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Novo Governo dos
Açores deve defender
os rendimentos
dos agricultores

A

s eleições para a Assembleia Legislativa
Regional realizadas no passado dia 25 de
outubro, resultaram na constituição de
um novo Governo Regional dos Açores
que já está em funções.
As eleições foram uma demonstração da maturidade dos Açorianos, que se pronunciaram nas urnas, com convicção e sentido de responsabilidade,
optando pela eleição duma Assembleia Regional da
Região Autónoma dos Açores mais plural e mais
abrangente do que a anterior, alterando o quadro
partidário do parlamento.
O XIII Governo Regional dos Açores não tem muito tempo para se preparar, porque tem desde já, de implementar as medidas necessárias capazes de contrariar as consequências duma pandemia, que ainda tem
grande imprevisibilidade. Por mais que os especialistas abordem o tema, existem ainda muitas dúvidas do
que vai acontecer, embora tenhamos todos, a esperança da vacina poder chegar o mais rapidamente
possível. Mas independentemente do que possa acontecer, temos a certeza que os agricultores não podem
parar, porque a população precisa de se alimentar.
O futuro será difícil e exigente para todos, já que a
vulnerabilidade da economia regional é uma realidade, por isso, é tempo de aproveitar os nossos recursos naturais e a agricultura é a principal atividade
económica dos Açores. Qualquer governante tem de
saber que sem os agricultores, a economia fica em
grandes dificuldades, devido às repercussões que a
nossa atividade económica tem em todas ilhas.
Temos a sensibilidade que o presidente do Governo Regional dos Açores sabe da importância deste
setor para a região, desta forma, aguardamos que
tenha a determinação necessária que a Agricultura
merece. Também o novo secretário regional da agricultura conhece bem o meio e já pertenceu ao movimento associativo regional, por isso, esperamos que
crie as medidas que os agricultores necessitam, nomeadamente, na fileira do leite onde o preço pago
ao produtor continua a ser teimosamente um dos,
mais baixos da Europa e o seu empenho no quadro
plurianual 2021-27.
Os rendimentos dos agricultores têm de melhorar, pelo que precisamos de um governo que seja
proativo na defesa dos interesses dos agricultores
porque com isso, beneficiam todos os Açorianos.
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A estratégia
da fileira
do leite tem de
ser repensada
>> O Presidente da Associação Agrícola de São Miguel
aborda as medidas que o novo governo regional deve
tomar. Faz um balanço das consequências provocadas pelo
covid-19 na região e na agricultura.
Destaca o novo quadro plurianual e o plano de recuperação
e resiliência para os Açores. Aborda a importância
da agricultura, nomeadamente a fileira do leite, onde
o rendimento dos produtores continua a ser muito baixo
- Em termos gerais, quais as
medidas que o novo Governo
dos Açores deve tomar de imediato?
Jorge Rita - Estamos a atravessar um período difícil e tudo
indica que irá se agravar nos próximos meses, já que a pandemia
do covid-19 está aí, e até existir
uma vacina que seja capaz de dar
confiança e segurança á população, as consequências serão
imprevisíveis.
O novo governo deve ter esta
situação em atenção e para que o
desemprego não atinja números
alarmantes, terá de implementar
medidas conjunturais e estruturais que protegem a economia
regional. Só com empresas e cooperativas que sejam capazes de
suportar os tempos difíceis é que
os Açores sairão rapidamente da
crise que está instalada.
O governo deve auscultar os
parceiros sociais sobre a realidade existente, para que possam ser
tomadas medidas que permitam
às atividades económicas sobreviverem a esta fase negra.
No imediato, deve o governo
continuar com o lay off, adaptando-o e enquadrando-o na presente realidade, melhorar as condições das moratórias em vigor,
antecipar os pagamentos no programa de manutenção do emprego, a quem se candidatou à linha
específica Covid-19 de apoio às
empresas, criar medidas que
apoiem o tecido empresarial regional, e como é natural, reforçar
o sistema de saúde, para que este
possa responder à situação atual.

No âmbito mais alargado, deve
analisar e resolver os problemas do
sistema empresarial público, e aplicar uma baixa nos impostos pagos
pelos contribuintes e pelas empresas na região, porque esta é uma via
de revitalização da economia, indo
de encontro às pretensões da Federação Agrícola dos Açores, da Câmara de Comércio e Indústria dos
Açores e da União Geral de Trabalhadores dos Açores.
A aplicação na região do plano
de recuperação e resiliência deve ser

feita duma forma criteriosa, pelo
que o governo deve reunir-se com os
parceiros sociais e com a banca para
decidir como se vão aplicar estes
fundos europeus na Região.
O quadro financeiro plurianual
2021-2027 também deve ser devidamente valorizado, tal como o
regime transitório entre quadros
comunitários de apoio, que se devem revelar fundamentais no
apoio ao investimento no arquipélago.
Independentemente das medi-

das a adotar, o governo tem de ser
capaz de transmitir confiança aos
Açorianos porque é fundamental
que a população acredite nos seus
governantes, de forma a ultrapassar
os períodos difíceis, como é o atual.
- Quais as medidas mais urgentes que devem ser adoptadas
no sector agrícola, perspectivando-se os milhões que vão ser
transferidos da União Europeia
para os Açores?
J. R. - O setor agrícola é fundamental no equilíbrio socioeconó-

mico regional e necessita ser encarado como tal, já que as suas repercussões em todas ilhas, torna-o
insubstituível.
A crise está instalada e existem
compromissos assumidos pelo governo anterior que devem ser
cumpridos, nomeadamente, a ajuda de 45 euros por vaca leiteira,
que vem minimizar os prejuízos
dos produtores de leite no período
da pandemia, em que a indústria
desceu o preço de leite, sem justificação sustentada.
A forma de aplicação dos 30
milhões de euros para a Agricultura Açoriana, incluídos no fundo europeu de recuperação e resiliência deve ser delineada o
quanto antes. Embora estas verbas sejam insuficientes para fazer face às necessidades, é imprescindível que cheguem rapidamente ao setor agrícola, de
forma a minimizar os efeitos da
pandemia do covid-19. A aplicação eficiente das verbas afetas
ao regime transitório, incluídas
no quadro financeiro plurianual,
também têm de ser analisadas
pormenorizadamente com a Federação Agricola dos Açores.
Igualmente, deve ter um particular empenho do governo regional,
na defesa das dotações financeiras
do Posei para o período 2021-27,
que é um fundo comunitário essencial à agricultura dos Açores e que
constitui mais uma via de apoio à
agricultura regional, devido ao seu
caracter transversal, que vai desde
as produções animais às vegetais.
É evidente que existem outras
reivindicações que nos preocu-
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“A crise está instalada e existem
compromissos assumidos pelo governo
anterior que devem ser cumpridos,
nomeadamente, a ajuda de 45 euros
por vaca leiteira”
“A forma de aplicação dos 30 milhões
de euros para a Agricultura Açoriana,
incluídos no fundo europeu de recuperação
e resiliência deve ser definida
o quanto antes”

“As organizações
de produtores são
fundamentais na adoção
das políticas agrícolas”
pam como as elevadas contribuições para a segurança social, o
pagamento por conta, os transportes, apoios dirigidos para a
produção, infraestruturas agrícolas, formação profissional, rejuvenescimento do setor e a necessidade de apoios para a comercialização, capazes de permitir a
valorização dos produtos nos
mercados de forma a melhorar o
rendimento dos agricultores.
O governo terá de agir rapidamente, para que as grandes preocupações dos agricultores sejam
devidamente atendidas porque
precisamos de medidas rápidas e
práticas, que revitalizem o setor.
- É importante repensar a
economia devolvendo ao sector
agrícola açoriano a importância
que tem como seu principal pilar?
J. R. - A pandemia veio en-

grandecer a atividade agrícola na
região já que os agricultores não
recorreram ao lay off, não onerando por esta via, o estado, pelo que
nunca pararam e, foram e serão
sempre, os responsáveis pelo
abastecimento alimentar dos cidadãos. A Agricultura continua a
ser a principal atividade económica na região, pela sua influência

“Os Açores têm de
apostar na qualidade
dos produtos,
e criar condições para
a nossa afirmação
nos mercados”

na balança comercial, atendendo
aos seus efeitos nas exportações,
onde a fileira do leite é a principal vertente, secundada pela fileira da carne, enquanto o crescimento que tem ocorrido no setor
hortofrutícola, vinha, chá, agricultura biológica ou floresta, ajuda à diminuição das importações
na área alimentar.
Estes são factos inegáveis e que
ninguém contesta e mais uma vez
se provou, a importância da agricultura na região, já que mesmo
em períodos de crise como atual,
se não fosse a capacidade de resistência e resiliência dos agricultores, a economia regional encontrar-se-ia em piores condições do
que as atuais.
De qualquer forma, temos de
fazer uma avaliação do setor agrícola e identificar o que de bom foi
feito, para podermos fazer mais e

melhor, já que existem vertentes
que necessariamente não correram bem, nomeadamente, nas estratégias delineadas pelo governo
anterior para o setor leiteiro, que
resultou num dos mais baixos
preços de leite pagos aos produtores da Europa.
Os Açores têm de apostar na
qualidade dos produtos, e criar
condições para a nossa afirmação
nos mercados, porque isso leva à
fixação das pessoas nos meios rurais, evitando-se a sua desertificação.
A sociedade tende a alterar-se
ao longo do tempo, existindo diferentes mutações que influenciam a população, mas a agricultura está no ADN dos Açorianos,
por isso, este será sempre um dos
principais setores da região.
- Quais as medidas adoptadas
no sector agrícola que devem ser
repensadas?
J. R. - O funcionamento da secretaria da agricultura deve ser reestruturado de forma a ser mais
ágil, permitindo ir de encontro às
necessidades dos agricultores.
O governo deve ser cumpridor
dos seus compromissos com os
agricultores por isso, é necessário
criar um calendário indicativo dos
pagamentos regionais, tal como já
existe, nos pagamentos da União
Europeia feitos pelo IFAP.
As organizações de produtores
são fundamentais na adoção das
políticas agrícolas e devem ser ouvidas atentamente nas reivindicações que transmitem, porque aí,
estão expostas as grandes preocupações do setor.

A estratégia da fileira do leite
tem de ser repensada de forma a
termos uma fileira moderna, capaz de alterar o facto da região,
ter um dos mais baixos preços de
leite pagos aos produtores da
Europa. Aqui, claramente que
não evoluímos nesta fileira e necessitamos duma visão integradora que permita valorizar a excelência da matéria prima entregue nas indústrias de leite.
Os produtores têm feito um
trabalho extraordinário nas suas
explorações, que se constata nos
dados oficiais, onde a qualidade
do leite entregue nas indústrias é
reconhecida por todos. Precisamos, no entanto, duma indústria
que pense mais além e seja capaz
de se ajustar ao consumidor moderno e às novas tendências dos
mercados.
Para isso, a forma de financiamento de algumas indústrias deve ser analisada devidamente
para não se cometerem os mesmos erros, que levou ao sobredimensionamento de algumas
unidades de transformação existentes nalgumas ilhas. Não podemos também apostar em produtos lácteos que não gerem
mais valias, pelo que, o investimento comunitário deve ser cada vez mais criterioso.
Desta forma, o próximo quadro comunitário plurianual terá
um papel decisivo na próxima
década, pelo que deve ser bem
aplicado. Não teremos muitas
mais oportunidades para definir estratégias que sejam capazes de dar sustentabilidade >>
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“O novo governo tem de ser capaz
de transmitir confiança aos Açorianos”
“A região continua
a ter um dos
mais baixos preços
de leite pagos
aos produtores
da Europa”

>>
à agricultura na região. Os novos
desígnios das alterações climáticas estão aí e todos os setores têm
de se adaptar a esta preocupação
e a esta nova realidade. A agricultura dos Açores leva uma
enorme vantagem nesta área,
porque produz com qualidade,
respeitando as regras ambientais
e bem estar animal, mas temos
sempre de melhorar e irmos de
encontro aos grandes objetivos
na nova Politica Agrícola Comum que ai vem, nomeadamente, nas condições previstas na estratégia do prado ao prato e da
biodiversidade 2030.
É fundamental que a região
defenda no Plano Estratégico da
Política Agrícola Comum (PEPAC) os objetivos dos Açores.
- Para si como Presidente da
Federação Agrícola, que retrato faz hoje do sector leiteiro na

Ficha Técnica

Região e que evolução prevê para a próxima década?
J. R. - O setor leiteiro com todas
as suas ineficiências existentes,
continua a ser o principal pilar da
economia regional pelas implicações que tem na sociedade, que
se repercute a vários níveis, como
no próprio emprego, já que a
existência de indústrias de lacticínios, de empresas de serviços, da
própria banca até aos funcionários
dos serviços oficiais, se deve em

muito, à fileira do leite e obviamente à agricultura no seu todo.
Não nos podemos esquecer que a
região expede cerca de 300 milhões
de euros em produtos lácteos para o
exterior, o que é um contributo decisivo para a balança comercial dos
Açores e produz cerca de 34% da
produção de leite nacional e é responsável por 50% da produção nacional de queijo. Esta capacidade de
gerar bens transacionáveis que a fileira do leite tem, é fundamental pa-

“No âmbito das preocupações
das alterações climáticas, não devemos
esquecer o contributo da agropecuária
para a retenção do carbono através
das pastagens e da floresta”

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
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ra a nossa região, mas a existência
duma dupla insularidade, traz dificuldades acrescidas devido aos custos e constrangimentos dos transportes marítimos.
A produção tem feito o seu trabalho, verificando-se que as explorações agropecuárias têm se
modernizado e aperfeiçoado,
através do melhoramento genético ou do maneio alimentar. A
existência de infraestruturas agrícolas em condições também tem
contribuído para a melhoria do
rendimento dos agricultores. No
entanto, ainda existe um longo caminho a percorrer na construção,
beneficiação e manutenção das
infraestruturas, pelo que é preciso
continuar a investir não só nos
perímetros agrários, mas em toda
a ilha, porque esta é uma forma de
reduzir as assimetrias que ocorrem nas próprias ilhas.

No âmbito das preocupações
das alterações climáticas, não nos
devemos esquecer o contributo da
agropecuária para a retenção do
carbono através das pastagens e da
floresta.
Por todas estas razões, pode haver futuro para a fileira do leite,
mas para que tal aconteça, alguma
indústria tem de mudar a sua postura e ser capaz de valorizar a excelência da matéria prima - o leite,
que lhes é entregue pelos produtores. A falta de valorização do nosso
leite tem sido uma preocupação da
Federação Agrícola dos Açores ao
longo dos anos e, creio que é hoje
uma realidade entendida pela própria sociedade. Precisamos de empresas e cooperativas arrojadas
que procurem insistentemente
novos produtos e novos mercados
capazes de valorizar a qualidade
do nosso leite.
Temos uma fileira de leite com
condições para ser competitiva nos
mercados e a indústria tem de
aproveitar a forma sustentada como se produz na região e assim, ir
de encontro às transformações que
vão ocorrendo nos mercados, em
virtude das mudanças do comportamento dos consumidores que
vão evoluindo e alterando-se.
No setor hortofrutícola faltam
dados estatísticos das importações para que a planificação da
produção possa ser mais eficaz.
A produção tem feito o seu trabalho e continuará a aperfeiçoarse porque só desta forma é que poderemos ser competitivos, mas todos devemos caminhar para o
fortalecimento desta fileira, porque não podemos matar a galinha
de ovos de ouro da região.

Cooperativa União Agrícola, CRL

Recinto da Feira Campo de Santana

Telf: 296 490 000
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Federação Agrícola dos Açores
envia carta ao Primeiro Ministro
a apelar a manutenção do orçamento
POSEI PÓS-2020
Federação Agrícola dos Açores
estabeleceu protocolo com a Caixa
de Crédito Agrícola Mútuo dos Açores
que disponibiliza uma linha de crédito
de 10 milhões de euros
para os Agricultores dos Açores

A

Federação Agrícola dos
Açores e a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo
dos Açores assinou em
Ponta Delgada, um protocolo
que tem como objetivo disponibilizar uma linha de crédito a todos os produtores agrícolas dos
Açores, pertencentes às 17 associadas da Federação Agrícola
dos Açores.
Esta é uma linha de crédito que
tem o valor de 10 milhões de euros e constitui um crédito de cam-

panha, com o prazo máximo de
um ano, à taxa nominal de 1,85%.
Num período como o que atravessamos, em que as explorações
agrícolas enfrentam dificuldades e
constrangimentos, a disponibilização de linhas de crédito, em condições atrativas, é fundamental para os rendimentos dos agricultores,
pelo que, a Federação Agrícola dos
Açores destaca a iniciativa e o empenho da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo dos Açores em criar este
crédito de campanha.

A

Federação Agrícola dos
Açores continua a envidar esforços de sensibilização e de apoio à manutenção da dotação orçamental do
POSEI pós-2020 ao mais alto nível, desta feita com o envio de uma
carta ao Sr. Primeiro Ministro,
António Costa.
A missiva enviada realça a posição reiterada dos ministros da agricultura de Portugal, Espanha,
França e Grécia no último Conselho
de 21 de outubro a favor da manutenção do orçamento do POSEI até
2027. O corte de 3,9% proposto pela
Comissão Europeia poderá ser ultrapassado recorrendo-se às margens orçamentais da rubrica dedicada ao FEAGA, conforme sugeriu o
Ministro da Agricultura Espanhol.
A manutenção da dotação foi votada favoravelmente e de forma
inequívoca no Plenário do passado
dia 23 de Outubro pelo Parlamento
Europeu com 657 votos a favor, 16
contra e 19 abstenções. O voto visa

restabelecer os montantes consagrados às regiões ultraperiféricas
no âmbito do POSEI, em consonância com a resolução do Parlamento Europeu, de 14 de novembro de 2018, sobre o Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027.
Tendo em conta que as negociações interinstitucionais sobre
as disposições transitórias deverão
ter lugar após o primeiro plenário
de novembro e que neste fórum
será definido a dotação orçamental respeitante ao POSEI, a Federação Agrícola dos Açores apelou
ao Sr. Primeiro Ministro, nesta
etapa tão decisiva, que:
- Portugal congregue esforços
junto dos Estados francês, espanhol e grego na defesa conjunta do
envelope financeiro do POSEI;
- Portugal sensibilize a Presidência alemã do Conselho para
que defenda a atual dotação financeira do POSEI aquando do retomar das negociações interinstitu-

cionais referentes às disposições
transitórias da PAC. É imprescindível que os negociadores do
Conselho se posicionem a favor
da manutenção do envelope financeiro do POSEI nestes trílogos, tal como a equipa do Parlamento Europeu o fará. Só assim
a Comissão Europeia reverterá a
sua posição;
- Portugal interceda junto da
Comissão Europeia, nomeadamente junto do Colégio de Comissários e, em particular, junto
do Comissário Europeu da Agricultura, Janusz Wojciechowski,
para que os cortes propostos sejam eliminados.
Tal como referiu a Ministra da
Agricultura, Maria do Céu Antunes, no Conselho de 21 de setembro, o programa POSEI reveste-se
da maior importância para as Regiões Ultraperiféricas dadas as fragilidades decorrentes dos maiores
custos de produção e da falta de alternativas de atividade.
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Facilidade de parto
N

os dias atuais, um
problema que afeta
significativamente as
explorações leiteiras
são as complicações do parto.
Novilhas e vacas que passam por
um parto difícil, regra geral tendem a ter complicações de saúde,
fertilidade e consequentemente
quebras bastante acentuadas de
produção na lactação.
Para além do referido anteriormente, em algumas situações ocorre a morte do vitelo
e/ou da própria vaca, a dificuldade de parto é uma das principais causas de nados mortos.
Assim sendo, deve-se dar particular atenção a esta característica quando se efetua programa de seleção genética.
Desde 1978 que a informação
da avaliação genética dos touros
para a facilidade de parto está disponível (Figura 1). Esta mede a
tendência de um touro gerar vitelos maiores ou menores do que a
média da raça, e calcula-se através
dos dados de registo do tipo de
parto, que são fornecidos pelos
produtores à National Association of Animal Breeders (NAAB).
Anualmente são reportados aproximadamente 1,2 milhões de registos de dados de partos.
A classificação relativa á facilidade de parto é efetuada
usando uma escala representada na tabela 1.
De acordo com a escala anterior podemos dividir os partos em 2 categorias:
- 1, 2 e 3 indicam partos relativamente fáceis.

Tabela 1. Escala de classificação da facilidade
de parto utilizada pela NAAB
Escala de Facilidade de parto
1
2
3
4
5

- 4 e 5 indicam partos difíceis
Em agosto de 2020 o sistema
que define a facilidade de parto
foi alterado, em vez de definir como média da população 8.0, neste novo sistema os touros são avaliados, para este caracter entre 1%
e 4%, em que o valor de 2.2 é considerado valor médio.
Assim sendo, valores abaixo de
2.2 são os desejados pois estima-se
que os partos sejam mais fáceis.
De acordo com estas infor-

Grau de dificuldade de parto
Sem problema
Problemas ligeiros
Necessita de assistência
Difícil
Extremamente difícil

mações, o conhecimento da informação genética de um touro,
para a facilidade de parto, tem como principal utilidade a seleção
dos touros a evitar utilizar nos
cruzamentos com as novilhas,
uma vez que os partos difíceis são
muito mais comuns em novilhas
de primeiro parto do que em vacas mais velhas.
ENG. HENRIQUE MONIZ LOURENÇO

Figura 1. Exemplo prático de uma prova genética de um touro
com destaque para caracter facilidade de parto

VENDE-SE LAVOURA EM LAGOA
Situada na cidade de Lagoa, na freguesia de Remédios – Santa Cruz,
a nossa exploração agrícola contém 25 vacas leiteiras da Raça Holstein Frísia.
Todos os animais estão em boas condições de saúde e têm qualidade genética.
A venda destas cabeças de gado inclui terrenos de vara grande, num total de 139.731,83 m2,
o equivalente a 14,33 hectares.
Temos ainda para venda novilhas com idades entre os 4 meses a 1 ano.
Mais informações, por favor entrar em contato: 916 551 242 - 912 679 445 - 916 907 288
Agradeço que nos contatem apenas se tiverem verdadeiro interesse.
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Visita de Campo ao ensaio de variedades
de milho forrageiro em Santana
N

a perspectiva de encontrar melhores variedades de milho forrageiro,
a Cooperativa União
Agrícola em colaboração com os
seus parceiros comerciais - Dekalb/Bayer, Deiba, e Ascenza - instalou um campo de ensaio com várias variedades de milho silagem. O
ensaio experimental decorreu entre
abril e setembro numa parcela de
2 hectares de terra, localizada em
Santana, a qual foi cedida pela Associação de Jovens Micaelenses. No
final do mês de agosto, promoveuse uma visita ao campo com os associados e os demais interessados
na cultura. Neste dia foram muitos
os participantes que estiveram presentes, os quais tiveram oportunidade de verificar e avaliar, com o
apoio dos nossos técnicos, as variedades experimentais e as comerciais de marca DEKALB, contribuindo esta iniciativa não só para a
promoção de futuras variedades,
mas também para aumentar a capacidade crítica dos participantes
aquando da escolha das variedades.
A seleção de novas variedades
para os Açores resulta de vários
ensaios que são realizados todos os
anos, em diferentes zonas da ilha
de São Miguel, onde são testadas
aplicando multicritérios de avaliação essenciais à definição de
uma boa variedade para forragem.
Para além da avaliação quantitativa, é realizada a colheita de uma
amostra a cada uma das variedades aquando do ensilamento, no
sentido de avaliar o seu valor qua-

litativo recorrendo às análises físico-químicas.
No campo de Santana, como foi
referido acima, tivemos presente
as variedades experimentais e as
comerciais de marca DEKALB, as
quais já são do domínio dos nossos
associados: o DKC 6181, FAO 500
longo, com elevados rendimentos
em matéria verde e matéria seca.
Esta variedade possui a capacidade de produzir plantas média/altas, de folhas largas e com grandes
maçarocas, com elevado número
de grãos e filas; E as novas variedades comerciais DKC 6777,
DKC6340, DKC 5741 e DKC 5144.
A variedade DKC 6777, FAO
600 médio, é uma variedade muito alta que possui um excelente

rendimento em matéria verde por
hectare e um bom stay-green. O
DKC 6777 mostrou-nos, em vários
ensaios realizados, um caule flexível e um sistema radicular muito
desenvolvido, o que lhe proporciona uma maior resistência à acama
e à tolerância ao stress hídrico.
O DKC 6340, FAO 500 longo, é
uma variedade ideal para aquele
produtor que pretende conseguir
produções semelhantes a ciclos
600 que não pode semear tão cedo
ou que não pode colher tão tarde.
Esta variedade recomenda-se semear com densidades médias, originando maçarocas cilíndricas
com um grande número de filas.
Possui um caule muito resistente à
queda e à broca.

O DKC 5741, FAO 500 curto,
sinónimo de maçarocas cilíndricas, longas e pesadas com elevado
número de filas, apresenta um pequeno ângulo entre as folhas e o
caule. Bom stay-green com folhas
de cor verde escura. Adaptado a altas densidades de sementeira.
O DKC 5144, FAO 400, sendo
valorizado por ser um milho híbrido de grande adaptabilidade e
potencial produtivo, tendo um desempenho muito bom em situações de densidades de sementeira elevada.
Para além da apresentação das
diferentes variedades de milho Dekalb, voltamos a dispor os milhos
utilizando o sistema de sementeira
Twin Rows, vulgo sementeira pé de
galo, com a densidade de 86 000
plantas por hectare, tendo sido
possível verificar com os nossos
participantes que este sistema ofe-

rece melhores produções de massa forrageira, resultante de um
melhor aproveitamento da fertilidade do solo (maior ocupação
do solo), melhor controlo de infestantes e menores perdas de
água por evaporação do solo (o
solo deixa de estar exposto ao sol
mais cedo que nas sementeiras
convencionais).
As variedades foram semeadas utilizando adubos de "disponibilidade controlada", tendo sido feita toda a adubação à sementeira aplicando 50 Kg por
alqueire, na linha, de ENTEC
20-10-10 (350 Kg/ha) e 75 Kg
por alqueire, a lanço, de ENTEC
25-15 (525 Kg/ha). O controlo de
infestantes - junça, milhãs e folhas largas - foi efectuada em metade da parcela com Monsoon
(Bayer) e a outra metade com
Mesopec (Ascenza).
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Associação Agrícola
de São Miguel
promove Curso
Técnico de Produção
Agropecuária,
em parceria
com A Ponte Norte

A

Associação Agrícola de
São Miguel em parceria
com A Ponte Norte - Escola Profissional da Ribeira Grande e com o apoio da Câmara Municipal da Ribeira Grande, deram início ao curso técnico de
Produção Agropecuária. A cerimónia de inauguração realizou-se no
Parque de Leilões de Santana no
dia 1 de outubro e contou com a presença das entidades envolvidas no
projeto e respetivos alunos. O curso
terá uma duração de três anos, é
composto por catorze alunos que
irão ter formação do 10º ao 12º ano,
nas instalações da Associação Agrícola de São Miguel, local onde irá
também decorrer as aulas teóricas.
No que diz respeito à Componente de Formação, a Escola Profissional da Ribeira Grande, ficou
responsável por promover a Formação Sociocultural e a Formação
Científica. Quanto à Formação
Técnica, esta será promovida pela
Associação Agrícola de São Miguel, que irá recorrer aos seus colaboradores e técnicos especializados para que os alunos adquirem
conhecimentos práticos.
Relativamente ao perfil de saída do curso, ao terminar o curso,
pretende-se que os alunos consigam organizar e executar as atividades de uma exploração agrícola
e/ou pecuária, aplicando técnicas,
métodos e modos de produção
compatíveis com a preservação
ambiental e respeitando as normas de proteção e bem-estar ani-

mal e qualidade dos produtos, de
segurança alimentar, saúde pública e segurança no trabalho. Neste
contexto, a Associação Agrícola de
São Miguel está a efetuar parcerias
com outras entidades para a realização de estágios profissionais,
no decorrer da formação.
A Associação Agrícola de São
Miguel enaltece assim todo o interesse pela aderência por parte
dos alunos a este curso e acredita
que este irá beneficiar não só os
associados, como também os
agricultores micaelenses. Deseja
que este seja um ano produtivo e
favorável para os respetivos estudantes. Atendendo à adesão verificada, a Associação Agrícola de
São Miguel, espera reunir condições para que se possa dar continuidade a estas iniciativas e outras formações relevantes para o
setor agrícola.

“O curso terá uma
duração de três anos,
é composto por
catorze alunos que
irão ter formação
do 10º ao 12º ano,
nas instalações da
Associação Agrícola
de São Miguel”

10 Agricultor 2000
NOVEMBRO DE 2020

Secretaria Regional da Agricultura e Florestas

Portaria n.º 156/2020 de 11 de novembro de 2020

Apoio às explorações leiteiras da Região Autónoma dos Açores, para fazer
face aos desequilíbrios provocados pela crise da Covid-19
Estabelece as regras aplicáveis para atribuição de
um apoio às explorações leiteiras da Região Autónoma dos Açores, para fazer face aos desequilíbrios provocados pela crise da Covid-19, no âmbito da medida
21 - Apoio temporário excecional aos agricultores e às
PME do PRORURAL+.
Considerando o Regulamento (UE) n.º 1305/2013
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro, relativo ao apoio ao desenvolvimento rural
pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento
Rural (FEADER);
Considerando o Regulamento (UE) 2020/872 do
Parlamento Europeu e do Conselho de 24 de junho
de 2020, que altera o Regulamento (UE) n.º
1305/2013 no respeitante a uma medida específica
de prestação de apoio temporário excecional no
âmbito do Fundo Europeu Agrícola para o Desenvolvimento Rural (FEADER) em resposta ao surto de Covid-19.
Considerando o Regulamento de execução (UE)
2020/1009 da Comissão de 10 de julho de 2020, que
altera os Regulamentos de execução (UE) nº
808/2014, da Comissão de 17 de julho e (UE) nº
809/2014, da Comissão de 17 de julho no que respeita
a determinadas medidas para fazer face à crise causada pela pandemia da Covid-19.
Considerando a proposta de alteração ao PRORURAL+ que tem como objetivo fazer face às novas
necessidades dos potenciais beneficiários;
Considerando que o PRORURAL+ inclui a Medida
21 - Apoio temporário excecional aos agricultores e às
PME, particularmente afetados pela crise da Covid19, enquadrada no âmbito do artigo 39.º B do Regulamento (UE) n.º 1305/2013 do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 17 de dezembro;
Considerando que a medida visa mitigar, no imediato, as perdas significativas de rendimento causadas pela Covid-19, aos agricultores do sector leiteiro
da RAA.
Nestes termos, após ouvidos os representantes do
sector e o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P., abreviadamente designado por
IFAP, I.P., enquanto organismo pagador, manda o
Governo Regional, através do Secretário Regional
da Agricultura e Florestas, ao abrigo do disposto na
alínea d) do n.º 1 do artigo 90.º do Estatuto Políticoadministrativo da Região Autónoma dos Açores, o
seguinte:

Capítulo I
Disposições gerais
Artigo 1.º
Objeto
A presente portaria estabelece as regras aplicáveis
para atribuição de um apoio às explorações leiteiras da
Região Autónoma dos Açores, para fazer face aos desequilíbrios provocados pela crise da Covid-19, no âmbito
da medida 21 - Apoio temporário excecional aos agricultores e às PME do PRORURAL+, particularmente afetados pela crise da Covid-19.

Artigo 2.º
Objetivo
O apoio previsto na presente portaria visa reduzir as
perdas económicas resultante do abaixamento do
preço do leite ao produtor, provocado pela redução
do escoamento dos produtos pelo sector da transformação.

Artigo 3.º
Beneficiários

Artigo 7.º
Análise e decisão da candidatura

Podem beneficiar do apoio previsto na presente portaria os agricultores em nome individual ou coletivo, que
possuam exploração pecuária com vacas leiteiras em produção.

1. A Direção Regional com competência em matéria de
Desenvolvimento Rural analisa e decide sobre a candidatura apresentada.
2. Podem ser solicitados aos beneficiários elementos
complementares, constituindo a falta de entrega dos mesmos ou a ausência de resposta fundamento para a não
aprovação da candidatura.

Artigo 4.º
Condições de elegibilidade
Para beneficiarem do apoio os agricultores têm que
reunir as seguintes condições:
a) Ser detentor de uma exploração produtora de leite;
b) Deter vacas leiteiras na exploração, registadas
no Sistema de Identificação e Registo Animal - SNIRA,
no período compreendido entre 1 de fevereiro e 30 de
abril, pertencentes a uma das raças constantes do Anexo I da presente Portaria e que dele faz parte integrante, ou resultantes de um cruzamento com essas raças,
desde que tenham idade inferior a doze anos e com comunicações de nascimento registadas no SNIRA nos
últimos 24 meses;
c) Proceder a entregas de leite cru de vaca ou vendas diretas.

Artigo 5.º
Forma e valor dos apoios
1. O apoio assume a forma de um montante fixo, diferenciado por escalões, constantes do aviso de abertura de
candidatura, e que se destina a apoiar as explorações do
sector leiteiro da Região Autónoma dos Açores que estão
a ser afetadas pela crise económica provocada pela COVID-19.
2. O montante do apoio a conceder às explorações
leiteiras é determinado com base no número mínimo de animais existentes (Vacas Leiteiras) na base de
dados SNIRA - Sistema de Identificação e Registo
Animal, no período compreendido entre 1 de fevereiro e 30 de abril, nos termos do Anexo II da presente Portaria.
3. O apoio está limitado aos montantes máximos previstos no Regulamento 2020/872, do Parlamento Europeu e do Conselho de 24 de junho que altera o Regulamento (UE) 1305/2013, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 17 de dezembro.

Capítulo II
Procedimentos
Artigo 6.º
Apresentação da candidatura
1. O período para apresentação da candidatura decorre entre 12 de novembro e 27 de novembro.
2. A apresentação da candidatura e dos documentos
ou declarações que sejam constitutivos da sua elegibilidade, efetua-se através de submissão eletrónica do
formulário disponível no portal do PRORURAL+, e autenticados com o código de identificação atribuído
para o efeito.
3. A autenticação nos termos do número anterior
responsabiliza o agricultor e obriga-o em simultâneo
a cumprir a legislação comunitária, nacional e regional
na matéria e a manter na sua posse e em bom estado
de conservação toda a documentação e registos que
comprovem a verdade das declarações efetuadas.
4. Considera-se a data da última submissão eletrónica
como a data de apresentação da candidatura.

Artigo 8.º
Pagamentos
1. O pagamento do apoio é efetuado pelo Instituto de
Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P., abreviadamente designado por IFAP, I.P., enquanto organismo pagador.
2. O pagamento do apoio fica condicionado à aprovação pela Comissão Europeia, da 7.º alteração ao PRORURAL+.

Artigo 9.º
Incumprimento
Em caso de incumprimento os beneficiários ficam
obrigados a devolver as importâncias recebidas ao abrigo
da presente Portaria.

Capítulo III
Controlos
Artigo 10.º
Princípios gerais do controlo
Os controlos administrativos são efetuados através
da base de dado do Sistema de Nacional de Identificação e Registo Animal - SNIRA, das entregas de leite e Vendas Diretas, de modo a assegurar a verificação
eficaz do cumprimento dos requisitos de concessão das
ajudas.

Capítulo IV
Disposições Complementares
Artigo 11.º
Limites orçamentais
1. O pagamento do apoio está sujeito a um limite orçamental de 4 000 000 .
2. Se o valor total dos pedidos de ajuda exceder o limite orçamental disponível, tal facto dá origem a um rateio sobre o montante apurado, aplicável a todos os requerentes da ajuda.

Artigo 12.º
Notificações
1. As notificações aos beneficiários são efetuadas por
mensagem de correio eletrónico (e-mail) desde que o
beneficiário o tenha disponibilizado no formulário de
identificação do beneficiário (IB), nos termos da legislação aplicável.
2. No caso do beneficiário não ter disponibilizado o
e-mail no seu IB, as notificações são efetuadas por carta
registada, para o domicílio fiscal ou para a morada de contacto, indicados pelo beneficiário no IB.
3. As notificações previstas nos números anteriores
consideram -se efetuadas:
a) Por e-mail, na data da respetiva expedição;
b) Por carta registada, no terceiro dia útil posterior ao
registo.
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Capítulo V
Disposições finais

CALENDÁRIO INDICATIVO DE PAGAMENTOS
(Datas Previsionais)(1)
AÇORES - CAMPANHA 2020 / 2021

Artigo 13.º
Acumulação de apoios
Os apoios previstos no presente diploma não são acumuláveis com outros apoios atribuídos com a mesma finalidade.

Artigo 14.º
Entrada em vigor
A presente Portaria entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação.

AJUDA/APOIO

O Secretário Regional da Agricultura e Florestas

João António Ferreira Ponte

Anexo I
Lista de raças de orientação “leite”

PAGAMENTO
PREVISTO
ATÉ AO DIA(1)

Adiantamento 70%

30 de novembro

Saldo
1.ª Prestação 90%
Saldo
Saldo

31 de dezembro
31 de dezembro
31 de dezembro
31 de dezembro

1.ª Prestação 90%
1.ª Prestação 90%

31 de dezembro
31 de dezembro

ANO 2020
NOVEMBRO
1.5.1 PRODUÇÕES ANIMAIS - AJUDA AO ESCOAMENTO DE JOVENS BOVINOS
DOS AÇORES - 1º Semestre

Secretaria Regional da Agricultura e Florestas.
Assinada a 9 de novembro de 2020.

TIPO DE
PAGAMENTO

DEZEMBRO
1.1 PRODUÇÕES ANIMAIS - PRÉMIO À VACA ALEITANTE
1.2.1 PRODUÇÕES ANIMAIS - PRÉMIO AO ABATE DE BOVINOS - 1º Semestre
1.4 PRODUÇÕES ANIMAIS - PRÉMIO À VACA LEITEIRA
1.7 PRODUÇÕES ANIMAIS - PRÉMIO AOS PRODUTORES DE LEITE
2.1 PRODUÇÕES VEGETAIS - AJUDA AOS PRODUTORES
DE CULTURAS ARVENSES
2.4 PRODUÇÕES VEGETAIS - AJUDA AOS PRODUTORES DE ANANÁS

ANO 2021
JANEIRO
2.2 PRODUÇÕES VEGETAIS - AJUDA AOS PRODUTORES DE CULTURAS TRADICIONAIS 100%
2.6.1 PRODUÇÕES VEGETAIS - AJUDA AOS PRODUTORES DE BANANA - 1º Semestre 100%

29 de janeiro
29 de janeiro

FEVEREIRO
1.3 PRODUÇÕES ANIMAIS - PRÉMIO AOS PRODUTORES
DE OVINOS E CAPRINOS

1.ª Prestação 90%

26 de fevereiro

SALDO

31 de março

SALDO

31 de março

1.ª Prestação 90%

31 de março

SALDO

30 de abril

SALDO

30 de abril

SALDO
SALDO

30 de abril
30 de abril

SALDO
SALDO
1.ª Prestação 90%

30 de abril
30 de abril
30 de abril

100%

30 de abril

100%

30 de abril

100%

31 de maio

100%

31 de maio

2.ª Prestação

31 de maio

2.ª Prestação
2.ª Prestação
2.ª Prestação

30 de junho
30 de junho
30 de junho

100%
100%
2.ª Prestação
2.ª Prestação
100%
100%

30 de junho
30 de junho
30 de junho
30 de junho
30 de junho
30 de junho

MARÇO
1.5.1 PRODUÇÕES ANIMAIS - AJUDA AO ESCOAMENTO DE JOVENS
BOVINOS DOS AÇORES - 1º Semestre
1.8.1 PRODUÇÕES ANIMAIS - AJUDA AO TRANSPORTE INTER-ILHAS
DE JOVENS BOVINOS - 1º Semestre
2.5 PRODUÇÕES VEGETAIS - AJUDA AOS PRODUTORES DE HORTO-FRUT.,
FLORES DE CORTE E PLANTAS ORNAMENTAIS

ABRIL
M2.4.1 INVESTIMENTOS PARA A UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL DE TERRAS
FLORESTAIS PRÉMIOS À MANUTENÇÃO E POR PERDA DE RENDIMENTO
M8 INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ZONAS FLORESTAIS
E NA MELHORIA DA VIABILIDADE DAS FLORESTAS - PRÉMIOS
M10.1 PAGAMENTO POR COMPROMISSOS RESPEITANTES
AO AGROAMBIENTE E AO CLIMA
M11 AGRICULTURA BIOLÓGICA
M13.3 PAGAMENTOS COMPENSATÓRIOS A TÍTULO DE OUTRAS ZONAS
AFETADAS POR CONDICIONANTES ESPECÍFICAS
M15.1 PAGAMENTOS POR COMPROMISSOS SILVOAMBIENTAIS E CLIMÁTICOS
1.2.2 PRODUÇÕES ANIMAIS - PRÉMIO AO ABATE DE BOVINOS - 2º Semestre
2.3 PRODUÇÕES VEGETAIS - AJUDA À MANUTENÇÃO DA VINHA PARA
A PRODUÇÃO DE VINHOS DOP E VINHOS COM IGP
3.1 TRANSFORMAÇÃO - AJUDA À ARMAZENAGEM PRIVADA
DE QUEIJOS "ILHA" E "SÃO JORGE"

Anexo II

MAIO
1.5.2 PRODUÇÕES ANIMAIS - AJUDA AO ESCOAMENTO DE JOVENS
BOVINOS DOS AÇORES - 2º Semestre
1.8.2 PRODUÇÕES ANIMAIS - AJUDA AO TRANSPORTE INTER-ILHAS
DE JOVENS BOVINOS - 2º Semestre
2.5 PRODUÇÕES VEGETAIS - AJUDA AOS PRODUTORES DE HORTO-FRUT.,
FLORES DE CORTE E PLANTAS ORNAMENTAIS

JUNHO
1.2.1 PRODUÇÕES ANIMAIS - PRÉMIO AO ABATE DE BOVINOS - 1º Semestre
1.2.2 PRODUÇÕES ANIMAIS - PRÉMIO AO ABATE DE BOVINOS - 2º Semestre
1.3 PRODUÇÕES ANIMAIS - PRÉMIO AOS PRODUTORES DE OVINOS E CAPRINOS
1.6 PRODUÇÕES ANIMAIS - AJUDAS À INOVAÇÃO E QUALIDADE
DAS PRODUÇÕES PECUÁRIAS AÇORIANAS
1.9 PRODUÇÕES ANIMAIS - AJUDA AOS PRODUTORES APÍCOLAS
2.1 PRODUÇÕES VEGETAIS - AJUDA AOS PRODUTORES DE CULTURAS ARVENSES
2.4 PRODUÇÕES VEGETAIS - AJUDA AOS PRODUTORES DE ANANÁS
2.6.2 PRODUÇÕES VEGETAIS - AJUDA AOS PRODUTORES DE BANANA - 2º Semestre
3.2 TRANSFORMAÇÃO - AJUDA AO ACONDICIONAMENTO DE PRÓTEAS

Calendário provisório, sujeito a alterações decorrentes de situações excecionais.
O pagamento dos apoios FEADER nas datas indicadas está condicionado à existência de disponibilidade orçamental.
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, contados da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos.

(1)

Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.
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AVISO
Cessação da Atividade Agrícola
Foi prolongado o prazo de candidaturas,
até ao dia 31 de janeiro de 2021
Para mais informações contacte gabinete de projetos
da Associação Agrícola de São Miguel
ou Serviços de Desenvolvimento Agrário de São Miguel

