açores que permitiram colmatar
alguns dos prejuízos dos produ-
tores de leite. 

Ao longo dos últimos anos su-
gerimos que as indústrias precisa-
vam de ser mais eficientes, de ino-
var e melhorar a comercialização
dos produtos. Sabemos que cerca
de 50 por cento dos seus produtos
são vendidos como marcas brancas.
Isto é a delapidação completa de
um produto com o selo de qualida-

estão a suportar toda a crise des-
te setor. 

O nosso trabalho tem sido per-
sistente junto das entidades regio-
nais, nacionais e internacionais pa-
ra que pudesse ser garantido um
preço mínimo por litro de leite ao
produtor, tal como existe nalguns
países, através de um acordo entre a
produção, a indústria e distribuição,
como na França e agora também na
Itália. Sempre defendemos que es-
te tinha sido um bom caminho pa-
ra a fileira do leite regional, mas in-
felizmente, não foi possível. Mes-
mo agora com a finalização da
subcomissão para o leite, integra-
da na PARCA, onde tem presença
a Federação Agrícola dos Açores e
o Governo dos Açores, foi produzi-
do um relatório final, onde são
identificados os principais cons-
trangimentos de toda a fileira, mas
continuam a faltar os passos se-
guintes que permitam melhorar os
rendimentos dos produtores de lei-
te, por isso, defendemos outras me-
didas, como a reconversão de leite
para carne ou a redução voluntária
da produção de leite. 

- Quais são os apoios disponí-
veis para se reduzir a produção
de leite?

J. R. -Estamos a dar informação
clara e objetiva para os produtores
avaliarem este mecanismo de re-
dução voluntária (não obrigatória)
da produção de leite. 

Fizemos um trabalho com o Go-
verno Regional, sendo necessário
dar mérito pela posição assumida
com este mecanismo, que vai mo-
dificar o modelo de produção de lei-
te nos Açores. As indústrias nunca

- Como surgiu o mecanismo
que permite reduzir a produção
de leite, de forma facultativa,
até 20 por cento?

Jorge Rita - Este é um proces-
so que defendemos há algum
tempo, mesmo antes da subida
dos custos de produção, porque
consideramos que não se deve au-
mentar a produção. Devemos
continuar no percurso da ex-
celência, com produtos de enor-
me qualidade, mas garantindo a
sustentabilidade económica, am-
biental e social. 

Estes princípios estão alinha-
dos com os objetivos da União
Europeia. Neste âmbito, os Aço-
res estão acima da média nacional
e europeia, mas ainda podemos
ser pioneiros com uma produção
ainda mais ambientalmente sus-
tentável. 

Os produtores açorianos rece-
bem o preço do leite mais baixo da
Europa. Existe uma diferença de
cinco cêntimos por litro, em com-
paração com a média nacional e
mais de dez cêntimos, em relação
à média na Europa. 

Por isso, aproveito para fazer
um reconhecimento público à
capacidade de resiliência dos
produtores açorianos, devido ao
enorme esforço que fazem para
manter a atividade mesmo rece-
bendo um valor reduzido por li-
tro de leite. Devemos reconhecer
também o trabalho desenvolvido
na reivindicação de ajudas regio-
nais, nacionais e europeias que
têm contribuindo para minimi-
zar parte dos problemas. A Fede-
ração Agrícola dos Açores tem

de da Marca Açores. É inaceitável
que a indústria promova esta es-
tratégia comercial. 

Os produtores sempre trabalha-
ram para apresentar um produto de
qualidade, baseado nas grelhas de
classificação do leite. Atualmente,
as indústrias procuram valorizar os
sólidos e estamos a seguir esse ca-
minho. 

Nenhum produtor gosta de
produzir menos leite, mas verifi-
camos que existe uma descapi-
talização brutal dos produtores.
As organizações dos produtores

Os produtores nunca
tiveram junto da indústria
uma medida como 
a redução voluntária
da produção de leite 

“No parcelário 
agrícola tem que
haver uma solução
que permita ao IFAP
e à própria União
Europeia reconhecer
a nossas especifici-
dades”
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“As indústrias nunca
se podem queixar
da falta de diálogo,
porque fomos 
dizendo que estavam 
a matar a galinha 
dos ovos de ouro”

se podem queixar da falta de diálo-
go, porque fomos dizendo que esta-
vam a matar a galinha dos ovos de
ouro. Os produtores obrigatoria-
mente tinham de avançar para uma
redução da produção. É incom-
portável trabalhar com o preço pa-
go pelas indústrias. 

Os produtores foram empurra-
dos para o abismo e precisamos de
evitar a morte deste setor. 

O Governo Regional, após anali-
sar as contas de todos os interve-
nientes, fez uma análise objetiva do
setor e promoveu este mecanismo.
Sabemos que este ano será dramá-
tico para os produtores, devido à
subida contínua dos custos de pro-
dução. Vamos sentir o aumento da
inflação e a subida das taxas de ju-
ro. Está-se a criar as condições para
uma tempestade perfeita no setor
do leite. As indústrias precisam de
seguir uma posição diferente, por-

que os produtores encontraram um
caminho muito simples para de-
fender a valorização do leite.

Agora, vamos inverter o modelo
de apoio à produção. O Governo
Regional, com a parceria da Fede-
ração Agrícola dos Açores, desen-
volveu um mecanismo para reduzir
a produção, de forma facultativa,

até 20 por cento. Por cada kilo re-
duzido o produtor vai receber 15
cêntimos e não vai perder qualquer
ajuda das candidaturas ao Posei no
prémio à vaca leiteira e no prémio
aos produtos lácteos. 

O Presidente do Governo tem
mostrado capacidade, total dispo-
nibilidade e empenho na resolução
dos problemas dos agricultores.

Em 2023, podemos retomar o
procedimento de produção normal.
Tudo vai depender do comporta-
mento das indústrias, que estão ha-
bituadas a receber muito leite, com
muita qualidade e a pagar muito
pouco. Estamos a facilitar a vida à
indústria. Devem reduzir a trans-
formação de produtos com marca
branca e desenvolver produtos ino-
vadores de alta qualidade, associa-
dos à imagem da Marca Açores. 

Queremos que as indústrias de
lacticínios utilizem o leite de ex-

celência que recebem em produtos
de valor acrescentado e não em
produtos de commodities ou de
marca branca.

É estranho que algumas indús-
trias consideram que isto seja um
suicídio para a Região. Esta é a for-
ma dos produtores poderem sobre-
viver nos próximos tempos. 

- Este modelo vai reforçar o pe-
so negocial dos produtores junto
das indústrias. Qual será o estí-
mulo necessário para se voltar a
aumentar a produção a partir de
2023?

J. R. - Tudo vai depender das
indústrias. Para se aumentar a pro-
dução é preciso valorizar o trabalho
dos produtores. Neste momento,
alertamos os produtores para te-
rem cuidado na assinatura dos con-
tratos com as indústrias, já que os
custos de produção estão em alta.

Defendemos uma redução da
produção até 20 por cento, garan-
tindo uma receita líquida de 15
cêntimos/kilo. Estamos a apre-
sentar estas contas aos produtores
para explicar como podem au-
mentar o rendimento, através des-
te mecanismo de apoio à redução
da produção de leite. 

Neste momento, por cada litro
de leite produzido estamos a per-
der 5 cêntimos. 

Por exemplo, por cada 100 mil
litros que produzirmos a menos,
no final deste ano, cada produtor
vai ter um rendimento líquido de
20 mil euros, ou seja, 15 mil euros
da redução dos 100 mil litros e
mais 5 mil euros pelo facto de não
ter de produzir. 

Isto vai mudar o paradigma na
produção de leite. Ao longo da
história os produtores sempre fo-
ram a parte mais fraca na nego-
ciação do preço do leite. Esta será a
primeira vez que contamos com um
mecanismo para regular o preço do
leite pago aos produtores. Devemos
recordar que os limites à produção
foram impostos pelas limitações e
pelos contratos, atualmente, em vi-
gor com as indústrias, com cláusu-
las que penalizam os produtores
que entregam mais leite. 

Aproveito para elogiar o presi-
dente do Governo Regional dos
Açores. Esta é uma posição de res-
ponsabilidade para salvar o setor da
produção de leite. A indústria ame-
aça despedir funcionários, se rece-

ber menos leite, mas na produção
podemos deixar as famílias numa
situação de insolvência e arras-
tarmos todas as indústrias. A si-
tuação é muito mais grave e preci-
samos de salvar as famílias dos
produtores de leite nos Açores. 

- No futuro, se existir um au-
mento do preço do leite, pode-
se retomar o aumento da pro-
dução?

J. R. - Existe sempre a capaci-
dade para se aumentar a pro-
dução de leite, porque existe
uma qualidade genética muito
elevada dos animais, bastando
melhorar a alimentação das va-
cas para subir a quantidade de
leite produzido. 

Quando a indústria melhorar
o preço do leite é possível au-
mentar o leite entregue nas fá-
bricas, sem colocar em causa as
questões ambientais. 

- A indústria subiu, em mé-
dia, 3 cêntimos/litro em janei-
ro. Como analisa a subida dos
preços na Europa? Considera
que está a ser pago um preço
justo aos produtores de leite
nos Açores?

J. R. - A indústria deveria su-
bir, no mínimo, mais 5 cênti-
mos/litro para minimizar os cus-
tos de produção. É este o valor que
os produtores estão a perder dia-
riamente devido ao aumento bru-
tal dos custos de produção. 

Os produtores no continente
registaram aumentos superio-
res, em comparação com a Re-
gião, recebendo em média 36
cêntimos/litro. Na Europa, os
produtores recebem, em média,
41 cêntimos/litro, mas continua-
mos a ser os produtores a receber
o preço do leite mais baixo da
Europa. 

Para garantir uma produção
sustentável a indústria precisa de
proceder a uma subida de 5 cênti-
mos/litro no imediato. 

- Regista-se uma subida dos
preços dos produtos lácteos na
distribuição. Considera que es-
te setor está sensível ao aumen-
to dos custos de produção?

J. R. - Notamos uma subida
dos preços dos produtos lácteos
a nível regional e nacional, mas
também sentimos que este ajus-
tamento aos consumidores está
muito acima do aumento

“O Presidente do Governo tem
mostrado capacidade, total
disponibilidade e empenho 
na resolução dos problemas
dos agricultores"

>>

“Com a finalização da subcomissão para 
o leite, integrada na PARCA, onde tem 
presença a Federação Agrícola dos Açores
e o Governo dos Açores, foi produzido um
relatório final, onde são identificados 
os principais constrangimentos de toda a
fileira, mas continuam a faltar os passos
seguintes que permitam melhorar os
rendimentos dos produtores de leite”

“Sempre defendemos a existência de um
preço mínimo garantido por litro de leite
ao produtor, tal como existe na França 
e agora também na Itália”
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praticado junto dos produtores. O
preço que subiu no mercado não
está a ser refletido junto dos pro-
dutores. A indústria está a ficar
com uma margem superior. 

Por exemplo, no mercado do
leite em pó e queijos os preços
estão em alta. As indústrias que
trabalham para estes mercados
devem proceder ao pagamento
justo aos produtores. Esta subi-
da deve ser refletida nos paga-
mentos efetuados aos produtores
a partir de 1 de fevereiro.

- Com o final das restrições
para os viajantes, devido à Co-
vid-19, existe a possibilidade do
turismo nacional e regional re-
tomar valores de dormidas ele-
vados. O possível aumento das
vendas dos produtos lácteos no
canal Horeca deve levar as
indústrias a aumentar a capaci-
dade de transformação e a valo-
rizar os seus produtos? 

J. R. - No início da pandemia
as indústrias referiram, com
razão, que diminuíram as vendas
devido às restrições e diminuição
dos turistas. Agora, na hora da re-
toma, o Governo Regional e Go-
verno da República devem defen-
der a venda de produtos nacionais
no canal Horeca para alavancar o
preço dos produtos. 

Quem vem aos Açores e conti-
nente deve procurar conhecer e va-
lorizar os produtos nacionais. Pode
ser uma boa estratégia para dina-
mizar a economia regional e nacio-
nal, porque ao nível dos lacticínios
contamos com uma capacidade de
produção para abastecer o mercado
nacional. 

- A produção está alinhada
com o objetivo de trabalhar de
uma forma mais sustentável,
cumprindo os objetivos definidos
pela União Europeia. Este mode-
lo de produção pode ser valoriza-
do em campanhas de marketing
pelas indústrias?

J. R. - Já atingimos uma susten-

tabilidade ambiental muito boa,
mas queremos atingir a excelên-
cia. Quando reduzirmos os efetivos
vamos melhorar a nossa pegada
carbónica. Esta situação pode ser
aproveitada pela indústria para va-
lorizar os produtos lácteos dos Aço-
res. Podemos associar os produtos
de valor acrescentado à qualidade
ambiental, maneio dos animais e
bem-estar animal. A produção de
leite nos Açores está na linha da
frente a caminho da descarboni-
zação e proteção do ambiente que

vem de encontro com as orien-
tações da nova PAC. A indústria
conta com mais uma excelente fe-
rramenta para as suas campanhas
de marketing. 

Vamos ter menos animais, redu-
zir a produção, mas vamos garantir
um ambiente ainda mais sustentá-
vel, mas também defendemos um
rendimento justo para os produto-
res. É preciso promover a susten-
tabilidade ambiental, social e
económica deste setor nos Açores. 

- A Holanda promoveu uma re-
dução da produção. Como é que
reagiu o mercado?

J. R. - A crise de alimentos e o
preço baixo do leite motivou uma
redução na produção de leite na
Holanda. Foram abatidas 250 mil
vacas devido ao excedente de leite.
Na altura, os produtores recebiam
25 cêntimos/litro, enquanto atual-
mente recebem 45 cêntimos/litro.
A diferença do preço pago aos pro-
dutores é brutal e percebemos que
a estratégia resultou. 

Na Região, pretendemos seguir
o mesmo modelo para valorizar o
preço do leite, mas as indústrias
consideram que esta não é a es-
tratégia correta. 

Consideramos que este é o mel-
hor modelo que defende os produ-
tores nos Açores. 

- A ambição natural de cada
produtor é ter mais vacas. Como
é que vai sensibilizar os produto-
res a aderir a este novo mecanis-
mo para reduzir a produção de
leite?

J. R. -Vão existir dúvidas, no iní-
cio, porque os produtores estão ha-
bituados a trabalhar para aumentar
a sua capacidade produtiva. Infeliz-
mente, já chegamos à conclusão
que produzir mais leite não signifi-
ca aumentar o rendimento. 

Já enviámos uma carta a todos
os produtores a explicar as regras e
compromissos da redução voluntá-
ria da produção de leite. O apelo
que faço é para todos os produtores,
durante a fase de candidatura, assi-
nalarem a intenção de reduzir a
produção. Ninguém será obrigado
a reduzir a produção de leite. É fa-
cultativo. O máximo da redução em
2022 será até 20 por cento da pro-
dução, comparativamente a 2021. 

Contamos com um gabinete téc-
nico para esclarecer as dúvidas dos
produtores. Desde 15 de fevereiro
que as candidaturas a este meca-
nismo estão abertas e queremos in-
formar os produtores dos benefí-
cios desta iniciativa. Sabemos que
as indústrias vão tentar desmobili-
zar os produtores, mas a lavoura
precisa de estar unida. Esta é uma
ferramenta que nunca tivemos, que
vai contribuir para aumentar o ren-
dimento dos lavradores. As indús-
trias vão ser obrigadas a aumentar
o preço do leite a e negociar mel-
hor os seus contratos com a distri-

“Para garantir uma produção 
sustentável a indústria precisa 
de proceder a uma subida 
de 5 cêntimos/litro no imediato”

“A produção de leite
nos Açores está 
na linha da frente 
a caminho da
descarbonização
e ambientalmente
sustentável que vem 
de encontro com 
as orientações 
da nova PAC”

“Todos os investimen-
tos de armazenagem
de águas, em 
explorações agrícolas
ou efetuados 
pelo IROA, serão 
sempre um bom
investimento”

>>
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está na vanguarda da descarboni-
zação como é pretensão da nova
estratégia da PAC. 

- As alterações climáticas
estão a ter consequências um
pouco por todo o lado, sendo a
água cada vez mais um bem
preciso. A Região não deveria
investir em mais bacias de re-
tenção de água para abastecer a
agricultura durante o Verão?

J. R. - Quando existem anos
de secas todos falamos da neces-
sidade desses investimentos,
mas quando existe chuva em
abundância ninguém se recorda
dessa necessidade. Nós vamos
ter mais chuva em períodos mais
curtos e períodos de seca em dias
e meses prolongados.

Todos os investimentos de ar-
mazenagem de águas, em explo-
rações agrícolas ou efetuados pe-
lo IROA, serão sempre um bom
investimento. No próximo qua-
dro comunitário de apoio deve-
mos aproveitar para realizar uma
aposta nesta área. A falta de água
vai ser o problema do século. Se
existirem ajudas a fundo perdido,
faz todo o sentido os agricultores
fazerem o aproveitamento da
água da chuva e das próprias ins-
talações. Isto vai deixar a água das
nascentes disponíveis para o con-
sumo humano.

buição. Estão habituados a nego-
ciar em baixa, porque pagam valo-
res miseráveis aos produtores. 

- Entretanto foi criado um
apoio aos engordadores de carne.

J. R. - É verdade, esta era uma
reivindicação da Federação Agrí-
cola dos Açores e que o Governo
dos Açores compreendeu e assim
foi possível concertarmos uma
posição. 

Será criada uma ajuda para to-
dos os criadores de animais de en-
gorda, tal como já foi feito ao ní-
vel da vaca aleitante.

Esta medida surge também de-
vido ao brutal aumento dos cus-
tos de produção porque é im-
pensável, neste momento, estar a
fazer engorda na Região se não
houver um auxílio.

Obviamente que temos de dar
sustentabilidade ao setor, atenden-
do a que os custos de produção au-
mentaram substancialmente e a
carne ainda não evolui para os
preços que todos desejávamos.

- Como é que estão a decorrer
a aprovação dos projetos de in-
vestimento e das reformas ante-
cipadas?

J. R. -Estes foram processos que
se arrastaram um pouco no tempo,
mas finalmente existe luz ao fundo
do túnel. De acordo com o Secretá-
rio regional da Agricultura e De-
senvolvimento Rural, foram apro-
vados 373 projetos de investimento
de agricultores, incluindo os de 1.ª
instalação e no âmbito das refor-
mas antecipadas, existem 112 can-
didaturas também aprovadas.

Algumas das candidaturas
estão contempladas no aviso já
aberto e outras serão incluídas no
novo aviso de transição que abrirá
num período muito curto duran-
te o mês de março.

Estas são medidas estruturais
para o setor agrícola porque se por
um lado permitem o aumento do
investimento, com todas as reper-
cussões que têm em diferentes ati-
vidades económicas, também
possibilitam, a quem trabalhou
toda a sua vida em prole do setor e
da região, uma saída digna da
agricultura.

- Têm existido alguns proble-
mas nas candidaturas devido ao
parcelário?

J. R. - É verdade. Esta tem sido
uma situação que nos preocupa e
que temos reivindicado junto da se-
cretaria regional da agricultura e
desenvolvimento rural, soluções

para estes casos, já que não é com-
preensível que os agricultores não
possam candidatar parcelas de sen-
horios que estão ausentes, nomea-
damente de emigrantes que estão
fora da região, nalguns casos, há
muitas décadas.

Tem de haver uma solução que
permita ao IFAP e à própria
União Europeia reconhecer estas
especificidades da nossa estrutu-
ra fundiária.   

- Estamos à beira de um novo
Quadro Comunitário de Apoio,
há verbas do Plano de Recupe-
ração e Resiliência que estão alo-
cadas ao sector. Mas, neste últi-
mo caso, são poucas as verbas pa-
ra a produção…

J. R. - Estão identificadas verbas

de 30 milhões de euros, dos 580
milhões totais do Plano de Recupe-
ração e Resiliência (PRR) que virão
para a Região. Mas são 30 milhões
de euros para a agricultura no seu
todo. Matadouros e indústrias le-
vam a grande parte e fica cerca 4,5
milhões destas verbas para a pro-
dução. É muito pouco.

O desenho do PRR foi mal feito.
Não contemplou os Açores no seu
todo e o peso que a agricultura tem
na Região, que não é comparável ao
peso que tem na economia nacio-
nal. Se foi mal desenhado a nível
nacional, também foi mal desenha-
do para a Região. Portanto, não será
ao nível do PRR que vamos resolver
parte dos problemas que temos,
mas sim através do próximo Qua-
dro Comunitário de Apoio. Existem
verbas que podem ser muito im-
portantes para a contínua reestru-
turação do sector, para a sua mo-
dernização, para a sustentabilidade
ambiental, e os produtores vão es-
tar atentos e disponíveis porque is-
so só nos vai favorecer. 

Quando falamos em ambiente, é
preciso perceber que o ambiente é
de todos. Não podemos querer cru-
cificar duas ou três produções agrí-
colas nos Açores quando não criti-
cam os barcos de cruzeiro que atra-
cam na Região e o efeito negativo
que têm no ambiente. Respeitamos

a opinião de todos em termos de
preservação ambiental, mas é pre-
ciso que se perceba que nós quere-
mos ser os primeiros a preservar o
ambiente porque a imagem magní-
fica da Região é feita pelos agricul-
tores. Se não fossem os agricultores
não tínhamos floresta, nem tínha-
mos pastagem, nem hortênsias
nem muros a dividir as pastagens. É
com estas imagens que vemos que o
agricultor tem impacto na nossa vi-
da. Os nossos industriais que apro-
veitem essa imagem magnífica do
nosso ambiente e o facto de estar-
mos mais à frente na ajuda da so-
lução. Porque o balanço da descar-
bonização quando for medida na
Região Autónoma dos Açores, pen-
so que teremos créditos. E esses cré-
ditos vão fortalecer ainda mais a
imagem da Região e até dos nossos
produtos, que podem ser anuncia-
dos como sendo de um local que

“O desenho do Plano de
Recuperação e Resiliência foi mal
feito porque não contemplou nos
Açores o peso que a agricultura tem”

“Foram aprovados
373 projetos de
investimento de
agricultores, incluindo
os de 1.ª instalação
e 112 candidaturas
de reformas 
antecipadas”

“Defendemos uma
redução voluntária
da produção até 20
por cento, garantindo
uma receita líquida
de 15 cêntimos/kilo”

“Será criada uma 
ajuda para todos 
os criadores de 
animais de engorda,
tal como já foi 
feito ao nível 
da vaca aleitante"
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Celebrado protocolo entre
a Associação Agrícola de São Miguel 
e a Associação dos Jovens
Agricultores Micaelenses

D
ecorreu a assinatura
de um protocolo entre
a Associação Agrícola
de São Miguel e a As-

sociação dos Jovens Agricultores
Micaelenses, através das respeti-
vas cooperativas: Cooperativa
União Agrícola, CRL e Coope-
rativa Juventude Agrícola, CRL.

Este protocolo tem como ob-
jetivo o aprofundamento do
cooperativismo entre as duas
Instituições, pelo que os coope-
rantes da Cooperativa Juven-
tude Agrícola, CRL, passam a
poder adquirir junto da Coo-
perativa União Agrícola,
CRL, produtos e equipamen-
tos nas mesmas condições e

com os mesmos benefícios que
os cooperantes da Cooperativa
União Agrícola, CRL.

Num período de dificuldades
para a agricultura regional, em es-
pecial para a fileira do leite, onde o
baixo preço de leite pago à pro-
dução e o aumento constante dos
custos dos fatores de produção,
constituem um estrangulamento
na rentabilidade das explorações,
a União entre organizações de pro-
dutores é fundamental e um passo
decisivo na sustentabilidade da
agricultura, pelo que, este proto-
colo vem valorizar a ação que os jo-
vens agricultores devem desem-
penhar no futuro do setor agrícola
e da própria economia regional.
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Caros produtores,

A Direção da Federação Agrícola dos Açores vem informar todos os produtores de leite para as regras e compromissos para adesão ao pro-

grama da redução voluntária da produção leiteira, numa medida que tem a concordância do Governo dos Açores.

Esta medida surge na sequência das indústrias não pagarem o preço de leite justo aos produtores, que continua a ser o mais baixo da Europa e

também, devido ao grande aumento que os custos de produção têm sofrido, pelo que, entendemos que os produtores devem analisar bem a

diferença entre a receita e os custos, para que possam tomar a decisão certa.

Salientamos que esta redução de produção não é obrigatória, pelo que, aconselhamos os produtores a fazerem a sua candidatura junto dos

Serviços de Desenvolvimento Agrário de Ilha, já que não existe nenhuma penalização, caso não sejam cumpridas as regras e compromissos da

redução voluntária.

Regras e compromissos:

1. Só se aplica aos produtores de leite das ilhas São Miguel, Terceira e Graciosa

2. Será atribuído um apoio de 150 euros por cada tonelada reduzida, até ao limite de 20% das entregas de 2021;

3. Se a quantidade reduzida exceder os 20%, o produtor mantém o direito ao apoio, só até àquele limite;

4. A quantidade mínima elegível será 2 toneladas;

5. O apoio estará dependente de candidatura prévia, a realizar no SDA da ilha, a partir do dia 15 de fevereiro e mantém-se durante 

candidaturas anuais ao POSEI e PRORURAL+;

6. A redução verificada no primeiro semestre, comparativamente ao período homólogo do ano anterior, será paga inicialmente em 70%, 

aquando dos adiantamentos no âmbito do POSEI, que deverão ocorrer em outubro;

7. A partir de janeiro do ano seguinte serão efetuados, e pagos, os acertos, tendo em conta a redução verificada na totalidade do ano e o valor, 

entretanto, já adiantado por conta da redução apurada no primeiro semestre;

8. Se no final do ano a quantidade reduzida for inferior à quantidade já apoiada, o valor pago em excesso deverá ser devolvido;

9. Os produtores de leite com unidades epidemiológicas e/ou explorações e ou entregas conjuntas, em 2021 e ou 2022, só serão 

elegíveis se todos tiverem candidatura, preencherem os restantes critérios de elegibilidade e cumprirem com a redução;

10. Os produtores que aderiram, ou tenham candidatura, à medida da conversão das explorações de leite em explorações de carne, não são  

elegíveis à presente ajuda, a não ser que façam prova de que já solicitaram, aos Serviços de Desenvolvimento Agrário de ilha, a anulação do 

processo da conversão;

11. Os produtores só serão elegíveis se possuírem entregas regulares em 2021, sem períodos de ausência superiores a 30 dias entre entregas, 

e até à data da publicação da presente Portaria, bem como, se no mesmo período forem detentores de vacas com partos registados no SNIRA;

12. Os produtores que se instalaram em 2021 podem beneficiar da redução que ocorrer no período homólogo, após a instalação;

13. No caso de morte do titular da exploração, a herança indivisa que se lhe segue na titularidade, mantem a elegibilidade e o direito em 

beneficiar da totalidade da redução, que se verifica na exploração.

Nota: Aconselham-se os produtores a não reduzir a produção de leite em mais de 20%, para não terem diminuição no prémio aos produtores

de leite.

Para mais esclarecimentos, os interessados podem-se deslocar à Associação Agrícola de São Miguel ou à Associação dos Jovens Agricultores

Micaelenses.

Santana, 14 de fevereiro de 2022

A Direção da Federação Agrícola dos Açores
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CCS - Contagem Células Somáticas:
BONIFICAÇOES Inferior ou igual a 250.000 + 2,50 Euros por 1000Lt             

Superior a 250.000  e inferior ou igual a 300.000 + 1,00 Euros por 1000Lt             

PENALIZAÇOES Superior a 350.000 e inferior ou igual a 400.000 - 10 Euros por 1000Lt
Superior a 400.000  e inferior ou igual a 500.000 - 65,00 Euros por 1000Lt
Superior a 500.000 - 95,00 Euros por 1000Lt

CMT - Contagem Microbiana Total:
PENALIZAÇOES Superior a 50.000 e inferior ou igual a 100.000 - 10,00 Euros por 1000Lt 

Superior a 100.000 - 95,00 Euros por 1000Lt

Preços de leite Apresentam-se os preços a pagar pelas 
indústrias e cooperativas aos produtores, 
a partir de 1 de janeiro de 2022.

Bónus Qualidade da Bel: 

As tabelas abaixo descriminadas refletem o preço do leite em €/1000LT, com as seguintes alterações 2022:

Coop. Costa Norte - Subida de 29,00€ no preço base;
Atualização da décima, de gordura para 3,00€ e proteína para 5,00€;

BEL - Subida de 29,00€ no preço base;
Atualização da décima, de gordura para 3,00€ e proteína para 5,00€;

Unileite - Subida de 20,00€ no preço base;
Atribuição de bónus sólidos de 2,00€, por décima de gordura / proteína acima de 6,9 (máximo 5 décimas de bónus)

Insulac - Subida de 18,25€ no preço base 
Atualização da décima de proteína para 3,75€;
Atualização do bónus sólidos para 2,50€/kg, para matéria gorda + matéria proteica acima de 6,9; 

Houve um acordo na Comissão Técnica da Classificação do Leite, para atualização em janeiro de 2022 do leite
padrão, em que a gordura passou de 3,6 para 3,7 e a proteína de 3,1 para 3,2, sendo o valor das décimas de gordura 
e proteína, aumentado no preço base de cada indústria.

Os preços estão discriminados para cada indústria e cooperativa da seguinte forma: preço base, décima de gordura, décima
de proteína, bónus sólidos, bónus de qualidade, bónus de quantidade, bónus de cais, pontuação máxima de 9 pontos
e leite refrigerado para tanque do produtor.

Estas BONIFICAÇÕES
e PENALIZAÇÕES são
baseadas na média 
geométrica de 3 meses para
a CCS e média geométrica 
de 2 meses para a CMT.

Tabela 1

Bónus do Leite Vacas Felizes da BEL:
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Exemplos

Na tabela 2, é feita a comparação dos preços do leite ordenados pelo preço total, pagos pelas indústrias e cooperativas a dois produtores 
com uma produção anual de 160.000Lt, e 500.000Lt, que entregam leite sem refrigeração nos Postos de Receção com gordura 3,7 e proteína 3,2 

e conseguem atingir 9 pontos e a pontuação máxima do bónus de qualidade.

Na tabela 3, é feita a comparação dos preços do leite ordenados pelo preço total, pagos pelas indústrias e cooperativas a dois produtores 
com uma produção anual de 160.000Lt, e 500.000Lt, que entregam leite sem refrigeração nos Postos de Receção com gordura 4,1 e proteína 3,3 

e conseguem atingir 9 pontos e a pontuação máxima do bónus de qualidade.

Na tabela 4, é feita a comparação dos preços do leite ordenados pelo preço total, pagos pelas indústrias e cooperativas a dois produtores 
com uma produção anual de 160.000Lt, e 500.000Lt, que entregam leite sem refrigeração nos Cais das Fábricas com gordura 3,7 e proteína 3,2 

e conseguem atingir 9 pontos e a pontuação máxima do bónus de qualidade.

Na tabela 5, é feita a comparação dos preços do leite ordenados pelo preço total, pagos pelas indústrias e cooperativas a dois produtores 
com uma produção anual de 160.000Lt, e 500.000Lt, que entregam leite sem refrigeração nos Cais das Fábricas com gordura 4,1 e proteína 3,3 

e conseguem atingir 9 pontos e a pontuação máxima do bónus de qualidade.

Tabela 3

Tabela 2

Tabela 4

Tabela 5
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Folha Informativa da SRADR 
A Folha Informativa da SRADR tem co-
mo objetivo divulgar a legislação diária e
outros assuntos de interesse para o setor
da agricultura e do desenvolvimento ru-
ral regional, junto dos principais agentes
públicos e privados regionais com li-
gações ao setor. 

A sua subscrição pode ser feita através do

link: Folha Informativa Agricultura - Se-
cretaria Regional da Agricultura e do De-
senvolvimento Rural - Portal
(azores.gov.pt), presencialmente junto
dos Serviços de Desenvolvimento Agrá-
rio de Ilha ou preenchendo e remetendo
a folha anexa para Luís Domingues
<Luis.CS.Domingues@azores.gov.pt>.

Projeto Lactis 2.0 no Colégio 
do Castanheiro
Diana Linhares, Investigadora
da Universidade dos Açores
(IVAR), visitou o Colégio do
Castanheiro no âmbito do pro-
jeto Lactis 2.0. Este projeto, de-
senvolvido em parceria com a
Unileite, tem como objetivo a
divulgação das potencialidades
do leite regional como um agen-
te de promoção de saúde. A
sessão decorreu no passado dia
28 de janeiro no auditório do
Colégio, contando contou com a
participação de cerca de 200
alunos do 5º ano ao 9ºano de es-
colaridade. Em discussão esteve
o potencial do leite regional como um
promotor natural de saúde, em particular
por permitir um consumo adequado de
iodo, fundamental para o desenvolvimen-
to cognitivo das crianças em idade escolar
e cuja carência é comprovada na Região.

As sinergias desenvolvidas entre a Aca-

demia e a Indústria, em projetos como o
Lactis 2.0, financiado pelo Governo Re-
gional dos Açores através do Fundo Re-
gional para a Ciência e Tecnologia, per-
mitem uma transferência mais direta e
clara do conhecimento para o consumi-
dor, contribuindo para uma melhor lite-
racia em saúde e capacidade de escolha.
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>> O Conselho Económico e Social dos Açores (CESA), convidou os respetivos Membros do Conselho de Ilha, 
a participar no Seminário: Evolução e Futuro da Lei de Finanças das Regiões Autónomas. A iniciativa realizou-se 
no dia 21 de fevereiro, no Salão Nobre do Teatro Micaelense, em Ponta Delgada e teve como objetivo proporcionar 
um espaço de debate, nas perspetivas técnica e política, e contribuir para uma reflexão aprofundada do tema, 
bem como para a clarificação das questões pertinentes de interesse público

Jorge Rita participa em seminário 
sobre a evolução e futuro da lei de finanças
das Regiões Autónomas, em representação
dos empregadores

O
seminário decorreu en-
tre as 9h30 e as 17h45, e
em primeiro lugar, te-
ve lugar a sessão proto-

colar de abertura, onde participa-
ram Mário Fortuna, Presidente da
Comissão Especializada Perma-
nente de Economia e Desenvolvi-
mento do Conselho Económico e
Social dos Açores, Gualter Furta-
do como Presidente do Conselho
Económico e Social dos Açores e
José Manuel Bolieiro, Presidente
do Governo Regional dos Açores. 

Os trabalhos contaram com três
painéis temáticos (durante a
manhã e início da tarde), onde par-
ticiparam, Eduardo Paz Ferreira,
Professor Universitário e Advoga-
do, José António Gomes, Diretor
Regional do Orçamento e Tesouro
da Região Autónoma dos Açores,
José Ventura Garcês, Gestor Tri-
butário da Autoridade Tributária e
Assuntos Fiscais da Região Autó-
noma da Madeira, Rui Gonçalves,
Conselheiro Técnico na Represen-
tação Permanente de Portugal jun-

to da União Europeia, Vasco Cor-
deiro e José Prada, deputados e
Presidentes da Comissão Eventual
para a Autonomia da Assembleia
Legislativa dos Açores e da Madei-
ra, respetivamente. Participaram
de igual modo, Joaquim Bastos e
Silva, Secretário Regional das Fi-
nanças, Planeamento e Adminis-
tração do Governo dos Açores e
Rogério Gouveia, Secretário Re-
gional das Finanças do Governo
Regional da Madeira. 

Durante a tarde, deu-se lugar a

uma mesa redonda, que contou
com Jorge Rita, que participou co-
mo Representante dos Emprega-
dores no Conselho Económico e
Social dos Açores, Nazaré da Cos-
ta Cabral, Presidente do Consel-
ho Superior das Finanças Públi-
cas, Vasco Cordeiro, Deputado
Regional dos Açores, Jaime Ra-
mos, Deputado Regional da Ma-
deira, José António Soares, Repre-
sentante das Autarquias Locais no
Conselho Económico e Social dos
Açores, Manuel Pavão, Represen-

tante dos Trabalhadores no Con-
selho Económico e Social dos
Açores e Ivo Correia, Presidente
do Conselho Económico e da
Concertação Social da Região
Autónoma da Madeira. 

Por fim, a sessão de encerra-
mento, contou com as con-
clusões de Gualter Furtado, Pre-
sidente do Conselho Económi-
co e Social dos Açores e de Luís
Garcia, Presidente da Assem-
bleia Legislativa da Região Autó-
noma dos Açores. 

A visão de Jorge Rita
quanto ao futuro 
da lei de finanças das
Regiões Autónomas

J
orge Rita, começou por
realçar a importância da
realização deste evento,
pois na sua ótica, estamos

perante vários cenários, "como a
crise económica que não termi-
nou, uma outra crise económica
que irá agravar-se nos próximos
tempos, a implementação do
quadro comunitário de apoio e
do plano de recuperação e resi-
liência, por tudo isto, nada mel-
hor do que discutirmos uma
temática de grande importância
para os Açores, como é a lei de fi-

nanças regionais". Jorge Rita,
deu destaque às verbas deslocali-
zadas do orçamento nacional pa-
ra a região, que tem como direi-
to próprio, sem medos e sem re-
ceios de reivindicar aquilo que
nós temos direito". O represen-
tante dos empregadores, defen-
deu que esta reunião é muito im-
portante para realçar a união das
duas regiões autónomas, e que
este seminário contribui para
melhorar objetivamente a vida
dos Açorianos e Madeirenses. No
seu ponto de vista, "o que preci-

samos e o que pedimos para a
região dos Açores, é uma maior
coesão económica e social e
convergência, já que não basta
em falarmos em convergência
entre países na União Europeia
e não termos o mesmo discurso
no debate interno entre regiões
do mesmo país". Jorge Rita, de-
fendeu que "os Açores e a Ma-
deira dão muito mais Portugal
a Portugal e nós damos um am-
biente fantástico à nossa ima-
gem de Portugal e é extrema-
mente importante que a região
se afirme politicamente e au-
tonomicamente". Em relação a
matéria de fiscalidade, o ora-
dor, chamou atenção para que
futuramente a lei das finanças
regionais tenha em conside-
ração todos aqueles que estão
sectorialmente na segurança
social e que sofrem penali-
zações gravíssimas, nomeada-
mente todos os agricultores que
se instalaram após 2011, onde
se incluem os jovens agriculto-
res. Lembrou que a redução fis-
cal na economia regional, sur-
giu devido ás pretensões da
parceria estabelecida entre a
Câmara de Comércio e Indús-
tria dos Açores, Federação
Agrícola dos Açores, UGT-Aço-
res e AICOPA

Finalmente, referiu que as
consequências das catástrofes
naturais nos Açores devem es-
tar para além das finanças re-
gionais, através de mecanis-
mos financeiros que permi-
tam constatar a existência da
verdadeira solidariedade na-
cional. 
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Avaliação Genética Média
Parental/Genotipagem
A

avaliação genética é um proces-
so de previsão do valor genético
dos animais. Nos bovinos leitei-
ros, a avaliação genética é im-

portante para identificar os animais de
genética superior. 

Para este efeito, é fundamental o uso de
metodologias adequadas para um rápido
e eficaz melhoramento do efetivo, uma vez
que os seus resultados possibilitam iden-
tificar com maior precisão os melhores
animais que servirão como pais das futu-
ras gerações.

A primeira avaliação genética de um
animal é a média parental (PA). Este valor
prevê que a genética de um animal é o re-
sultado do valor médio de cada progeni-
tor, isto permite-nos estimar um valor
genético antes de ter qualquer dado pro-
dutivo, morfológico, ou de descendência,
no entanto este é um método que tem bai-
xa fiabilidade. 

Atualmente, a genotipagem veio possi-
bilitar o conhecimento mais aprofundado
da genética dos animais, através do con-
hecimento do ADN é possível conhecer,
com elevada fiabilidade, quais as carac-
terísticas que este realmente herdou dos
pais (GTPA), aumentando desta forma a
confiança na avaliação genética dos vite-
los e vitelas. 

Na prática qual é a diferença entre 
a Média Parental e o Valor Genómico?
A média parental é simplesmente a média
do potencial genético entre o pai e a mãe
do animal.

Por exemplo, se um touro tem uma pro-
va de +2000 kg para produção de leite e a
mãe tem de +1000 kg, então esperáramos
que a vitela tenha uma média de produção
de leite +1500 kg. 

Este valor dá nos uma estimativa base

para seleção. Contudo, em cada acasala-
mento a transmissão de genes é aleatória e
estes podem ser transmitidos de maneiras
muito diferentes, o que faz com que na prá-
tica animais filhos dos mesmos pais tenham
valores genéticos diferentes.

Na Figura 1 vemos que dois acasala-
mentos de dois conjuntos diferentes de
pais resultaram em vitelas com exatamen-
te a mesma média parental (+1500 Kg lei-
te). No entanto, após obter os resultados
da genotipagem podemos ver o verdadei-
ro potencial dos genes que lhes foram
transmitidos. Neste cenário, verifica-se
que a vitela1 recebeu uma combinação de
genes que permite um potencial genético
de +1750 Kg leite enquanto que a vitela 2
apenas + 1250 Kg leite.

Essa diferença provavelmente seria ob-
servada à medida que o animal envelheces-
se e fosse calculada a sua prova genética
com base nos seus dados produtivos.

Assim sendo, a genotipagem é funda-
mental para:

- Identificar animais geneticamente in-
feriores, reduzindo custos de recria, ou di-
recionando para cruzamentos terminais
(Carne).

- Identificar Animais geneticamente
superiores utilizados para futuros proge-
nitores.

- Otimizar a seleção dos touros a cruzar
com cada novilha, de forma a maximizar
progresso genético.

Estes conhecimentos permitem tomar
decisões antecipadas, na gestão da explo-
ração, que tem impactos económicos bas-
tante significativo na rentabilidade da ex-
ploração.

HENRIQUE MONIZ LOURENÇO

Ficha Técnica
Propriedade
Cooperativa União Agrícola, CRL
Recinto da Feira, Campo de Santana
Site: http://www.aasm-cua.com.pt
Telf: 296 490 000
Director: Engº Nuno Sousa
Gráfica: Ega - Empresa Gráfica 
Açoreana, Lda
Tiragem desta edição: 3200 exemplares

Cooperativa União Agrícola, CRL
Recinto da Feira Campo de Santana

Telf: 296 490 000

“A genotipagem veio 
possibilitar o conhecimento
mais aprofundado da
genética dos animais,
através do conhecimento
do ADN é possível conhecer,
com elevada fiabilidade,
quais as características
que este realmente 
herdou dos pais (GTPA),
aumentando desta forma 
a confiança na avaliação
genética dos vitelos 
e vitelas”
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CALENDÁRIO INDICATIVO DE PAGAMENTOS 
(Datas Previsionais)(1)

AÇORES - CAMPANHA 2022

ANO 2022
MARÇO

POSEI - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos dos Açores - 1º Semestre Saldo 31 março
POSEI - Ajuda ao Transporte Inter-Ilhas de Jovens Bovinos - 1º Semestre Saldo 31 março
POSEI - Ajuda à Produção de Hortofrutiflorícolas e Outras Culturas 1ª Prestação 90% 31 março

ABRIL
M2.4.1 PRORURAL - Investimentos para a Utilização Sustentável de Terras Florestais 
Prémios à Manutenção e por Perda de Rendimento Saldo 29 abril
M8 - Investimentos no Desenvolvimento das Zonas Florestais e na Melhoria da Viabilidade 
das Florestas - Prémios Saldo 29 abril
M10.1 - Pagamentos por Compromissos Respeitantes ao Agroambiente e Clima Saldo 29 abril
M11 - Agricultura Biológica Saldo 29 abril
M13.3  - Pagamentos Compensatórios a Título de Outras Zonas Afetadas 
por Condicionantes Específicas Saldo 29 abril
M15.1 - Pagamentos por Compromissos Silvoambientais e Climáticos Saldo 29 abril
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 2º Semestre 1ª Prestação 90% 29 abril
POSEI - Ajuda à Manutenção da Vinha para a Produção de Vinhos DOP 
e Vinhos com IGP 100% 29 abril
POSEI - Ajuda à Armazenagem Privada de Queijos "Ilha" e "São Jorge" 100% 29 abril

MAIO
POSEI - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos dos Açores - 2º Semestre 100% 31 maio
POSEI - Ajuda ao Transporte Inter-Ilhas de Jovens Bovinos - 2º Semestre 100% 31 maio
POSEI - Ajuda à Produção de Hortofrutiflorícolas e Outras Culturas 2ª Prestação 31 maio

JUNHO
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre 2ª Prestação 30 junho
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 2º Semestre 2ª Prestação 30 junho
POSEI - Prémio aos Produtores de Ovinos e Caprinos 2ª Prestação 30 junho
POSEI - Ajuda à Inovação e Qualidade das Produções Pecuárias Acorianas 100% 30 junho
POSEI - Ajuda aos Produtores Apícolas 100% 30 junho
POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses 2ª Prestação 30 junho
POSEI - Ajuda aos Produtores de Ananás 2ª Prestação 30 junho
POSEI - Ajuda aos Produtores da Banana - 2º Semestre 100% 30 junho
POSEI - Ajuda ao Acondicionamento de Próteas 100% 30 junho

PAGAMENTO
PREVISTO 

ATÉ AO DIA(1)

TIPO DE 
PAGAMENTOAJUDA/APOIO

(*) Calendário provisório, sujeito a alterações decorrentes de situações excecionais.
O pagamento dos apoios FEADER nas datas indicadas está condicionado à existência de disponibilidade orçamental.
(1) Percentagem de adiantamento aprovada pelo Regulamento de Execução (UE) 2021/1295 da Comissão, de 4 de agosto de 2021.
Nota: Em caso de dúvida ou divergência quanto ao valor do pagamento efetuado pelo IFAP, ou à(s) redução(ões) ou exclusão(ões) 
aplicada(s) ao(s) pedido(s) de pagamento nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional aplicável, o beneficiário pode,
querendo, informar o Conselho Diretivo do IFAP por escrito sobre o que se lhe oferecer, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, conta-
dos da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos.

Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.
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Abertas em fevereiro candidaturas para
apoiar redução da produção voluntária 
de leite, anuncia José Manuel Bolieiro

O
Presidente do Gover-
no Regional dos Aço-
res, José Manuel Bo-
lieiro, anunciou que

o Executivo Regional, em con-
sonância com a Federação Agrí-
cola dos Açores, a abertura a par-
tir de 15 de fevereiro, de um
período de candidaturas para
apoios aos produtores que em
2022 queiram reduzir as suas
entregas de leite.

José Manuel Bolieiro falava no
Palácio de Sant'Ana, após uma
reunião tida com o Presidente da
Federação Agrícola dos Açores,

Jorge Rita. Também presente no
encontro esteve o Secretário Re-
gional da Agricultura e Desenvol-
vimento Rural, António Ventura.

As candidaturas vão decorrer
até 15 de maio e constam num
apoio de 150 euros por cada tone-
lada reduzida até ao limite máxi-
mo de 20% de diminuição das en-
tradas de 2021.

"Estamos a dar incentivo ao
percurso estratégico que iniciá-
mos em 2021 para garantir a va-
lorização do produto e o rendi-
mento do produtor", prosseguiu o
governante.

E concretizou: "O Governo tem
para o setor agrícola uma estraté-
gia objetiva e que compara e acom-
panha a estratégia da União Euro-
peia. Temos uma preocupação com
a sustentabilidade ambiental, a su-
ficiência e uma procura reforçada
de autonomia agroalimentar, e te-
mos uma estratégia de extensifi-
cação e de combater o aumento fe-
roz dos custos de produção".

José Manuel Bolieiro anunciou
ainda que a produção de leite
biológico teve um aumento - de
1.318,627 litros em 2020 para
3.528,117 litros em 2021 -, ao pas-

so que no total de leite deu-se uma
redução global de 10,4 milhões de
litros, um decréscimo de 1,59%.

O Presidente do Governo lem-
brou a excelência do produto agro-
alimentar Açoriano e reiterou ain-
da o desígnio de potenciar o leite
enquanto matéria-prima e não so-
mente produto final.

É necessário, reconheceu, ga-
rantir um "preço justo aos pro-
dutores e fornecedores", e a re-
dução fiscal posta em prática pe-
lo XIII Governo dos Açores
garante uma maior "capacidade
competitiva" de os consumidores

Açorianos e os turistas consumi-
rem produtos da Região.

José Manuel Bolieiro deixou
ainda palavras de felicitação ao
Presidente da Federação Agrícola
dos Açores, Jorge Rita, pelo acom-
panhamento e implementação de
medidas que têm atenuado a "cri-
se real, não fictícia", no setor do lei-
te e laticínios.

"Quero deixar uma palavra de
felicitação e reconhecimento ao
Presidente Jorge Rita pela atitu-
de enquanto representante dos
agricultores", sublinhou o gover-
nante.
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