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O
VII Concurso Micaelense Holstein Frísia
de Outono inicia um novo ciclo de concur-
sos após os efeitos da pandemia provocada
pelo covid-19, durante a qual os agriculto-

res foram imprescindíveis, já que por nunca terem pa-
rado, evitaram uma grave crise alimentar na região,
no país, na Europa e em grande parte do mundo.

Infelizmente, continuamos no caso da fileira do lei-
te, a ter preços miseráveis pagos aos produtores, sen-
do o preço por litro de leite nos Açores o mais baixo da
União Europeia, o que resulta numa desmotivação e
desalento profundos para quem produz e o faz com
empenho e dedicação.  O trabalho dos agricultores
tem de ser reconhecido e não pode ser constantemen-
te desvalorizado pela indústria, que continua a não
perceber as grandes dificuldades com que as explo-
rações agropecuárias se debatem. 

A conjuntura mundial tem obrigado ao aumento
dos custos dos fatores de produção duma forma as-
sustadora e os agricultores não poderão continuar a
suportar estas subidas, se não houver um aumento
significativo da parte da receita e também, uma nova
abordagem e nova postura de todos os agentes do se-
tor agrícola na região.  

O Governo Regional dos Açores também tem de as-
sumir as suas responsabilidades e se já tomou algumas
medidas que devem ser reconhecidas como positivas
para o setor agrícola, tem de se empenhar ainda mais
na procura de soluções que sejam não só conjunturais,
mas fundamentalmente estruturais, por que só assim,
é qua agricultura na região, pode ter a importância que
deve ter e ir de encontro à apetência que existe nos
Açorianos pela agricultura, que está no seu ADN.

Aguardamos que das reuniões da Subcomissão especí-
fica dedicada ao setor do leite e produtos lácteos, criada
no âmbito da PARCA, que reúne a produção, a indústria,
a distribuição, os consumidores, e vários organismos do
governo a nível nacional e regional, possam ser criadas
medidas concretas e objetivas que impeçam a constante
degradação do preço de leite pago à produção. 

O VII Concurso Micaelense Holstein Frísia de Ou-
tono decorrerá de acordo com as regras impostas pela
Direção Regional de Saúde e pretende contribuir para
a autoestima dos agricultores que irão apresentar a
excelência dos animais micaelenses e o trabalho exce-
cional que têm desenvolvido no melhoramento gené-
tico das suas manadas.

As dificuldades existem e são muitas, mas estes even-
tos pretendem ser um espaço de convívio e confraterni-
zação entre agricultores e as suas famílias, pelo que é de
grande importância a presença de todos.

Ministra da Agricultura
reúne-se com 

Jorge Rita e agricultores
de São Miguel
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“Aguardamos até ao fim
do ano uma resposta 
da indústria à subida 
do preço do leite, 
se isso não acontecer
serão tomadas outras
medidas” Jorge Rita

Visita ao campo
experimental 
de milho forrageiro
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Ministra da Agricultura
reúne-se com Jorge Rita 
e agricultores de São Miguel
>> Maria do Céu Antunes, Ministra da Agricultura, visitou São Miguel numa visita no âmbito 
de auscultação dos agentes do setor para a construção do Plano Estratégico da Política Agrícola
Comum (PEPAC). A Governante visitou a fábrica de chá Gorreana, tendo de seguida uma reunião
de trabalho com o Presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro e o Presidente da
Direção da Federação Agrícola dos Açores, em Ponta Delgada e encerrou a sua visita, após reunir
com a Direção da Federação Agrícola dos Açores, com uma sessão de esclarecimento aos 
produtores ao lado de Jorge Rita, Presidente da Associação Agrícola de São Miguel e Federação
Agrícola dos Açores e de António Ventura, Secretário Regional da Agricultura que se encerrou 
no Parque de Leilões da Associação Agrícola de São Miguel

M
aria do Céu Antunes,
afirmou que foi ne-
gociado "um acordo
histórico" que "per-

mite implementar na Europa a re-
forma mais ambiciosa desde há 30
anos" e apresentar às Regiões
Autónomas "boas notícias", no-
meadamente com "a manutenção
do orçamento para o POSEI", o
Regime de Apoio às Regiões Ul-
traperiféricas. A Ministra da Agri-

ra fixar o preço do leite, embora pos-
sam exercer influência junto dos vá-
rios intervenientes na fileira, no sen-
tido de estabelecer alguns mecanis-
mos de autorregulação, destacando
o trabalho nesse sentido que tem si-
do feito no âmbito da Plataforma de
Acompanhamento das Relações na
Cadeia Agroalimentar (PARCA). 

Por fim e quanto ao futuro do se-
tor agrícola, Maria do Céu Antunes
foi clara em reafirmar que este está
a passar por uma maior diversifi-
cação na produção de laticínios, de
forma a reduzir-se na produção de
leite UHT e manteiga, onde Portu-
gal é excedentário neste momento,
para se privilegiar a produção de
queijo e iogurtes onde Portugal é
neste momento deficitário. "O se-
tor leiteiro produz hoje em Portugal
bem mais do que a nossa capacidade
para consumir e exportar. O consu-
mo alterou-se e o mercado também
e se somos excedentários na pro-
dução de leite e manteiga, somos al-
tamente deficitários na produção de
queijo e na produção de iogurtes, pe-
lo que estando nós num arquipélago
que produz queijo de excelente qua-
lidade, se calhar vamos ter que pen-
sar em como podemos valorizar a fi-
leira para tirar partido disso", afir-
mou Maria do Céu Antunes. 

cultura adiantou que vão ser dis-
ponibilizados "mais cerca de 200
milhões de euros" para o progra-
ma de desenvolvimento rural que
está também a ser construído com
o Governo Regional, o que irá per-
mitir ir de encontro às necessida-
des dos agricultores açorianos.

Quanto à questão sensível do
preço do leite, a Ministra da Agri-
cultura salientou que os Governos
não podem intervir no mercado pa-

“Estão reunidas
condições para que
juntos, possamos 
ter um excelente plano
estratégico que 
possa ir ao encontro
das necessidades dos
Açorianos do ponto 
de vista financeiro”



Jorge Rita, defende 
a criação de pacto 
de regime para se
resolver a situação 
do setor leiteiro

O
Presidente da Federação
Agrícola dos Açores, co-
meçou por realçar que
neste momento "vivemos

uma conjuntura extremamente ár-
dua. Pois, temos a situação anormal
do aumento gradual dos custos de
produção e também a falta de ren-
dimento dos agricultores". Neste

sentido, Jorge Rita realça o facto de o
preço do leite pago ao produtor estar
estagnado. Avançou que transmitiu
à Ministra da Agricultura a necessi-
dade de "uma vez por todas, firmar
um pacto de regime regional e na-
cional para resolver a situação do
sector leiteiro, que não pode conti-
nuar da forma em que se encontra".

ting associada à venda destes
produtos. 

Jorge Rita considera também
que a indústria "tem sido muito
apoiada, mas não tem sido obriga-
da a criar novos produtos com di-
ferenciação e valor acrescentado".
O Presidente da Associação Agrí-
cola de São Miguel, reforçou que é
necessário "apostar na internacio-
nalização dos produtos açorianos
(…) A indústria não o faz porque
não sabe ou porque não quer" e su-
blinha que os produtores não
aguentam mais um dia a produzir
leite da forma e ao custo que pro-
duzem, com o preço a que rece-
bem". Ainda relacionado com es-
te assunto e questionado sobre a
possibilidade da existência de
uma manifestação, Jorge Rita ga-
rantiu que essa opção "está sem-
pre em cima da mesa quando os
produtores assim o entenderem,
mas, nesta fase, e na expectativa
que as indústrias anunciem até
dezembro a subida do preço do
leite, iremos aguardar".

O representante da lavoura aço-
riana, considera que o que mais
importa agora, é mudar o paradig-
ma atual da indústria da transfor-
mação e da comercialização. E pa-
ra isso, "ou conseguimos colocar os
produtos regionais num patamar

alto de valorização ou nunca tere-
mos sucesso. Este é um trabalho
que tem de ser feito muito mais pe-
la indústria, pela distribuição e pe-
la comercialização". Jorge Rita,
não tem dúvidas de que é necessá-
rio alterar a estratégia de marke-

Na região, irão ser
criadas entidades
que se irão 
responsabilizar pela
gestão dos fundos
comunitários sou. O chefe do Executivo aço-

riano frisou a participação da
Região "na plenitude" dos seus
"direitos" na definição do PE-
PAC, para que o documento pos-

sa ter também "a interação e a in-
tervenção dos Açores". "Isso é
meritório e é uma questão de ati-
tude e carácter que sinalizamos
com apreço", afirmou.

O
Presidente do Governo
Regional dos Açores,
José Manuel Bolieiro,
destacou "a boa com-

preensão" que possibilita "um re-
conhecimento das especificida-
des" do arquipélago açoriano,
fruto de "uma articulação" entre
o Governo da República, a Minis-
tra da Agricultura e a nossa Re-
gião. "É um momento que asse-
gura esta relação e esta atitude
que tenho protagonizado, de uma
autonomia de responsabilização,
onde o entendimento entre os
órgãos de governo próprio da Re-
gião, o Governo da República e a
nossa boa relação com o nosso en-
quadramento de interação na
União Europeia permite criar si-
nergias a bem do desenvolvimen-
to de Portugal e dos Açores", fri-
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A produção de
leite nos Açores
tem de diminuir
>> Jorge Rita aborda as mais recentes temáticas da lavoura açoriana, em
destaque está a residual subida do preço do leite açoriano, e consequentemente 
o avanço da redução da produção de leite. O Plano e Orçamento para 2022 
a falta de mão de obra na agricultura são igualmente questões abordadas

te de leite UHT à venda no conti-
nente, o que prejudica sobretudo o
seu leite do dia. E cada vez há me-
nos consumo de leite. Se este dis-
curso se mantém e se as indústrias
não querem pagar mais por litro
de leite por esta razão, então não
vamos insistir em dar mais leite à
indústria. O meu interesse não é
produzir mais ou produzir menos.
É produzir a uma dimensão em
que a produção possa gerar ren-
dimento. E, presentemente, não
estão a ganhar absolutamente na-
da. Pelo contrário, só perdem.

O produtor que reduziu 100 mil
litros de leite vai chegar ao final do
ano e verificar que o seu rendi-
mento, apesar de ter produzido
menos, é maior…

- Este processo estará sempre
dependente da União Europeia?

J. R. - Sem dúvida. Enquanto a
União Europeia não disser para

avançarmos, não podemos reve-
lar qual a nossa proposta. Nesta
primeira fase, pergunta-se à
União Europeia se, nos Açores,
com todos os seus condicionalis-
mos, se podemos avançar com
uma proposta de pagar ao produ-
tor determinado valor para que
não produza determinada quan-
tidade de leite.

O que pretendemos nos Açores
é reforçar a pegada ecológica e a
defesa do ambiente, reduzindo as
emissões de carbono. Obviamente,
contribuindo para se reforçar estes
objetivos, a União Europeia irá
atribuir determinados apoios no
sentido de os produtores poderem
reduzir a produção de leite.

A lavoura vai ser confrontada
com o brutal aumento dos custos
de produção, de uma forma trans-
versal a todos. A indústria não dá
sinais de aumentar o preço do lei-

ninguém contestou esta solução.
Bem pelo contrário, as pessoas
estão cientes do problema e das di-
ficuldades.

E vou dar um exemplo: se ti-
vermos um copo cheio de leite e
continuarmos a encher o copo,
tudo o que derramar é desperdí-
cio. E o que está a acontecer, pe-
lo que dizem as fábricas, é que
lhes estamos a dar leite a mais e
que têm dificuldade em escoar.
Acrescentam que fazem produ-
tos de pouco valor acrescentado
devido a esta pressão. E, como
têm muita pressão, dizem que
vendem mal no mercado. Se é
assim, nós, de uma forma proac-
tiva, temos de resolver o proble-
ma. Fazer com que os produtores
não percam mais do que aquilo
que já estão a perder. E, se possí-
vel, ganhar algum que neste mo-
mento é indispensável. E quem
quiser fazer a redução obviamen-
te que será compensado com um
valor em que perceba claramen-
te que, reduzindo aqueles litros,
vai ganhar mais.

Da forma que os custos de pro-
dução estão a aumentar, a situação
será dramática para todos nós.

- Como está o processo de re-
conversão de leite para carne em
São Miguel?

J. R. - Quando os produtores ti-
verem reconvertido a sua pro-
dução, quase 20 milhões de litros
de leite vão transitar para a carne.

E, obviamente, o que irá acon-
tecer nos próximos tempos é,
com a redução prevista, vai haver
menos leite.

Produzir mais leite nos últi-

- O excesso de produção de
leite parece ser na atualidade
um problema na região. Como
é que se pode baixar a pro-
dução regional?

Jorge Rita - Temos uma pro-
posta trabalhada já há muito
tempo. Quem reduzir a sua pro-
dução de leite vai receber um en-
velope financeiro pela redução.
Vamos propor à União Europeia
que alguns dos apoios que já
existem e outros que poderão vir
para este objetivo.

- Um lavrador que aceite re-
duzir 100 mil litros de leite
num ano, que apoios poderá
receber?

J. R. - O lavrador assume o
compromisso de reduzir a sua
produção em 100 mil litros de
leite. E recebe um apoio por es-
sa redução. Mas tem de ser um
apoio que o lavrador considere
que compensa a redução.

Este apoio está a ser negocia-
do. Os valores que propomos
estão sujeitos a uma aprovação
prévia da União Europeia. Esta-
mos a preparar o processo e, de-
pois, vamos anunciar aos agricul-
tores como tudo se vai processar.

O ideal para o produtor é fazer
com que ele perceba claramente
e objetivamente que vai ganhar
mais pelo leite que deixa de pro-
duzir do que pelo mesmo leite se
o produzisse. 

Irá ganhar mesmo muito mais
do que o valor da produção dos
100 mil litros ao preço que o leite
está a ser pago por litro hoje e ao
brutal aumento dos custos de
produção que se está a verificar.

O efeito imediato é que a fá-
brica vai ter menos leite porque
os industriais consideram que
têm excedentes e algumas dizem
mesmo que estão a receber leite
a mais. Não podem dizer hoje o
contrário. O discurso das indús-
trias é o dos excedentes.

A nível nacional considera-se
que os Açores têm um exceden-

te. E, como resultado disto, os
produtores vão ser obrigados a
reduzir as suas produções.

E mais: Não está garantido
que, no próximo ano, o mercado
internacional forneça aos Açores
matérias-primas, ou seja, cereais
e oleaginosas para fazer as rações
porque o que existe é pouco. A si-
tuação é dramática…

Neste momento, não sabemos
ao certo para que valores vão con-
tinuar a aumentar os custos de
produção. E os aumentos dos
preços de leite foram residuais. To-
dos sabemos que a indústria vai ter
que aumentar o preço do leite, mas
pode não ser o suficiente. E por is-
so é que nos temos de precaver já
neste momento com várias so-
luções e esta é uma delas.

Tivemos aqui a Ministra da
Agricultura, o Secretário da Agri-
cultura e mais de 100 produtores e
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"Vamos propor 
à União Europeia
uma proposta para
redução voluntária
da produção que 
preveja o aumento
dos rendimentos 
dos produtores"

“Estamos com uma produção anual de 650
milhões de litros de leite aproximadamente,
se no próximo ano voltássemos aos 
600 milhões, teríamos uma produção muito
mais sustentável em termos ambientais,
e mais tranquilidade na produção”

“O setor agrícola precisa de investimento
por isso, os números apresentados no plano
regional anual 2022 são preocupantes
e necessitam de ser reforçados”

mos anos nos Açores não tem va-
lido a pena porque as indústrias e
a distribuição não têm valoriza-
do o leite. Agora, se o leite tivesse
subido dois cêntimos e meio nos
últimos quatro a cinco anos, não
estávamos a falar hoje assim. E
hoje, o diferencial de preço da
Região para o continente é cerca
de cinco cêntimos e para a Euro-
pa o diferencial já está perto dos
dez cêntimos. É que se recebês-
semos como recebem os produ-
tores na Europa a produção nos
Açores não estava em crise. Bem
pelo contrário.

A situação está assim, não pe-
la forma como temos trabalhado,
mas sim pela forma como a
indústria tem industrializado o
leite que produzimos. E por isso
é que não demos o salto em maté-
ria de rendimento.

- Com isso, será que a im-

portância do pilar da fileira do
leite na economia açoriana vai
enfraquecer…?

J. R. - Façamos uma conta mui-
to simples. Se baixássemos 50
milhões de litros de leite nos Aço-
res, o leite que continuamos a pro-

duzir fica muito mais valorizado
no mercado e o que vai acontecer é
o contrário do que diz: A fileira do
leite ficará mais robusta por passar
a haver mais rendimento.

O nosso problema é que expor-
tamos mais de 300 milhões de eu-
ros de produtos lácteos. Mas se es-
tes produtos lácteos tivessem mais
valor acrescentado, haveria um
aumento do valor das exportações.
Portanto, não estamos a falar da
quantidade. Estamos a falar é da
valorização que falta.

O que concluímos é que esta va-
lorização se atinge reduzindo a
produção. E os produtores não po-
dem reduzir a produção sem aju-
das. E os produtores, se fizerem as
suas contas, se reduzirem as suas
produções, vão ganhar mais. Isto
não é para todos. Será para aqueles
que entenderem que na sua explo-
ração, se reduzirem voluntaria-

mente uma parte da produção e ti-
verem uma ajuda, vão ganhar mais
do que a produzir da forma que
estão a produzir.

- Perante o cenário atual, qual
a produção desejada para o leite
na região?

J. R. - Estamos com uma pro-
dução anual de 650 milhões de li-
tros de leite aproximadamente, se
no próximo ano voltássemos aos
600 milhões, teríamos uma pro-
dução muito mais sustentável em
termos ambientais, muito mais
tranquilidade na produção, as
indústrias iriam repensar a sua
forma de transformar e vender. Is-
so seria melhor para todos nós.

Dizem que temos uma fábrica
de rações e queremos é vender
ração. A minha resposta é: Não,
nós queremos vender bem e os
lavradores têm que ter condições
para nos pagar. E, neste momen-
to, não é vendendo mais nem
produzindo mais que se resolve o
problema dos produtores dos
Açores. Temos é que continuar
a produzir bem, com excelência
e a indústria tem de valorizar o
produto. Se é reduzindo a pro-
dução, este é o caminho que ire-
mos fazer, claramente imposto
pela indústria. 

- Entretanto a Federação
Agrícola dos Açores tem feito
um trabalho contínuo para a
melhoria dos rendimentos dos
produtores, tendo participado
em várias audiências com as di-
versas entidades partidárias.
Que conclusões importantes
para o setor agrícola açoriano
obteve destas reuniões? 

J. R. - Os produtores atraves-
sam um período dramático nos
Açores, por isso, a Federação Agrí-
cola dos Açores reuniu com os re-
presentantes das diversas entida-
des partidárias da região, nomea-

damente do PSD, PS, CDS,
PPM, Chega, Iniciativa Liberal,
B.E e o deputado independente
para demonstrar a grande preo-
cupação que existe na fileira do
leite na região. 

Os tempos são muito difíceis
e têm de ser tomadas medidas
estruturais capazes de alavan-
car o setor na região e por isso,
a sensibilização feita junto dos
partidos políticos com assento
no parlamento regional era
fundamental. O preço de leite
não pode ser pago aos preços
atuais, isto tem de mudar e pa-
ra isso, a nossa classe política
tem de estar a par do que se
passa, para que possa contri-
buir para a solução que tem de
ser global para os Açores.

- O que acha que o Governo
deve mudar nas propostas do
Plano e Orçamento regional
para o próximo ano de 2022?

J. R. - No parecer da Fede-
ração Agrícola dos Açores
alerta-se para a importância do
investimento público na região,
que deve contribuir para colma-
tar as grandes carências ainda
existentes na economia regional,
agravadas nos últimos dois anos
pelos efeitos da pandemia provo-
cada pelo covid-19. O setor agrí-
cola necessita de investimento e a
componente pública (seja regio-
nal ou comunitária) é essencial
para a viabilidade das explo-
rações agrícolas, por isso, os nú-
meros apresentados no plano
regional anual 2022 são preocu-
pantes e necessitam de ser re-
forçados.  A situação internacio-
nal está a agravar-se e a subida
dos preços de mercado das maté-
rias-primas, no ano de 2021 têm
sido muito significativas e com
consequências ainda por aferir. A
subida significativa dos

“O efeito imediato é que
as fábricas vão ter
menos leite tal como
sempre quiseram”

>>
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“Não está a ser aliciante trabalhar na 
agricultura na Região Autónoma dos Açores”

>>
preços dos combustíveis, que no
gasóleo agrícola aumentou 15%, de
5 a 10% dos preços da maquinaria
e outros equipamentos agrícola,
em virtude da subida do ferro, aço,
alumino e cobre, a subida expres-
siva, superior a 100%, dos preços
dos fretes dos transportes maríti-
mos de granéis sólidos, e de cerca
de 500% nos preços dos fretes da
carga contentorizada da China
para a Europa Ocidental. A escas-
sez de oferta de fertilizantes, com
exorbitante subida de preços que
poderão atingir, até ao final do
ano, são situações de grande apre-
ensão e que devem ser considera-
das na elaboração do orçamento e
do plano regional anual para
2022. Estas são preocupações re-
ais e que irão afetar direta ou indi-
retamente a população Açoriana,
pelo que, devem ser criados meca-
nismos capazes de ajudar a mini-
mizar as subidas exorbitantes pre-
visíveis. Na minha opinião o Pla-

no de investimentos deve contem-
plar algumas medidas capazes de
promover a reestruturação do se-
tor agrícola, a implementação de
um novo SAFIAGRI, o incremen-
to no melhoramento e sanidade
animal e vegetal, o alargamento
da formação profissional junto
dos agricultores e dos mais jo-
vens, as infraestruturas agrícolas,
o apoio às organizações de produ-

tores e aos jovens agricultores, a
melhoria do modelo de transpor-
tes marítimos em vigor, a com-
participação regional dos fundos
comunitários e também, de ter
capacidade financeira para a im-
plementação de algumas medidas
pontuais que poderão ser ne-
cessárias, atendendo ao quadro
económico previsto para o próxi-
mo ano. A nível setorial é necessá-

rio manter na agenda a reestrutu-
ração do setor leiteiro, dando um
sinal claro de qual é a estratégia
proposta, para que os produtores
se possam adaptar e as indústrias
sejam chamadas a uma maior res-
ponsabilização na valorização da
matéria-prima, que tem de passar
imperativamente, pelo aumento
do preço de leite à produção.
Igualmente, o próximo plano e
orçamento deve conter os meios
suficientes, para que o setor da
carne, hortoflorifrutícola, da agri-
cultura biológica, da floresta e da
vinha, possam ter o investimento
necessário, capaz de contribuir
para a resolução dos problemas
existentes. A execução dos planos
de investimento é sinónimo de
credibilidade dos documentos
apresentados, assim, entende-se
ser esta uma vertente de grande
importância à qual o Governo dos
Açores deve ter particular apetên-
cia em cumprir.

- A falta de mão-de-obra na
agricultura é cada vez mais
uma realidade nos Açores, que
tipo de medidas acha que se de-
ve tomar na região?

J.R. - Neste momento, não
está a ser aliciante trabalhar na
agricultura na Região Autónoma
dos Açores e mesmo quem tem
margem económica para contra-
tar não está fácil encontrar mão-
de-obra, cada vez precisamos de
mais mão-de-obra especializada
e qualificada e no nosso ponto de
vista, ainda vai ser necessário im-
portar mão de obra para se tra-
balhar na agricultura. Esta é
uma situação que era impensável
há muitos anos e que a manter-se
ameaçará seriamente a sustenta-
bilidade do maior setor produti-
vo dos Açores. Têm de ser dados
passos para resolver este proble-
ma que é real e que tem de ser en-
carado de frente. Devem ser cria-
dos programas que possam aju-
dar a colmatar esta situação.
Um exemplo seria o aproveita-
mento de jovens em idade es-
colar que poderiam nas férias
ajudar nalgumas tarefas agríco-
las, como no caso das vindimas.
Não só ganhariam algum dinhei-
ro, como passariam pela expe-
riência de contactar diretamente
com a atividade agrícola. 

“A Federação Agrícola dos Açores reuniu
com os representantes das diversas 
entidades partidárias da região,
nomeadamente do PSD, PS, CDS, PPM,
Chega, Iniciativa Liberal, B.E e o deputado
independente para demonstrar 
a grande preocupação que existe 
na fileira do leite na região”

“A lavoura vai ser
confrontada com o
brutal aumento dos
custos de produção,
de uma forma 
transversal a todos”

“Produzir mais leite
nos últimos anos
nos Açores não tem
valido a pena
porque as indústrias
e a distribuição 
não têm valorizado
o leite”

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
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Impacto das políticas
europeias e regionais na 
produção leiteira açoriana
>> O workshop teve  como principal tema o  "Impacto das políticas europeias e regionais 
na produção leiteira açoriana" e foi promovido pelo Projeto Europeu Dairy-4-Future e pela 
associada parceira Associação Agrícola de São Miguel, de forma  dar a conhecer o Projeto
Dairy-4-Future, este workshop contou com as intervenções do Professor do Instituto Superior
de Agronomia, David Fangueiro, do Presidente da Federação Agrícola e Associação Agrícola de
São Miguel, Jorge Rita, do Representante da Federação Agrícola dos Açores em Bruxelas, 
Dr. Roberto Pacheco, do Secretário Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, Dr. Alonso
Miguel, do Secretário Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Eng.º António Ventura,
do Diretor de Compras dos Açores da Fromageries BEL Portugal, Dr. Eduardo Vasconcelos 
e contou ainda, com a participação de alguns produtores de leite da região

O
Presidente da Fede-
ração Agrícola dos
Açores, Jorge Rita,
foi o orador que in-

terveio em primeiro lugar, co-
meçou por destacar a beleza
paisagística açoriana e a rique-
za do setor leiteiro na região,
constatando que 70% das vacas
leiteiras com melhor pontuação
morfológica estão na Região
Autónoma dos Açores, que
mais de 35% da produção lei-
teira nacional encontra-se nos
Açores. O também Presidente
da AASM(Associação Agrícola

de São Miguel), anunciou que
"há todo um trabalho meritório
da produção, porém o que la-
mento é que apesar de todo este
trabalho de extraordinária quali-
dade, não se consegue valorizar
um produto de excelência, que é
o nosso leite, o que se deve exclu-
sivamente às Indústrias", resul-
tando no asfixiamento dos pro-
dutores de leite da região, pois te-
mos "o leite mais mal pago da
Europa". Como Presidente de
duas instituições e defensor dos
produtores da região, Jorge Rita
sublinhou "que se não assistir-

mos a um aumento do preço do
leite pago ao produtor, aquilo
que nós pretendemos infeliz-
mente vai de encontro ao que
muitos vêm defendendo ao longo
destes anos, que é a redução
substancial do efetivo pecuário
nos Açores, pela produção". 

Quanto aos desafios futuros
que Jorge Rita propõe para o se-
tor, estes passam por mudar o
paradigma, "através de boas pro-
postas, objetivos claros e so-
luções, contudo isso não se faz de
um momento para o outro", sa-
lienta que "há que dar tempo ao

tempo, tempo à produção, tem-
po às Indústrias". Na região dos
Açores, Jorge Rita deixou claro
que nós precisamos de produtos
diferenciados e para que isso
aconteça é necessário que não
haja prepotência por parte das
Indústrias e se recorra à redução
do efetivo pecuário, e defende
que apesar da Associação Agrí-
cola ter também uma área co-
mercial, com fábrica de rações,
venda de máquinas agrícolas e
venda de genética, não é digno
que seja a Indústria a controlar a
vida dos produtores, "há que ser

parceiros de igualdade de cir-
cunstâncias".

Contudo Jorge Rita, terminou
a sua intervenção com otimismo,
pois acredita que com as receitas
dos apoios comunitários, um de-
sempenho eficiente da Secretaria
Regional da Agricultura e Desen-
volvimento rural e uma boa es-
tratégia ambiental, os produtores
da região irão estar perante uma si-
tuação favorável, e salientou que irá
acreditar sempre no setor leiteiro
açoriano, "acredito muito nos pro-
dutores da nossa terra e vivo esta
atividade de forma apaixonada". 

Workshop Dairy-4-future

“Os apoios comunitários,
um desempenho 
eficiente da Secretaria
Regional da Agricultura 
e uma boa estratégia
ambiental são fulcrais para
o sucesso do setor leiteiro
nos próximos anos”
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N
o workshop, em repre-
sentação do Governo
Regional, participou
de igual modo, Antó-

nio Ventura, Secretário Regional
da Agricultura e Desenvolvimen-
to Rural. No entendimento do go-
vernante, "o rendimento dos agri-
cultores, não é um rendimento
qualquer e é de salientar dentro
deste, o preço do litro de leite pa-
go ao agricultor, que nos Açores,
não diz respeito apenas aos pro-
dutores açorianos, é um preço
preocupante para todos os açoria-
nos, isto por que influencia outros
preços e permite novos negócios".
Neste seguimento, afirma que o
Governo Regional procura uma
solução para este problema, uma
vez que "não se pode exigir mais
dando menos", dando exemplo do

POSEI, isto porque a União Euro-
peia faz cada vez mais exigências
ao agricultor mas os apoios dados
são sempre os mesmos, em termos
de quantia monetária, portanto o
POSEI perdeu alguma legitimi-

dade e objetividade. Na opinião
do Secretário, há que tomar medi-
das. O Governo Regional tem de
cumprir o prazo dos seus paga-
mentos, "a lei é para ser cumprida
por quem anuncia e quem paga,
receber na totalidade o apoio do
POSEI, é um direito dos agricul-
tores, esta política europeia está
a falhar". Para além disso, acredi-
ta que esta pandemia teve a capa-
cidade de trazer certezas quanto à
importância da agricultura para a
economia, "a lei do desenvolvi-
mento rural nos Açores tem de ser
revista de modo a consagrar a im-
portância da agricultura", num
modo geral há que evitar esta fal-
ha de conhecimento sobre o setor
agrícola e pecuário, e de acordo
com António Ventura,  "há a ne-
cessidade de instruir a sociedade,

de incutir a importância da agri-
cultura desde os tempos do Jar-
dim de Infância. Infelizmente
também os nossos serviços de
Comunicação Social, apenas
transmite notícias pela negativa,
o que leva aos pais a desmotiva-
rem os filhos que querem seguir
esta atividade, e muita infor-
mação não é transmitida à so-
ciedade. Posto isto, é o produ-
tor que tem de ditar o seu preço,
há que ser mais nacionalistas e
não ter medo de exercer a ativi-
dade agrícola". Em suma, "há
que mudar mentalidades, dar a
conhecer as regiões ultraperifé-
ricas para além do turismo e
consequentemente melhorar a
posição dos Açores no mundo,
pois quem mantém a beleza dos
Açores são os agricultores"

"O principal problema dos Açores, neste
momento é o rendimento dos Agricultores"

O Projeto
Dairy-4-Future 
De acordo com o
Professor, David
Fangueiro, docente no
ISA (Instituto Superior de
Agronomia), este projeto
é financiado pelo
Programa INTERREG
Espaço Atlântico e tem
como objetivo aumentar a
competitividade, sus-
tentabilidade e resiliência
socioeconómica das explo-
rações leiteiras do Espaço
Atlântico, promovendo
sistemas leiteiros
inteligentes e inovadores,
através de seminários
transnacionais ou dias
abertos agrícolas. O proje-
to Dairy-4-Future envolve
5 países (Irlanda, Reino
Unido, França, Espanha e
Portugal) e cobre da
Escócia aos Açores, 12
regiões atlânticas que jun-
tas representam 20% da
produção de leite da UE e
100 000 agricultores que
trabalham em uma ampla
diversidade de sistemas
de produção de leite,
sendo que nos Açores tem
como parceiras associadas
a Associação Agrícola de
São Miguel e a
Associação Agrícola da
Ilha Terceira.

“A Agricultura esteve,
está e estará sempre 
na base da economia
dos Açores”

A
lonso Miguel, Secretário
Regional do Ambiente e
Alterações Climáticas,
foi um dos integrantes

do workshop em representação do
Governo Regional, na sua inter-
venção, relembrou a resiliência do
setor agrícola que mesmo em tem-
pos difíceis, como estes de pande-
mia "a agricultura foi sempre o pi-
lar da nossa atividade económica,
(…) nunca parou, especialmente
ao nível de produção leiteira e ape-
sar da pecuária ser apontada como
uma das causas de emissão de efei-
to estufa, esta atividade em tem-
pos pandémicos foi o principal
motor da nossa economia". Neste
contexto, o Secretário deu-nos a
saber que o Governo Regional em
conjunto com a SRAAC (Secreta-
ria Regional do Ambiente e Alte-
rações Climáticas), pretende de-
senvolver uma estratégia que per-
mita uma relação profícua e
simbiótica entre a agricultura e o
ambiente, para que se possa de-
senvolver a agricultura regional
garantindo uma sustentabilidade
ambiental. Neste sentido, a região
deve estar na linha da frente na
mitigação e adaptação aos efeitos
das alterações climáticas,  e já
estão a ser adaptadas estratégias
pelo governo para esta nova reali-

dade, tais como o projeto Life IP
Climaz, que "começou no inicio de
janeiro e irá garantir um instru-
mento global na região de cerca de
19 milhões de euros, financiados
60% pela U.E e inclui também a
cooperação de diversas entidades,

incluindo a Cooperativa União
Agrícola.

Segundo Alonso Miguel, "estão
previstos três projetos no âmbito
do Life IP Climaz, o primeiro será
desenvolvido em conjunto com a
Cooperativa União Agrícola, pas-

sa pela tentativa de criação de uma
solução alimentar que contribua
para a redução das emissões de
metano, resultantes da digestão do
gado, é um projeto piloto que in-
clui a incrementação de algas ma-
rinhas na alimentação do gado bo-

vino, que impedem a formação
de metano no estômago dos ani-
mais", explicou. Quanto ao se-
gundo projeto, este terá também
o apoio da Cooperativa União
Agrícola e trata-se de "um proje-
to para desenvolvimento de pas-
tagens biodiversas, um ensaio
em pastagens resilientes aos fa-
tores ambientais e com maior
adaptabilidade às variações
climáticas, o que permite um au-
mento de produtividade sus-
tentável e solos ricos e férteis, por
fim o último projeto visa "au-
mentar a cobertura da monoto-
rização do clima em explorações
agrícolas privadas, instalando
estações agrometeorológicas em
locais onde ainda não existe co-
bertura meteorológica, em zonas
agrícolas geridas também pela
Cooperativa União Agrícola".
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Q
uanto às perspetivas e
valorização dos produ-
tos lácteos, estas ficaram
a cargo de serem apre-
sentadas por Eduardo

Vasconcelos, Diretor de Compras
da Fábrica Fromageries BEL Aço-
res, que começou por explicar a
utilização do leite nos Açores, cuja
estrutura de produção encontra-se
desequilibrada, pois 43% do leite
açoriano é utilizado em marcas
brancas, 29% em leite em pó e os
restantes 27% em marcas priva-
das. Para reverter esta situação,

Eduardo Vasconcelos, acredita
que devemos fomentar a econo-
mia local, optar pelos produtos
nutritivos e saudáveis e por um
ambiente e bem-estar sustentá-
vel, contudo sublinha que há fal-
ta de competitividade aqui no
mercado açoriano, segundo o Di-
retor da Fábrica, "existe grande
potencial para o leite dos Açores,
o que é preciso é saber aproveitá-
lo e liderar a aproximação ao con-
sumidor". Hoje em dia, o consu-
midor português é cada vez mais
exigente, de acordo com o Dire-

tor, 90% dos consumidores por-
tugueses preocupam-se com
questões ambientais e sustentá-
veis, querendo produtos mais
naturais, mas ao mesmo tempo
mais baratos. Para se ultrapas-
sar estas adversidades que o se-
tor leiteiro atravessa, Eduardo
Vasconcelos defende a criação
de uma estratégia em conjun-
to, "acho que deve haver inte-
gração, muita batalha e compro-
misso e consenso entre o Gover-
no Regional, a Indústria, a
Distribuição e os produtores". 

“Estima-se que 43% do leite dos Açores
é utilizado para marcas brancas”

O ponto 
de vista dos
produtores
Eugénio Quental
Câmara, produtor micae-
lense, começou por
realçar a importância
deste projeto Dairy-4-Future,
visto que é uma forma de
se saber em que posição
se encontram os produ-
tores açorianos quanto a
estas políticas ambientais
vindas da Europa, "fiquei
agradado ao saber que ao
trabalhar os dados
fornecidos, que as explo-
ração estudadas aqui dos
Açores, estão num pata-
mar ao nível das mel-
hores nas questões ambi-
entais, pois no dia-a-dia
fazemos o máximo para
praticar as técnicas que
os nossos técnicos e
Associações nos vão
incutindo, a dificuldade
aqui é o preço do leite
pago a nós produtores". 

Já o produtor terceirense
José António Azevedo,
sentiu-se lisonjeado por
poder participar neste
projeto através das
Associações dos Açores e
defende que está na
altura de os produtores
serem recompensados por
todo o serviço prestado à
economia da região, devi-
do o tudo o que pro-
duzem e por serem os jar-
dineiros dos Açores e por
consequência acrescentar
valor e fomentar emprego
na região".

Anselmo Pires, da Ilha
Terceira, foi o último pro-
dutor a dar o seu teste-
munho, este fez o trajeto
da conversão para a pro-
dução de leite biológico e
foi feita com sucesso, e de
um modo rentável e sus-
tentável. Anselmo acredi-
ta que no mercado há
lugar para todos e na pro-
dução de leite, há um mis-
to de responsabilidade e
todos têm de assumir a
sua parte, tanto as indús-
trias como os produtores
e também o Governo. 

O futuro da 
agricultura na 
União Europeia deve 
ser sustentável

N
o painel do evento,
participou também
Roberto Pacheco, re-
presentante da Fede-

ração Agrícola dos Açores em
Bruxelas, onde deu a conhecer

diretrizes de orientação para que
futuramente aqui nos Açores, se
possa praticar uma agricultura
sustentável, seguindo as normas
propostas pela União Europeia
para podermos ter um futuro

sustentável, sendo que fazem
parte destas orientações, a im-
plementação de uma reforma da
Política Agrícola Comum (PAC),
a criação de um plano de ação da
Agricultura Biológica, o bem-es-

tar dos animais de criação e
uma utilização sustentável de
pesticidas. No caso da pro-
dução açoriana, o orador acre-
dita e compreende que os aço-
rianos já estejam sobrecarre-
gados com regras desde a
contabilidade agrícola, cuida-
dos veterinários e agora com a
questão destas normas da Co-
missão Europeia, no entanto
um ponto de vista positivo de
acordo com Roberto Pacheco, é
"aproveitar as oportunidades,
realça-las e eliminar as ame-
aças para que o futuro dos Aço-
res seja um futuro risonho, e es-
te trabalho já começou por par-
te do Governo Regional, pela
Federação Agrícola dos Açores,
pelas Associações e por alguns
produtores agrícolas. 
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Ação de sensibilização
PAC pós-2020 decorreu
no Parque de Leilões 
da Associação Agrícola
de São Miguel

O
EUROPE DIRECT Aço-
res, em parceria com a
Federação Agrícola dos
Açores e com o Governo

Regional dos Açores promoveu
uma ação de sensibilização sobre a
PAC pós-2020. 

O evento, decorreu no dia 8 de
outubro, no Parque de leilões da
Associação Agrícola S. Miguel.
Teve como objetivo apresentar a
perspetiva europeia sobre o fu-
turo da PAC, bem como o âmbito
regional da sua aplicação e do res-
petivo impacto, por via de três in-
tervenções diferentes, sendo os
intervenientes: Jorge Rita, Presi-
dente da Federação Agrícola dos

Açores, João Onofre da Direção
Geral da Agricultura e Desenvol-
vimento Rural da Comissão Eu-
ropeia e António Ventura, Se-
cretário Regional da Agricultura
e do Desenvolvimento Rural. A

Moderação ficou a cargo da jor-
nalista Vera Santos e teve como
público-alvo os agricultores e
produtores açorianos e demais
partes interessadas que se junta-
ram ao debate.
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Protocolo celebrado entre AASM e Azor Dental, Lda.
- Até 20% nos tratamentos de clínica geral, prótese fixa e removível,
cirurgias de siso, gengivais;
-Até 20% nos tratamentos de ortodontia: aparelhos dentário fixos 
e removíveis, tratamento pré-ortodôntico para crianças;
-Até 20% nos implantes dentários, tratamentos estético e harmonização
facial: botox, ácido hialurônico, lifting facial, bichectomia, preenchimento labial;
-Até 20% em consultas psicologia e nutrição on-line.

Morada: Rua Padre João Jacinto de Sousa nº 23 - Vila Rabo de Peixe
Contatos: 296491097 e 961130988.

Fórum Açores Bio21 
- Seminário Agricultura 
de Precisão

E
nglobada nesta ação de sensibi-
lização e de formação que se es-
tende a todas as ilhas dos Aço-
res, e que conta com a organi-

zação conjunta do Governo Regional e
dos parceiros que representam a pro-
dução biológica na Região, a Trybio, Bio-
Azórica e a Federação Agrícola dos Aço-
res, decorreu  no passado 16 de outubro,

na Associação Agrícola de São Miguel, o
seminário sobre "Agricultura de Pre-
cisão", em que foram oradores Ricardo
Braga, do Instituto Superior de Agrono-
mia, João Serrano, da Universidade de
Évora, e Sónia Nicolau, da Terraconsul-
tores. tendo a moderação do seminário fi-
cado a cargo de Jorge Rita, Presidente da
Federação Agrícola dos Açores.
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Visita ao campo experimental
de milho forrageiro

N
o passado mês de Agos-
to, a Cooperativa União
Agrícola (CUA) realizou
uma visita ao campo ex-

perimental das variedades de mil-
ho forrageiro, na qual juntou vários
produtores e interessados na cultu-
ra. Este campo experimental possui
uma área de 2 hectares de terra, lo-
calizados em Santana, cedida pela
Associação de Jovens Micaelenses.

Entre os sistemas de mobili-
zação do solo e da sementeira
Twin Rows, a adubação com os
sobejamente conhecidos fertili-
zantes ENTEC, a protecção da
cultura com os produtos fitofar-
macêuticos Bayer e Ascenza, fo-
ram várias as variedades de milho
experimentais e comerciais De-
kalb semeadas.

Este evento, para além do cariz
comercial, também tem como in-
tuito reforçar as Boas Práticas na
Cultura do Milho e mostrar aos
visitantes o trabalho que é desen-
volvido pela CUA na experimen-
tação de novas soluções para o su-
cesso da cultura. Para além deste
campo experimental, é importan-
te referir que a CUA realiza ou-
tros campos de ensaio em dife-
rentes zonas da ilha de São Mi-
guel, de forma que seja possível
fazer uma avaliação mais abran-

passou pela análise da sanidade
da cultura, do tamanho da plan-
ta, da qualidade do grão, do ren-
dimento e, por fim, pela recolha
de amostras do material ensila-
do por variedade para posterior
análise do valor nutritivo de ca-
da uma destas variedades.

As variedades comerciais ma-
nifestaram, mais uma vez, todo o
seu potencial, sendo: 

O DKC 6340, FAO 500 lon-
go, uma variedade ideal para
aquele produtor que pretende
conseguir produções semelhan-
tes a ciclos 600 que não pode se-
mear tão cedo ou que não pode
colher tão tarde. Esta variedade
recomenda-se semear com den-
sidades médias, originando
maçarocas cilíndricas com um
grande número de filas. Possui
um caule muito resiste à queda
e à broca.

O DKC 6181, FAO 500 lon-
go, uma variedade de elevados
rendimentos em matéria verde e
matéria seca. Esta variedade
possui a capacidade de produzir
plantas média a altas, de folhas

largas e com grandes maçaro-
cas, com elevado número de
grãos e filas;

O DKC 5741, FAO 500 cur-
to, sinónimo de maçarocas cilín-
dricas, longas e pesadas com ele-
vado número de filas, apresenta
um pequeno ângulo entre as fol-
has e o caule. Bom stay-green
com folhas de cor verde escura.
Adaptado a altas densidades de
sementeira.

O DKC 5144, FAO 400, valo-
rizado por ser um milho híbrido
de grande adaptabilidade e po-
tencial produtivo, tendo um de-
sempenho muito bom em si-
tuações de densidades de se-
menteira elevada.

Entre as variedades experi-
mentais, a variedade DKC 5911,
FAO 500 médio, demarcou-se
entre as suas congéneres pelo al-
to rendimento com plantas mé-
dias, folhas largas e maçarocas
largas e pesadas. Uma variedade
a ter em conta no futuro.

ENG.º NUNO DIAS

gente do comportamento das di-
ferentes variedades em diferentes
zonas agrícolas.

Este ano, as variedades insta-
ladas no campo experimental de
Santana foram num total de 12

variedades comerciais e experi-
mentais, as quais foram sujeitas a
uma avaliação com a aplicação de
multicritérios de avaliação essen-
ciais à definição de uma boa va-
riedade forrageira. Esta avaliação
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Renovado o protocolo entre o Governo dos Açores 
e a Federação Agrícola dos Açores

e que permite a continuidade do seu representante em Bruxelas no Gabinete 
de Representação da Região Autónoma dos Açores em Bruxelas.
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