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Indústria regional
tem de acompanhar
as subidas de leite
registadas a nível nacional
O Presidente da Federação Agrícola dos Açores, Jorge Rita, analisa o momento
atual da fileira do leite e as consequências para os produtores. O setor da carne nos Açores
é alvo de reflexão. O PEPAC e a sua importância para a região são ainda analisados nesta
entrevista. O Plano e orçamento para 2023 são igualmente abordados. Páginas 2e3
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O atual preço de leite
obriga a que a gestão
das explorações seja
feita duma forma cada
vez mais adequada
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fileira do leite na região tem atravessado nos últimos anos períodos críticos, devido essencialmente ao baixo preço de litro de leite pago aos produtores pelas indústrias, levando ao desânimo e desconfiança da lavoura, que continuou a exercer a sua
atividade muitas vezes, em condições muito difíceis e de
grande adversidade.
As dificuldades dos produtores acentuaram-se ainda
mais devido ao aumento brutal dos custos dos fatores de
produção, no entanto, devido à estratégia que foi seguida pela Federação Agrícola dos Açores, em consonância
com o Governo dos Açores, de encontrar medidas como
a reconversão das explorações de leite para carne ou a
redução voluntária da produção de leite, as indústrias
viram-se obrigadas a alterar a estratégia que insistiam a
ter junto da produção.
Face a esta situação e devido às condições do mercado de
lacticínios, a indústria aumentou sucessivamente o preço
de leite pago à produção nos últimos meses, embora nunca
acompanhando devidamente, os aumentos ocorridos no
Continente e na Europa. O diferencial de preços do litro
leite nos Açores face ao Continente e Europa, continua a
ser significativo
Esta nova realidade, ainda pode ser melhorada porque a
indústria tem condições para aumentar ainda mais o preço
de litro de leite aos produtores na região.
De qualquer forma, esta tendência de subida veio dar algum ânimo a quem trabalha diariamente na fileira do leite,
mas tem de ser encarada com prudência e cuidado, porque
infelizmente, ainda não sabemos quando é que a crise inflacionária, o aumento das matérias-primas, dos combustíveis, da energia ou das taxas de juros terminarão, atendendo às indefinições existentes a nível mundial, nomeadamente, a guerra na Ucrânia que agravou a situação da
economia mundial, já influenciada pelos efeitos da pandemia provocada pela covid-19.
Assim, este aumento do preço de leite deve ser encarado pelos produtores de leite com precaução e com
contenção nos investimentos a fazer nas explorações,
porque atualmente, as condições da economia mudam
muito rapidamente e são cada vez mais imprevisíveis.
A Associação Agrícola de São Miguel continuará a defender os rendimentos dos produtores de leite, mas, cabe aos
produtores a implementação de uma gestão adequada na
sua exploração, sabendo-se igualmente, que as condições
exigidas aos agricultores de bem-estar animal ou relacionadas com o ambiente, provenientes da União Europeia,
são cada vez mais exigentes e rigorosas.
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Indústria regional tem
de acompanhar as subidas de
leite registadas a nível nacional
>> O Presidente da Federação Agrícola dos Açores, Jorge Rita, analisa o momento
atual da fileira do leite e as consequências para os produtores. O setor da carne nos Açores
é alvo de reflexão. O PEPAC e a sua importância para a região são ainda analisados nesta
entrevista. O Plano e orçamento para 2023 são igualmente abordados
“A execução
do plano 2023
é fundamental, por
isso, se esta for
elevada, a sua dotação
pode ser suficiente
para cobrir
as necessidades”

- Os aumentos dos custos dos
fatores de produção têm sido
uma realidade. Como é que se
encontra a fileira do leite?
Jorge Rita - O aumento das
matérias primas, dos combustíveis, dos fertilizantes, da energia,
dos fretes marítimos ou do gasóleo têm tido um impacto significativo nos custos dos fatores de
produção das explorações.
Os aumentos nos preços dos
transportes têm sido significativos provocando subidas de vários produtos. Os impactos dos
transportes nas importações e
nas exportações são substanciais. Não nos podemos esquecer que nos últimos meses, verificaram-se subidas superiores
a 100%, dos preços dos fretes
dos transportes marítimos de
granéis sólidos e de cerca de
500% nos preços dos fretes da
carga contentorizada da China
para a Europa Ocidental. Estes
são valores extraordinários e

que depois se refletem nos preços
dos transportes marítimos, nomeadamente, no nosso caso, em
que por sermos região ultraperiférica, estamos longe dos mercados principais
Embora já se tenham registado
algumas subidas do preço de leite
nos Açores, estas têm-se revelado
insuficientes. Os recentes aumentos anunciados para outubro
vão no caminho certo, mas ainda
não cobrem as necessidades da
produção.
Recentemente, no Continente
a partir de 1 de novembro, o Pingo
Doce anunciou a subida de 5 cêntimos por litro de leite aos seus
produtores, o que resultará num
preço de 60 cêntimos por litro e a
Lactogal de 3 cêntimos, originando um preço final de 57 cêntimos.
Estes são valores que contribuirão
mais uma vez, para aumentar o diferencial de preço de leite entre a
região e o continente, que passará
a mais de 7 cêntimos.

"As subidas de leite já anunciadas pela
indústria regional para o mês de outubro
não cobrem as necessidades dos produtores,
atendendo à contínua subida dos custos
das rações, dos fertilizantes, dos
combustíveis, da energia, das taxas
de juro ou da crise inflacionária
que está instalada na região e no país"
Têm de existir novas subidas do
preço do leite que permitam aos
produtores saírem do sufoco que
ainda vivem. Igualmente, o aumento das taxas de juro e a crise inflacionária promovem o aumento
de custos de exploração que não
conseguem ser compensados só
por ganhos de eficiência, por isso, é
preciso que o Governo Regional
continue a adotar medidas capazes
de ajudar a fileira e, a indústria,
tem de ser solidária com os produ-

tores, pagando um preço justo pelo leite que recebe
Sabemos também que a distribuição não pode alhear-se da realidade da fileira de leite regional e
nacional, devendo ter uma atitude
proativa na defesa da produção nacional, e isso, passa pela valorização
dos produtos lácteos que apresentam nas prateleiras, e têm de acabar
com as constantes promoções do
leite, que só servem de chamariz para a venda de outros produtos.

- Entretanto, tem se registado
uma diminuição da produção na
região quer por via da redução
voluntária da produção de leite
quer da reconversão de explorações de leite para carne..
J. R. - Esses são os resultados da
estratégia que foi seguida pelo Governo dos Açores e pela Federação
Agrícola dos Açores para a fileira
do leite, e que teve como objetivo
reconversão de explorações de leite para carne e da diminuição da
produção de leite na região. Refirase que o próprio Presidente do Governo percebeu muito bem esta estratégia de redução da produção,
e até setembro - dados provisórios
- registou-se uma diminuição de
cerca de 28 milhões de litros (5,64%) nos Açores.
Em São Miguel essa descida é de
18,1 milhões de litros, referentes a
menos 5,45%, face ao período homologo de 2021.
Espera-se que no final tenhamos uma redução da produção de
cerca de 30 milhões de litros e que
resulta fundamentalmente da redução voluntária da produção de
leite na região, adotada em São Miguel, Terceira e Graciosa. Existiu
uma aderência de cerca de 60%
dos produtores que vão receber
uma compensação de 15 cêntimos
por kilo de leite se reduzirem a sua
produção até 20%, sem qualquer
perda de ajudas comunitárias. Esta diminuição da produção obrigou a indústria a repensar a sua
forma de estar no terreno, provocando alguma procura de leite no
mercado, o que permitiu a subida
do preço de leite.
No caso da reconversão de leite, foram reconvertidas cerca de
60 explorações de leite para car-
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“A diminuição da
produção obrigou a
indústria a repensar
a sua forma de
estar no terreno,
provocando alguma
procura de leite no
mercado, o que
permitiu a subida
do preço de leite”
ne, correspondendo a um volume
de leite de aproximadamente 23
milhões de kilos.
Todas as dificuldades da fileira
do leite, têm permitido nos últimos
anos uma alteração de paradigma,
tendo-se verificado uma grande redução do número de cabeças de gado e uma acentuada diminuição de
produção de leite.
Temos que dar algum mérito a
estes produtores, porque não é fácil sair do leite. Quem está habituado a produzir leite para depois
produzir carne, tem de passar por
um processo que não é muito fácil.
Tiveram coragem, mas também as
condições existentes levaram os a
isso. Não só a baixa de rendimento
devido á forma como o leite era
pago, mas também por falta de
mão-de-obra. Estamos a viver
uma situação muito difícil por falta de mão-de-obra na agricultura,
não só no leite, mas também nas
restantes produções agrícolas. Esta realidade pode limitar em muito, a nossa capacidade de produzir
alimentos na região. O abandono
da produção de leite e transferência para a carne é, devido a algum
descontentamento dos produtores
em função do preço do leite, mas
em muitos casos, é por falta de
mão-de-obra.
- O setor da carne assume cada vez mais importância…
J. R. - Sem dúvida. Este é um
setor que precisava de maior organização e estão a ser dados passos nesse sentido existindo cada
vez mais, melhores produtores e
operadores. A constituição da
CERCA é também um fator positivo na solidificação do setor. Nos
Açores entendo que é preciso dar
um salto na qualificação da carne
açoriana, a região tem matériaprima de excelência, que precisa
ser valorizada. O setor da carne é
muito importante na economia
regional e tem um potencial elevado de crescimento, e obviamente, de criar valor acrescentado. A
produção de carne pode ser mesmo a atividade agrícola principal,
em algumas ilhas do arquipélago, numa altura em que o leite tem
uma situação instável. No entanto, há que apostar mais na formação e rever a política de transportes existente na região, fun-

“O setor da carne precisava
de maior organização e estão
a ser dados passos nesse sentido
existindo cada vez mais, melhores
produtores e operadores”
“Há que apostar
mais na formação
e rever a política
de transportes
existente na região,
fundamental para
o sucesso das nossas
exportações”

damental para o sucesso das nossas exportações neste área..
- O PEPAC de Portugal foi recentemente aprovado pela
União Europeia. Em que etapa
está sua aplicação na região..
J. R. - Ainda estamos numa fase muito inicial e deveríamos já
estar mais informados sobre esta
temática atendendo a que o próximo quadro comunitário vai ser
decisivo para a região, já que os
novos pressupostos da PAC, assentes no pacto ecológico europeu, nas estratégias do prado ao
prato e da biodiversidade 2030,
serão exigentes para os agricultores. Mas os Açores, pelas con-

“Os valores aprovados neste Plano
Estratégico da Política Agrícola
Comum - PEPAC - para a região são
ligeiramente superiores ao anterior quadro
comunitário de apoio, mas é necessário
ainda, uma análise mais aprofundada
entre o Governo Regional e a Federação
Agrícola dos Açores no que se refere
à adoção das medidas aprovadas,
bem como, à sua dotação”

dições que já têm no que se refere
por exemplo, à sua contribuição para a descarbonização, poderão
adaptar-se muito bem às grandes
orientações propostas pela União
Europeia. Os valores aprovados
neste Plano Estratégico da Política
Agrícola Comum - PEPAC - para a
região são ligeiramente superiores
ao anterior quadro comunitário de
apoio, mas é necessário ainda, uma
análise mais aprofundada entre o
Governo Regional e a Federação
Agrícola dos Açores no que se refere à adoção das medidas aprovadas,
bem como, á sua dotação.
Não basta os meios financeiros
estarem disponíveis, é preciso que
as medidas a implementar vão de
encontro às necessidades dos agricultores, que continuam a ser muitas e diversificadas. A modernização do setor agrícola tem de continuar e para isso, o investimento
comunitário deve ser preferencialmente canalizado para a produção,
ao contrário do PRR, que se orientou para o setor público.
Não nos podemos esquecer que
na área agrícola, e associado ao investimento público (componente
comunitária e regional), existe o investimento privado, que muitas vezes é superior à comparticipação
regional. O investimento privado
no setor tem um efeito multiplicador em muitas outras atividades,

sendo por isso, fundamental na
coesão social e económica das
nossas ilhas.
- As Antepropostas do plano e orçamento para o ano de
2023 foram recentemente
apresentadas. Que comentários merecerem?
J. R. - Nesta anteproposta do
plano para 2023, o setor agrícola,
sofre um decréscimo de cerca de
4,9 milhões de euros, dos quais
3,8 milhões de euros são da componente regional.
Face às necessidades do setor,
não podemos concordar com a
diminuição de verbas inscritas,
já que as consequências da crise
inflacionária, do aumento das
taxas de juro, dos custos das
matérias primas, dos combustíveis, dos fertilizantes, dos fretes
marítimos ou da energia, irão
continuar a influenciar os comportamentos dos preços praticados na agricultura.
O setor precisa que avancem
medidas que continuem a reestruturação da agricultura, como
a reconversão de explorações de
leite para carne, a redução voluntária da produção de leite, a
implementação de um novo SAFIAGRI, a cessação da atividade
agrícola, o alargamento da formação profissional junto dos
agricultores e dos mais jovens, as
infraestruturas agrícolas ou o
apoio aos jovens agricultores.
Assim, a reestruturação do
setor leiteiro, a melhoria do setor da carne, da hortoflorifrutícola, da agricultura biológica, da
floresta ou da vinha são essenciais no desenvolvimento económico da região.
Sabemos que mais do que os
valores apresentados, a sua execução é fundamental, por isso,
se esta for alta e se o governo estiver aberto a medidas inovadoras (como aliás, tem estado), a
dotação do plano para 2023 pode ser suficiente para cobrir as
necessidades.
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Promover inovações para um setor leiteiro
mais resiliente no espaço atlântico
D

ecorreu no passado dia
22 de setembro a sessão
de encerramento e
apresentação de resultados do Dairy-4-Future, projeto
que tem como objetivo melhorar a
competitividade, sustentabilidade
e resiliência das explorações agrícolas. O Professor Doutor David
Fangueiro e o Professor Doutor
André Almeida, docentes no Instituto Superior de Agronomia da
Universidade de Lisboa, fizeram
um balanço geral do projeto, apresentando os resultados de cada
uma das explorações agrícolas que
se associaram ao mesmo, deixando dicas para o futuro a cada um
dos produtores.
Para os investigadores é importante desmistificar a mensagem associada à agricultura no que diz respeito à emissão de gases com efeito de estufa, realçando que na UE,
entre 1990 e 2012, a agricultura
contribuiu apenas com 10% de
emissões e que desse valor, apenas
3% corresponde à fermentação
entérica, ou seja, metano. Em Portugal, em 2019, as emissões de gases com efeito de estufa associada
à agricultura correspondia a 9,8%,
ou seja, as restantes 90% das
emissões são provenientes dos
transportes, indústria, energia.

Ficha Técnica

vegetarianas; diminuição da
biodiversidade, com espécies
invasoras;

Numa análise SWOT (Forças,
Fraquezas, Oportunidades e Ameaças), os investigadores realçaram:
Forças - importância económica da Marca Açores; a relevância
social e ambiental da produção leiteira; e a excelência da saúde animal e da qualidade do leite;

Propriedade
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Recinto da Feira, Campo de Santana
Site: http://www.aasm-cua.com.pt
Telf: 296 490 000
Director: Engº Nuno Sousa
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Tiragem desta edição: 3200 exemplares

Fraqueza - problemas logísticos; a distância dos mercados de
consumo; a falta de produtos diferenciados (predomínio do leite
UHT); a falta de competitividade;
Oportunidades - conhecimento acumulado do setor; o modelo
sindical regional; nichos de mer-

cado; turismo e a produção sustentável, associada ao ambiente;
mercado a explorar em inovação;
Ameaças - instabilidade dos
mercados globais; atraso na
captação de mercados; Marca
Açores com fraca qualidade comercial; novas dietas vegans e

“Os Açores são a região
mais adequada
para produção leiteira
em Portugal”
Financiado pelo Programa Interreg Espaço Atlântico, o projeto Dairy-4-Future visa aumentar
a competitividade, a sustentabilidade e a resiliência das explorações leiteiras na área do Espaço Atlântico. O projeto conta
com 11 parceiros técnicos e 21
parceiros associados, num total
de 110 explorações oriundas de
Portugal, Espanha, Reino Unido, Irlanda e França, representando 20% da produção de leite
da UE28 e 100 mil agricultores.
Nos Açores, a Associação
Agrícola de São Miguel e a Associação Agrícola da Ilha Terceira são parceiros do projeto,
com cinco e quatro explorações,
respetivamente.

Cooperativa União Agrícola, CRL

Recinto da Feira Campo de Santana

Telf: 296 490 000
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Disponibilizados cinco milhões de euros
para ajuda de todos os setores agrícolas
dos Açores e nove milhões
para as indústrias e cooperativas
>> O Presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro e o Secretário Regional da
Agricultura e Desenvolvimento Rural, António Ventura, reuniram-se com o Presidente da Federação
Agrícola dos Açores, Jorge Rita no Palácio de Sant'Ana, e desta reunião resultou o anúncio de uma
"ajuda direta e especifica a todos os setores agrícolas e respetivos agricultores da região", avaliada
em cinco milhões de euros, e um outro apoio, de nove milhões de euros, destinado à "reestruturação
de empresas regionais do setor da transformação e comercialização de produtos agrícolas"

E

sta primeira ajuda, europeia é excecional e vem
dar resposta ao impacto
da invasão da Ucrânia
pela Rússia, representa cerca de
cinco milhões de euros: 4,3
milhões provenientes do Fundo
Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) e 770 mil

euros do Orçamento regional. De
acordo com José Manuel Bolieiro,
"A ajuda é específica e direta, desburocratizada e imediata. Não vamos criar complicações". Este
apoio será formalizado junto de
Bruxelas até final do ano para os
pagamentos chegarem em 2023 e
vai abranger todos os setores agrí-

colas dos Açores: a horticultura,
a fruticultura, a vinicultura, a floricultura, a bovinicultura de leite
e a bovinicultura de carne.
Na sua intervenção, o Presidente do Governo, afirmou ter
confiança de que com o apoio da
Federação Agrícola dos Açores,
resultante da colaboração exis-

tente, estejam criadas "as condições para que a aceitação da
União Europeia desta medida seja uma realidade".
Uma segunda nova ajuda traduz-se pela criação de um regime
de apoio à "reestruturação de empresas regionais do setor da transformação e comercialização de

produtos agrícolas", para esta medida, vão ser disponibilizados nove milhões de euros, financiados
pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), sendo que no total,
acrescentou José Manuel Bolieiro,
o PRR prevê 30 milhões de euros
"para o relançamento económico
da agricultura açoriana".

Jorge Rita elogiou diálogo com o Governo dos Açores
e a aprovação de medidas que visam consolidar o setor agrícola
para este melhor enfrentar os desafios que se vivem atualmente

“E

stamos numa situação difícil que
não controlamos,
que é a guerra, nem
os custos que terá na economia
regional, nacional e internacional. Mas acho que estamos a trilhar um caminho, no qual a parte

da agricultura estará mais bem
preparada e esse trabalho tem
vindo a ser feito pela Federação
Agrícola em conjunto com o Governo Regional", salientou Jorge
Rita, Presidente da FAA.
De acordo com o também Presidente da Associação Agrícola de

São Miguel, estes dois apoios vêm no
seguimento das diversas reivindicações que têm a vindo ser feitas pela Federação Agrícola, a qual Jorge
Rita elogia a postura do Governo dos
Açores "A região tem um desígnio
que é produzir, transformar e valorizar sempre com excelência e os

anúncios do senhor presidente do
Governo respondem a reivindicações nossas trabalhadas em conjunto que vão no sentido de que ninguém fique para trás em matéria de
agricultura porque as medidas são
para todos os agricultores". Jorge Rita concluiu ainda que "é preciso que

as indústrias e as cooperativas ligadas ao setor da transformação e da
comercialização de produtos lácteos
estejam atentas para o bom aproveitamento destas verbas de modo a
que se capacitem e revigorem para
que estejam mais bem preparadas
para os desafios que se avizinham".
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Preços de leite

Apresentam-se os preços a pagar pelas
indústrias e cooperativas aos produtores,
a partir de 1 de OUTUBRO DE 2022.

As tabelas abaixo descriminadas refletem o preço do leite em €/1000LT, com as seguintes alterações em 2022:
Coop. Costa Norte - Subida no preço base, de 29,00€ em janeiro, 30,00€ em maio, 20,00€ em julho, 20,00€ em setembro e 76,30€ em outubro;
Atualização da décima de gordura para 3,00€ e da décima de proteína para 5,00€ em janeiro;
Atribuição de bónus sólidos de 3,50€/kg, para matéria gorda + matéria proteica acima de 6,9 em maio;
Atualização do bónus sólidos para 5,50€/kg, para matéria gorda + matéria proteica acima de 6,9 em setembro.
BEL - Subida no preço base, de 29,00€ em janeiro, 30,00€ em maio, 20,00€ em julho, 20,00€ em setembro e 76,30€ em outubro;
Atualização da décima de gordura para 3,00€ e da décima de proteína para 5,00€ em janeiro;
Atribuição de bónus sólidos de 3,50€/kg, para matéria gorda + matéria proteica acima de 6,9 em maio;
Atualização do bónus sólidos para 5,50€/kg, para matéria gorda + matéria proteica acima de 6,9 em setembro.
Unileite - Subida no preço base, de 20,00€ em janeiro, 14,30€ em abril, de 15,00€ em maio, 30,00€ em julho, 25,00€ em setembro e 75,00€ em outubro;
Atribuição de bónus sólidos de 2,00€, por décima de gordura/proteína acima de 6,9 (máximo 5 décimas de bónus) em janeiro;
Atualização da décima de gordura para 3,75€ e da décima de proteína para 5,00 em abril.
Insulac - Subida no preço base, de 18,30€ em janeiro, 10,00€ em março, 10,00€ em abril, 10,00€ em maio, 17,50€ em junho, 10,00€ em julho,
20,00€ em setembro e 70.00€ em outubro;
Atualização da décima de proteína para 3,75€ em janeiro;
Atualização do bónus sólidos para 2,50€/kg, para matéria gorda + matéria proteica acima de 6,9 em janeiro;
Atualização do bónus sólidos para 5,50€/kg, para matéria gorda + matéria proteica acima de 6,9 em julho;
Redução do bónus sólidos para 3,75€/kg, para matéria gorda + matéria proteica acima de 6,9 em outubro;
Atribuição de bónus de quantidade até 20.00€;
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.
Houve 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.

Tabela 1

Bónus Qualidade da Bel:
CCS - Contagem Células Somáticas:
BONIFICAÇOES
Inferior ou igual a 250.000
Superior a 250.000 e inferior ou igual a 300.000

+ 2,50 Euros por 1000Lt
+ 1,00 Euros por 1000Lt

Superior a 350.000 e inferior ou igual a 400.000
Superior a 400.000 e inferior ou igual a 500.000
Superior a 500.000

- 10 Euros por 1000Lt
- 65,00 Euros por 1000Lt
- 95,00 Euros por 1000Lt

Superior a 50.000 e inferior ou igual a 100.000
Superior a 100.000

- 10,00 Euros por 1000Lt
- 95,00 Euros por 1000Lt

PENALIZAÇOES

CMT - Contagem Microbiana Total:
PENALIZAÇOES

Insulac: Penalização 20,00€/1000LT produtores com 7 ou menos pontos.

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

Tabela 2

Preços
€/1000LT

Preço Leite nos Postos de Receção para Gordura 3,7 e Proteina 3,2 - outubro 2022
Preço Total

Preço Base

Gordura
3,7

Proteina
3,2

Bónus
Sólidos

Bónus
Qualidade

Bónus
Quandade

Bónus Cais

P. Máxima
9 Pontos

Produção 300.000Lt

Produção 800.000Lt

Cooperava
Costa Norte

405,00

0,00

0,00

0,00

2,50

16,50

17,50

31,50

473,00

473,00

Unileite

400,00

0,00

0,00

0,00

22,00

2,50

36,00

460,50

460,50

Produção 300.000Lt

405,00

0,00

0,00

0,00

2,50

15,00

5,00

31,50

459,00

Produção 800.000Lt

405,00

0,00

0,00

0,00

2,50

16,50

5,00

31,50

Produção 300.000Lt

400,00

0,00

0,00

0,00

3,00

10,00

36,00

Produção 800.000Lt

400,00

0,00

0,00

0,00

9,80

10,00

36,00

Bel
460,50

Insulac
449,00
455,80

Tabela 3

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 300.000Lt, e 800.000Lt, 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.

Tabela 4

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 300.000Lt, e 800.000Lt, 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.

Tabela 5

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 300.000Lt, e 800.000Lt, 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 300.000Lt, e 800.000Lt, 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.
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CALENDÁRIO INDICATIVO DE PAGAMENTOS
(Datas Previsionais)(1)
AÇORES - CAMPANHA 2022
PAGAMENTO
PREVISTO
ATÉ AO DIA

AJUDA/APOIO

ANO 2022
OUTUBRO
M10.1.1 AGROAMBIENTE E CLIMA - Conservação de curraletas e lagidos da cultura da vinha
Adiantamento 85% (1)
M10.1.2 AGROAMBIENTE E CLIMA - Conservação de pomares tradicionais dos Açores
Adiantamento 85% (1)
M10.1.3 AGROAMBIENTE E CLIMA - Conservação de sebes vivas para a proteção
de culturas hortofrutiflorícolas, plantas aromáticas e medicinais Adiantamento 85% (1)
M10.1.5 AGROAMBIENTE E CLIMA - Produção integrada Adiantamento 85% (1)
M10.1.6 AGROAMBIENTE E CLIMA - Proteção da raça bovina autóctone Ramo Grande
Adiantamento 85% (1)
M10.1.8 AGROAMBIENTE E CLIMA - Pagamento de Compensações a zonas agrícolas
incluídas nos planos de gestão das bacias hidrográficas Adiantamento 85% (1)
M11 Agricultura Biológica Adiantamento 85% (1)
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante Adiantamento 70% (1)
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre Adiantamento 70% (1)
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira Adiantamento 70% (1)
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite Adiantamento 70% (1)
POSEI - Ajuda ao Transporte Inter-Ilhas de Jovens Bovinos - 1º Semestre Adiantamento 70% (1)
POSEI - Ajuda à Produção de Ananás Adiantamento 70% (1)

31 outubro
31 outubro
31 outubro
31 outubro
31 outubro
31 outubro
31 outubro
31 outubro
31 outubro
31 outubro
31 outubro
31 outubro
31 outubro

NOVEMBRO
POSEI - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos dos Açores - 1º Semestre Adiantamento 70% (1)

30 novembro

DEZEMBRO
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante Saldo
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre 1ª Prestação 90%
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira Saldo
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite Saldo
POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses 1ª Prestação 90%
POSEI - Ajuda à Produção de Ananás 1ª Prestação 90%

30 dezembro
30 dezembro
30 dezembro
30 dezembro
30 dezembro
30 dezembro

ANO 2023
JANEIRO
POSEI - Ajuda à Produção de Culturas Tradicionais 100%
POSEI - Ajuda aos Produtores de Banana - 1º Semestre 100%

31 janeiro
31 janeiro

FEVEREIRO
POSEI - Prémio aos Produtores de Ovinos e Caprinos 1ª Prestação 90%

28 fevereiro

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

31 março
31 março
31 março

ABRIL
M2.4.1 Investimentos para a Utilização Sustentável de Terras Florestais
- Prémios por Perda de Rendimento Saldo
M8 Investimentos no Desenvolvimento das Zonas Florestais e na Melhoria
da Viabilidade das Florestas - Prémios Saldo
M10.1.1 AGROAMBIENTE E CLIMA - Conservação de curraletas e lagidos da cultura da vinha Saldo
M10.1.2 AGROAMBIENTE E CLIMA - Conservação de pomares tradicionais dos Açores Saldo
M10.1.3 AGROAMBIENTE E CLIMA - Conservação de sebes vivas para a proteção de culturas
hortofrutiflorícolas, plantas aromáticas e medicinais Saldo
M10.1.4 AGROAMBIENTE E CLIMA - Manutenção da extensificação da produção pecuária Saldo
M10.1.5 AGROAMBIENTE E CLIMA - Produção integrada Saldo
M10.1.6 AGROAMBIENTE E CLIMA - Proteção da raça bovina autóctone Ramo Grande Saldo
M10.1.8 AGROAMBIENTE E CLIMA - Pagamento de Compensações a zonas agrícolas
incluídas nos planos de gestão das bacias hidrográficas Saldo
M11 Agricultura Biológica Saldo
M13.3 Pagamentos de Compensação em Zonas Afetadas por Condicionantes Específicas Saldo
M15.1 Pagamentos de Compromissos Silvoambientais e Climáticos Saldo
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 2º Semestre 1ª Prestação 90%
POSEI - Ajuda à Manutenção da Vinha para a Produção de Vinhos DOP e Vinhos com IGP 100%
POSEI - Ajuda à Armazenagem Privada de Queijos "Ilha" e "São Jorge" 100%

28 abril
28 abril
28 abril
28 abril
28 abril
28 abril
28 abril
28 abril
28 abril
28 abril
28 abril
28 abril
28 abril
28 abril
28 abril

(1)
Calendário provisório, sujeito a alterações decorrentes de situações excecionais.
O pagamento dos apoios FEADER nas datas indicadas está condicionado à existência de disponibilidade orçamental.
(2)
Percentagem de adiantamento aprovada pela Decisão de Execução da Comissão C(2019) 6536, de 17.09.2019.

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.
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.
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5ª SummerCEmp Escola de Verão da Representação
da Comissão Europeia em Portugal

N

o passado dia 29 de
agosto a Associação
Agrícola de São Miguel
recebeu a 5ª SummerCEmp - Escola de Verão da Representação da Comissão Europeia
em Portugal, evento que reuniu na
Ribeira Grande jovens universitários de diversas áreas e várias per-

sonalidades ligadas ao jornalismo,
economia e política nacional, europeia e mundial como o antigo
Presidente da Comissão Europeia,
José Manuel Durão Barroso, os
Secretários de Estado dos Assuntos Europeus e da Internacionalização, bem como embaixadores
portugueses na ONU, na REPER,

entre outros, para discutirem o futuro da União Europeia.
Na primeira sessão, que teve lugar no Mercado de Santana, esteve
presente como oradora Bárbara
Reis, redatora principal do PÚBLICO e antiga correspondente em
Nova Iorque, que debateu com os
jovens universitários a importância

da comunicação e do jornalismo de
qualidade na atualidade.
A segunda sessão teve como oradores o Presidente da Associação
Agrícola, Jorge Rita, e José Diogo
Albuquerque, ex-Secretário de Estado da Agricultura entre 2011 e
2015, atual Diretor do AGROPORTAL, tendo como tema de dis-

cussão a importância da PAC e da
agricultura para os Açores e para o
desenvolvimento e coesão regional.
Seguiu-se um momento mais
lúdico, onde os participantes tiveram a oportunidade de ordenhar
manualmente alguns animais
presentes de produtores associados da Associação Agrícola.
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Visita ao campo experimental
de milho Dekalb em Santana
N

a terceira semana de setembro, a Cooperativa
União Agrícola (CUA)
realizou uma vez mais a
tradicional visita ao campo experimental, das variedades de milho
forrageiro, na qual reuniu vários
produtores e interessados na cultura. Este campo experimental é
constituído por uma área de 2 hectares de terra, situado em Santana,
cedido pela Associação de Jovens
Agricultores Micaelenses.
No que diz respeito às intervenções no terreno, desde os sistemas de mobilização do solo à sementeira Twin Rows (pé de galo), a
adubação comumente aplicada e
composta pelos fertilizantes ENTEC, e proteção da cultura através
dos produtos fitofarmacêuticos
Bayer e Ascenza, foram semeadas
diversas variedades de milho experimentais e comerciais Dekalb.
A realização deste evento tem como intuito, não só o de caráter comercial, mas também o reforço das
Boas Práticas Agrícolas na Cultura
do Milho, demonstrando aos demais, o trabalho que tem sido desenvolvido pela CUA, na execução
de campos experimentais com no-

vas soluções para o sucesso desta
cultura forrageira. Para além do
que, importa salientar que a CUA
realiza outros campos de ensaio localizados em diferentes zonas da ilha de São Miguel, na possibilidade
de se obter resultados através de
uma avaliação mais inclusiva, no

que se refere ao comportamento das
diferentes variedades em estudo.
As variedades instaladas no
campo experimental de Santana
constituíram um grupo de 16 variedades comerciais e experimentais com ciclos médio a longo, cuja
avaliação foi realizada através da

aplicação de multicritérios relativamente ao seu desempenho, essenciais na seleção de uma variedade forrageira com melhor destaque. Pelo que, esta avaliação é
aplicada através de critérios, tais
como: a análise da sanidade da cultura, o tamanho da planta, a qua-

lidade do grão, o rendimento, e a
recolha de amostras do material
ensilado/variedade para subsequente análise nutricional.
As variedades comerciais revelaram, mais uma vez, todo o
seu potencial, sendo:
O DKC 6308, FAO 500 longo, 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 resiste à queda e à broca;
O DKC 6181, FAO 500 longo, 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 maçarocas, com elevado número de
grãos e filas;
O DKC 5911, FAO 500 médio, é uma variedade de plantas
médias, folhas largas e maçarocas largas e pesadas.
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CERCA promoveu MASTERCLASS
“A nova era do consumo de carne
e a arte do churrasco”

O

Centro de Estratégia
Regional para a Carne
dos Açores (CERCA)
levou a efeito dia 29 de
outubro um colóquio com o tema
"Desafios da produção e consumo
de carne bovina".
O evento foi na ilha do Pico,
tem a colaboração da Associação

de Agricultores da ilha do Pico e
da Federação Agrícola dos Açores e contou com o apoio do Governo dos Açores e colaboração
de outras entidades públicas e
privadas.
O programa pretendeu trazer
conhecimento e discussão em torno de áreas desde o maneio repro-

dutivo em vacadas de carne, maneio de pastagem, tecnologia da
maturação da carne e seus benefícios à desmistificação em torno da
produção e consumo de carne, fazendo também parte da jornada
visitas as explorações de carne e
um momento de promoção com
um churrasco preparado por dois

mestres da grelha (Alexandre Ferreira e Diego Souza).
Para o Presidente do CERCA,
Jorge Rita", "esta foi mais uma iniciativa do Centro que tem o intuito de capacitar produtores, indústria e os consumidores, estes últimos conhecendo os processos
produtivos e tecnológicos que an-

tecedem e contribuem para a elevada qualidade ética e sensorial
que apresenta a carne de bovino
produzida nos Açores".
O colóquio recebeu cerca de
100 participantes durante um dia
de formação numa das ilhas onde
a bovinicultura de carne tem
maior expressão.

AVISO
VIII Concurso Micaelense Holstein Frísia
de Outono 2022
O VIII Concurso Micaelense Holstein Frísia de Outono,
irá decorrer entre os dias 25 e 27 de novembro.
Todos os interessados em ter animais
no Concurso Pecuário deverão contactar o gabinete
de contraste leiteiro até ao próximo
dia 10 de novembro para fazerem a inscrição.

Craig Mello, prémio nobel da medicina
e esposa, visitam uma exploração
agropecuária, tendo realçado a importância
do sector na economia regional

