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A excelência
do nosso leite
continua a não ser
valorizada

A

fileira do leite na região terá sempre um
problema enquanto a produção não for
devidamente reconhecida, nomeadamente com o pagamento aos produtores dum
preço do leite justo e de acordo com o que a indústria europeia pratica. Os Açores continuam a ter um
dos preços de leite mais baixos da Europa e esta é
uma realidade inquestionável e que não pode deixar
de ser recordada.
A recente pandemia do Covid-19 permitiu mais
uma vez demonstrar que a maioria da indústria se encontra financeiramente bem, já que nenhuma delas
recorreu a qualquer programa de apoio, ao contrário
de alguns agricultores que tiveram de se endividar ou
adiar o pagamento de dívidas. As dificuldades deveriam ser repartidas entre indústria e produção, mas
são sempre os produtores que mais sofrem. A produção continua a ser o parente pobre da fileira.
As indústrias acomodam-se com a facilidade
que têm em baixar o preço de leite pago aos produtores em vez de melhorarem as suas ineficiências,
através da inovação e promoção dos seus produtos
e deveriam utilizar os fundos comunitários ao seu
dispor, para criarem produtos de valor acrescentado, capazes de aproveitar as qualidades particulares do nosso leite.
Perante esta postura repetitiva imposta pela
indústria de penalizar os produtores não só pela via
do preço, mas também pela produção, a Federação
Agrícola dos Açores reivindicou algumas medidas
que contribuem para a reestruturação da fileira, como a conversão das explorações de leite para carne, a
redução da produção de leite e número de vacas até
20% sem que haja penalização no âmbito do Posei e
a Cessação da Atividade Agrícola.
A indústria obriga-nos a procurar alternativas
que ajudem à viabilização das explorações agropecuárias porque continuam a não aproveitar devidamente a excelência do nosso leite, que deveria ser
capaz de entrar nos mercados pela sua diferenciação e pelas suas características próprias e únicas.
O pagamento de um preço de leite digno aos produtores, continua a ser um óbice significativo no desenvolvimento duma fileira fundamental para a
economia regional.
Haja coragem para reunir toda a fileira para
alterar esta situação.
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Apresentação
do projeto do Centro
Interpretativo da
Agricultura Açoriana
>> Foi apresentado em Santana, Rabo de Peixe, o novo
projeto de construção promovido pela Associação Agrícola
de São Miguel, que com o apoio do Governo Regional
irá criar o primeiro Centro Interpretativo da Agricultura
Açoriana. O objetivo principal é o reconhecimento
da história transversal da Agricultura, valorizando
assim os produtos regionais. A obra está a cargo
do arquiteto Luís Almeida e Sousa, ficará localizada nas
antigas instalações do Restaurante agrícola

“A valorização
da história ajuda
à divulgação
dos produtos”

N

a cerimónia da apresentação do projeto,
que decorreu no dia
4 de agosto, em Rabo
de Peixe, o Presidente da Associação Agrícola de São Miguel,
Jorge Rita, deu destaque à importância que este Centro Interpretativo terá na valorização

dos Produtos Açorianos, "será divulgada e transmitida a importância do leite, da carne e das
produções tradicionais, algumas
já extintas". O líder da lavoura
açoriana, acredita que este tipo
de espaço apelará à sua visitação,
dado que numa sociedade marcada pelo turismo, convida a ser

visitado. Apesar dos transtornos
causados ao turismo pelo COVID19, Jorge Rita, mostra-se
confiante que o turismo irá ter a
"sua retoma tranquila e segura
nos próximos anos. Neste sentido há que preparar os próximos
anos com novidades para que a
Região possa ser interessante a
este nível." Ao longo destes anos,
a Associação Agrícola de São Miguel tem contribuído para a valorização da economia regional
com a realização das tradicionais
feiras micaelenses, a criação do
mercado agrícola à quinta-feira,
o seu conceituado Restaurante, e
a recente Fábrica de Cerveja Artesanal.
Posto isto, Jorge Rita sublinhou que "nós pretendemos que
este projeto traga retorno para
a economia da região e tudo o
que se fizer em prol da economia
da região tem sempre retorno
para a Associação, para a Cooperativa e para os Agricultores
Açorianos. O Presidente, fez saber ainda que este Centro Interpretativo, irá implementar novos postos de trabalho na região,
"este espaço irá criar 6 a 10 postos de trabalho. É fundamental
destacar, que numa altura de crise e desemprego, a Associação
Agrícola de S. Miguel, vai aumentar o emprego, através deste
Centro que irá disponibilizar
uma sala de projeção multimédia e uma zona de exposição de
maquinaria e utensílios usados
no setor agrícola.
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“Centro Interpretativo
da Agricultura
dá a conhecer setor
que afirma a Região
no exterior”

O

Presidente do Governo considerou hoje
que o Centro Interpretativo da Agricultura, vai permitir dar a conhecer o trajeto feito por um setor
que tem contribuído para a afirmação da Região no contexto
nacional. "Este não é apenas, na

ambição deste projeto, um espaço físico. O que aqui está em
causa neste centro é bastante
mais, na medida em que, através
dele, será possível fazer o trajeto
que a agricultura açoriana percorreu até aos dias de hoje", afirmou
Vasco Cordeiro, na apresentação
do projeto.

Depois de felicitar a Associação Agrícola de São Miguel pela iniciativa de criar este centro, o
Presidente do Governo considerou que o setor agrícola tem sa-

bido, ao longo dos tempos, "modernizar-se, adaptar-se e manterse na linha da frente do contributo que dá para a criação de riqueza, mas também para a afirmação

Gabinete da Federação Agrícola dos Açores
em Bruxelas vai-se manter
Protocolo assinado pelo
Presidente da Federação
Agrícola dos Açores,
Secretário Regional Adjunto
da Presidência para as
Relações Externas e
Secretário Regional da
Agricultura e Florestas
permite manter o gabinete
da Federação Agrícola dos
Açores em Bruxelas, e assim
continuar a sensibilizar a
União Europeia para a
importância deste setor
na economia dos Açores.

da Região no contexto nacional
e internacional".
"Somos uma Região que, com
cerca de 2,3 por cento do território nacional, produz mais de 35
por cento do leite que todo o país
produz, cerca de 50 por cento de
todo o queijo que o país produz,
cerca de 20 por cento da carne
que todo o país produz", destacou Vasco Cordeiro.
"Por detrás do leite, do queijo,
da manteiga e de todos os outros
produtos relacionados com a
agricultura, há uma história feita de homens e mulheres que, ao
longo do tempo, labutaram para
fazer triunfar a sua vida, mas
também para fazer triunfar este setor e a nossa Região", sublinhou o Presidente do Governo, para quem este projeto é
também uma forma de homenagear "todos aqueles que nos permitiram chegar até aqui".
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Na agricultura não houve lay-off,
e foi uma atividade que nunca parou
>> O Presidente da Federação Agrícola dos Açores aborda alguns temas da atividade agrícola na
região. Os efeitos da pandemia do covid-19, a reconversão de leite para carne, os fundos comunitários
ou vinda de jovens para o setor são temas em destaque
- Como caracteriza o actual
momento do sector agrícola nos
Açores?
Jorge Rita - O momento atual
é difícil atendendo aos rendimentos dos agricultores não serem os
desejáveis, seja pelas consequências da pandemia do covid-19, seja pela baixa remuneração dos
produtos agrícolas. É uma situação complicada que não pode
continuar.
- O covid-19 afectou o rendimento dos agricultores. O que
foi feito para colmatar esta situação?
J. R. - A pandemia do covid-19
promoveu novas formas de consumo que obrigaram os produtores a
adaptarem-se rapidamente à nova
realidade. A Federação Agrícola
dos Açores propôs várias medidas
capazes de minimizar os efeitos da
pandemia, mas as que foram tomadas a nível europeu e nacional
revelaram-se insuficientes.
- Como analisa a actuação do
Governo dos Açores no combate
aos efeitos da pandemia?
J. R. - O Governo dos Açores levou algum tempo a aperceber-se
da real situação da agricultura e
das dificuldades existentes porque
não houve lay-off, e por ter sido
uma atividade que nunca parou, e
com isso, não se terem verificado
ruturas no abastecimento alimentar às populações. A importância
da agricultura ainda não foi devidamente reconhecida. A nível regional, e conforme reivindicação
da Federação Agrícola dos Açores,
foram anunciadas algumas ajudas, como o apoio de 45 euros por
vaca leiteira, mas que ainda não tiveram qualquer efeito prático.
- Há um problema estrutural
no sector. O preço do leite é considerado muito baixo, o rendimento das explorações tem vindo a baixar. É na produção de
carne que está o futuro do sector
da lavoura nos Açores?
J. R. -Algumas indústrias têm levado à desmotivação de muitos produtores devido ao preço de leite que
pagam. Existem produtores que devido a razões estruturais não têm
condições para se manterem na fileira do leite e nestes casos, a reconversão de explorações de leite para
carne pode ser uma boa solução. A
Federação Agrícola dos Açores tem
vindo a trabalhar na reestruturação da fileira com o Governo dos
Açores, de forma a encontrarem-se
soluções capazes de ir de encontro
às necessidades. O crescimento do
setor da carne é desejável, mas a importância do leite na região nunca
será substituída, pela sua influência

“O Governo dos Açores levou algum tempo
a aperceber-se da real situação
da agricultura e das dificuldades existentes
porque não houve lay-off, e por ter sido
uma atividade que nunca parou, e com isso,
não se terem verificado ruturas
no abastecimento alimentar às populações.
A importância da agricultura ainda não foi
devidamente reconhecida”
na balança comercial e pela sua contribuição para a coesão socioeconómica regional.
- A produção tem acusado a
indústria de não se modernizar,
e esta justifica - se que o leite é
um produto excedentário na Europa. Em que ficamos?
J. R. - O nosso leite é de excelência, dos melhores da Europa. Temos
indústrias modernizadas e com capacidade instalada. Entendo que o
que está a faltar é criar produtos de
maior valor acrescentado que sejam capazes de chegar aos mercados alvo da forma adequada. As
indústrias têm de ser mais inovadoras e empreendedoras.
- Acha que esta a ser feita uma
gestão correcta por parte da EU
ao nível da chamada PAC? O aumento do POSEI, no próximo
quadro - comunitário, muito rei-

vindicado por si junto do Governo
dos Açores, é uma causa perdida?
J. R. - Já foi apresentada pelo
Conselho Europeu uma proposta
do quadro plurianual 2021-2027
que prevê um decréscimo da PAC
a nível nacional, a preços constantes. Não existem para a região números conhecidos, pelo que é prematuro qualquer análise, no entanto, temo-nos debatido em
Bruxelas, para que o Posei seja aumentado, de modo a cobrir os rateios existentes. O Governo dos
Açores tem de acompanhar ainda
mais esta nossa posição e deve empenhar-se na resolução deste problema extensivo a todas as ilhas e a
todos os setores agrícolas.
- Tem vindo a alertar a opinião
pública da grande importância
do sector agrícola na nossa economia. Mas afinal o turismo re-

velou - se nesta pandemia um sector preponderante para o nosso
desenvolvimento, e a montante
para o sector agrícola, onde algumas indústrias de transformação
de queijo estão a passar por enormes dificuldades porque não há
turistas. Coabitam bem o sector
agrícola e o turismo?
J. R. - Não há melhor casamento
do que a agricultura com o turismo.
São aliados naturais que só têm a
ganhar com o sucesso do outro, mas
nesta pandemia, o setor agrícola,
mesmo com todas as dificuldades
existentes (nomeadamente com a
quebra ocorrida no canal horeca),
ainda foi aquele que conseguiu suster uma quebra maior da economia
devido aos efeitos multiplicadores
que gera na sociedade.
- Existe uma população de
lavradores envelhecida que tendencialmente mais cedo ou mais
tarde vai abandonar o sector.
Está a aparecer uma nova classe de lavradores, jovens, com
formação para encarar os desafios futuros?
J. R. - Esse é um trabalho que
tem vindo a ser feito e que não é fácil, atendendo às muitas solicitações que a juventude tem nos dias
de hoje. Temos uma média de idades de agricultores inferior à do
continente e vemos muitos jovens a
interessarem-se em novos projetos agrícolas, desde o leite, à carne,
ao setor hortofrutícola, à vinha ou à

agricultura biológica. A agricultura tem de se adaptar ao novo
consumidor que cada vez é mais
exigente e os jovens são fundamentais nesta nova visão que necessariamente terá de haver. A
formação é uma peça essencial
neste processo e por exemplo a
Associação Agrícola de São Miguel, tem desenvolvido um trabalho crescente nesta área, porque temos de captar o interesse
dos jovens no setor.
- Está a chegar ao fim o mandato deste Governo. Em termos globais como avalia a actuação de João Ponte à frente
da pasta da agricultura. Que
factores positivos e negativos
gostaria de destacar?
J. R. - A Federação Agrícola
dos Açores é um parceiro social
responsável pelo que tem de ter
sempre uma relação institucional
de trabalho com o Governo dos
Açores, independentemente da
cor partidária. Temos trabalhado com o atual secretário regional
duma forma leal e sem receios.
Estamos em crer que foram tomadas medidas positivas para o
setor agrícola e que poderão ser
importantes no futuro. O setor
agrícola necessita de soluções que
por vezes são incompatíveis com
a difusão constante de notícias
que muitas vezes, não retratam a
realidade que os agricultores sentem no seu dia a dia.
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Secretaria Regional da Agricultura e Florestas

Programa de Apoio à Formação de
Jovens Agricultores (FORJAGRI)

Despacho n.º 1483/2020
de 7 de setembro de 2020

Fixa os períodos
de apresentação
de candidaturas, define
os critérios de avaliação
aplicáveis às mesmas
e os respetivos limites
orçamentais
Considerando a Portaria n.º 102/2020, de 30 de julho, que
regulamenta a atribuição de uma compensação financeira,
a conceder aos jovens agricultores da Região Autónoma dos
Açores, com mais de 18 e menos de 40 anos de idade à data
da apresentação da candidatura, no âmbito do Programa
de Apoio à Formação de Jovens Agricultores (FORJAGRI),
previsto na Resolução do Conselho de Governo n.º
95/2020, de 7 de abril.
Considerando que, de acordo com o disposto na mencionada portaria, a determinação dos períodos de apresentação
de candidaturas, e a definição dos critérios de avaliação
aplicáveis às mesmas, bem como os respetivos limites orçamentais são da responsabilidade do membro do Governo
competente em matéria de agricultura.
Assim, determino o seguinte:
1 - O prazo de entrega de candidaturas decorre de 7 de setembro de 2020 a 30 de novembro de 2020, junto dos Serviços
de Desenvolvimento Agrário de ilha.
2 - A dotação orçamental para o presente período de candidaturas é de 100.000,00 euros (cem mil euros).
3 - As candidaturas estão sujeitas aos seguintes critérios de
avaliação:
a) Relevância e adequação da ação de formação profissional para a formação e/ou treino do jovem agricultor;
b) Aptidão da ação de formação profissional para a atualização de conhecimentos relacionadas com a orientação produtiva das atividades da exploração do jovem agricultor; e,
c) Existência de alternativas formativas menos onerosas e
com conteúdos programáticos idênticos à ação de formação
profissional submetida a candidatura.
4 - No caso de as candidaturas apresentadas excederem a dotação orçamental prevista no ponto 2 do presente despacho, as
mesmas serão hierarquizadas sucessivamente de acordo com
os seguintes critérios de prioridade:
a) Jovem agricultor com menor idade à data da apresentação
da candidatura;
b) Jovem agricultor detentor de título de reconhecimento do
Estatuto da Agricultura Familiar;
c) Candidaturas com montante máximo elegível mais
baixo; e,
d) Data da apresentação da candidatura, relevando para o
efeito o dia e hora.

Silenergi
C

omo sabemos, os principais custos nas nossas explorações leiteiras estão
relacionados com a alimentação, representando mais de
50 % do valor dos custos totais.
A condução da silagem hoje influência as performances técnicas
e económicas das explorações de
amanhã, uma vez que o custo das
forragens tem um impacto económico muito significativo nas contas de uma exploração. Por isso os
produtores de leite devem ter como objetivo produzir forragens de
qualidade e em bom estado de
conservação.
A ensilagem é um processo natural de conservação das forragens
húmidas por uma fermentação láctica anaeróbica. A sua implementação necessita um trabalho de qualidade, pois quando assim não
acontece a silagem pode ser um vetor de proliferação de bactérias suscetíveis de prejudicar a saúde dos
animais ou a qualidade do leite.
As precauções que iremos numerar abaixo permitem evitar a
contaminação da silagem pelas
bactérias e esporos butíricos.
1. Recolher o menos possível de
terra para evitar a contaminação
da matéria-prima;
2. Obter rapidamente uma acidez suficiente (pH máximo = 4)
a. Colher quando a forragem é
rica em açúcares para fermentar
bem e rápido (Erva - Primeira espiga no campo; Milho - grão pastoso). Relativamente à matéria-seca
deverá ser estar entre 30 a 35% para o milho e 25 a 35% para a erva;
b. Conservante se o teor de açúcar é baixo e limita a fermentação
rápida (recolha tardia, mistura rica em leguminosas);
c. Deverá ser bem compactada
de forma a retirar o ar que impede
as fermentações e promove o aparecimento de material podre;
d. Fecho rápido e hermético
do silo.
Como anteriormente foi realçado e tendo como grande objetivo a máxima rentabilidade de
uma Exploração Agrícola é muito
importante a produção de forragens com a máxima qualidade
nutricional e sanitária (ausência
de bolores e fungos), pois uma
boa sanidade das forragens irá
prevenir vários problemas relacionados com as micotoxinas tais

Imagem 1: Boa cobertura do silo
e colheita no ponto ideal.

Imagem 2: Fecho correto
de uma trincheira.
como por exemplo: problemas de
patas, fertilidade e ainda problemas hepáticos.
O Silenergi é um conservante
para silagem de milho, erva, luzerna e outras forragens verdes que
têm na sua constituição ácido fórmico e açúcares. O ácido fórmico
quando utilizado em silagens
apresenta um efeito desidratante,
bactericida e preservativo devido ao aumento da concentração
hidrogeniónica do meio, promovendo rápida diminuição do pH,
consequentemente inibindo as
fermentações indesejáveis e promovendo a ação das bactérias anaeróbias responsáveis pelas fermentações desejáveis que se desenvolvam mais rapidamente à
medida que os açúcares que reves-

tem os microgrânulos da associação de ácido fórmico com o cálcio servirão de alimento a estas
mesmas bactérias.
O Silenergi têm com principal
objetivo:
- Aumentar o valor energético
das forragens;
- Limitar as fermentações aeróbias (indesejáveis);
- Favorecer o mais rápido abaixamento possível do pH do silo devido à ação do ácido fórmico;
- Fornecer através dos açúcares
alimento às bactérias que irão realizar as fermentações lácticas importantes para a conservação;
- Potenciar a conservação correta das forragens.
A utilização do produto é feita
através da aplicação de uma pequena camada que deverá ser espalhada de forma homogénea no
silo entre cada atrelado de silagem,
devendo a aplicação ser feita com
a mão o mais próxima possível da
superfície do silo e de costas para o
vento, de modo a evitar perdas. No
final quando a estrutura do monte
ou trincheira estiver completa deverá ser aplicada uma camada generosa em toda a superfície de modo a haver uma melhor conservação das zonas superiores e
laterais sempre mais suscetíveis ao
aparecimento bolores ou fungos.
Com uma boa aplicação do produto e seguindo todas as boas práticas ligadas à colheita podemos obter uma silagem com uma boa
qualidade em todo o silo como podemos comprovar na "Imagem 3 e
4" onde temos um silo onde foi
aplicado o produto.
O grande interesse no Silenergi prendesse principalmente com
a sua formulação e resultados,
visto que é um produto que na sua
constituição possui tanto um acidificante como é o caso do ácido
fórmico, mas aliando também os
açúcares já referidos anteriormente que irão em conjunto permitir uma ação mais rápida e de
melhor qualidade. Este tipo de
produto acaba deste modo por ser
um investimento na preservação
da boa qualidade dos alimentos
produzidos com efeitos notórios
na prevenção de vários outros
problemas.
Para qualquer esclarecimento
contactar: Eng. Alexandre Rego
(931792147).

Secretaria Regional da Agricultura e Florestas.
Assinada a 2 de setembro de 2020.
O Secretário Regional da Agricultura e Florestas
João António Ferreira Ponte
Imagem 3: Zona frontal do monte de silagem,
com utilização de Silenergi.

Imagem 4: Zona lateral do monte de silagem,
com utilização de Silenergi.
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Sessão de apresentação das medidas
afetas à Reestruturação do Setor Leiteiro
Decorreu no Parque de Exposições de São Miguel, em
Santana, uma sessão de esclarecimento promovida
pela Secretaria Regional da Agricultura em parceria
com a Associação Agrícola de São Miguel.
Neste evento, que contou com a presença de vários
produtores da ilha, intervieram o Presidente da
Federação Agrícola dos Açores, Jorge Rita,
juntamente com o Secretário Regional da Agricultura
e Florestas, Eng.º João Ponte e também o seu
Assessor, Eng.º Carlos Oliveira. Temas como conversão
das Explorações de Leite para Carne, redução
voluntária da produção do leite e das vacas leiteiras
até 20% no âmbito do Posei e a Cessação da
Atividade Agrícola, foram debatidos no local, numa
sala que teve muita aderência dos agricultores.

O

projeto EU Free Grazing Dairy a decorrer
desde abril de 2019, no
âmbito do programa
Enjoy it's from Europe, continuou
a promover os queijos dos Açores
no Canadá em 2020, apesar das
contrariedades existentes devido à
pandemia da COVID-19.
Com o slogan Say Azores Cheese (Fromages des Açores), apostou-se, durante este período,
principalmente na promoção
online, com grande enfoque nas
redes sociais, Instagram https://www.instagram.com/sayazorescheese/?hl=pt e Facebook - https://www.facebook.com/
Azorescheese/?view_public_for
=123799765684868 , com o intuito de aumentar a sensibilização
dos consumidores canadianos para os queijos dos Açores. O website https://sayazorescheese.eu/
foi também promovido, divulgando-se o vídeo institucional
do projeto, diversas notícias so-

Continua a promoção de queijos
dos Açores no Canadá
bre o mesmo e os diferentes tipos
e marcas de queijos dos Açores
que podem ser encontrados em
diversos pontos de venda nas cidades de Toronto e Montreal.
De 02 a 07 de setembro realizou-se uma ação de promoção, na
loja 421 do Vaughan Mills Mall,
um centro comercial localizado
em Toronto, onde cerca de 400
pessoas por dia degustaram queijos tipo Ilha, Prato e São Jorge,
com um enorme sucesso! Este tipo
de ação deverá repetir-se em Montreal, uma vez que tem de facto um
impacto muito positivo na promoção e divulgação dos queijos
dos Açores entre os consumidores canadianos.
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Agricultores das Regiões
Ultraperiféricas
da UE tomam posição
comum a favor do POSEI

A

s organizações de produtores das
Regiões Ultraperiféricas da União
Europeia adotaram uma posição
comum na defesa do programa
POSEI, na sequência do acordo alcançado
no passado dia 21 de julho sobre o Quadro
Financeiro Plurianual 2021-2027 que prevê
uma redução, a preços constantes de 2018,
no orçamento da Política Agrícola Comum
(PAC) em comparação com período anterior, receando que este corte possa ser refletido no orçamento do regime de apoio a estas regiões.
Esta posição conjunta foi endereçada,
em simultâneo aos ministros da Agricultura dos três Estados-Membros envolvidos
(Portugal, Espanha e França).
Na carta que contou com a co-coordenação da Federação Agrícola dos Açores, é
reforçada a importância do POSEI como
um instrumento que tem sido essencial na
promoção do desenvolvimento socioeconómico e da coesão territorial das RUP, ate-

nuando a distância geográfica e facilitando
o acesso aos mercados, contribuindo enormemente para a fixação das populações em
meio rural.
Expressa a carta que qualquer redução
das ajudas POSEI resultaria automaticamente numa diminuição dos volumes
produzidos localmente com impactos
nefastos naquelas RUPs.
Posto isto, tendo em conta os trabalhos
preparatórios da reunião dos Ministros da
Agricultura da UE, realizada entre 30 de
agosto e 1 de setembro, na Alemanha, e
tendo em vista as negociações interinstitucionais respeitantes à transição entre a
Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e o Conselho, os nossos Agricultores
apelam, agora mais do que nunca, aos seus
Estados-Membros que os apoiem com determinação junto do Conselho para que este se esforce, no mínimo, pela manutenção
do atual orçamento do POSEI para o
período pós-2020.

Secretaria Regional da Agricultura e Florestas
Direção Regional da Agricultura

MAPA DOS VALORES INDICATIVOS DAS RENDAS DE PRÉDIOS
RÚSTICOS NOS DIVERSOS CONCELHOS DE SÃO MIGUEL
ANO AGRÍCOLA DE 2020/2021
Unidade: Euros

Edital

VALORES INDICATIVOS DAS RENDAS
ALQUEIRE
(968 m2)

ATIVIDADE APÍCOLA- DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIAS
José Élio Ventura, Diretor Regional da Agricultura, faz saber que:
1.) Nos termos do artigo 4° do Decreto Legislativo Regional nº 24/2007/A, de 7 de novembro e do
Despacho nº 750/2016, de 21 de maio, os apicultores devem proceder à declaração anual de
existências de 1 a 30 de setembro de 2020.
2.) A declaração anual de existências pode ser efetuado diretamente pelo apicultor na Área
Reservado do portal do IFAP (www.ifop.pt), na Direção Regional da Agricultura (DRAg), no
Serviço de Desenvolvimento Agrário (SOA) de Ilha ou nas Cooperativas Apícolas delegadas
para o efeito.
3.) A indicação dos coordenadas geográficos do(s) respetivo(s) apiário(s) é obrigatória. Devendo
ter-se especial atenção para a correta introdução das mesmas.
4.) A falta de declaração de existências no período indicado constitui contraordenação, punível
com coima cujo montante mínimo é de 100 euros e máximo de 3.740 euros ou 44.890 euros, consoante o agente seja pessoa singular ou coletiva. nos termos do no 1 do artigo 20° do Decreto Legisla tivo Regional nº 24/2007 /A, de 7 de novembro.
5.) É obrigatória a aposição do número de registo do apicultor em local bem visível dos opiários.
6.) Sempre que pretendam deslocar o(s) opiário(s), os detentores devem comunicar previamente ao SOA da sua Ilha a futura implantação do(s) mesmo(s) (Mod. 03/AP/DRAg). As deslocações entre diferentes ilhas do arquipélago devem ser previamente autorizadas pelo SOA
da ilha de destino, de acordo com as medidas previstas no Programa Sanitário Apícola Regional em vigor.
7.) Sempre que ocorram alterações significativas superiores o 20% do número de colmeias. O apicultor deverá fazer a declaração de alterações à declaração de existências, no prazo máximo de 1
O dias úteis após o sua ocorrência. As declarações de alterações deverão ser efetuadas a partir de
alterações iguais ou superiores a 1 O colónias do efetivo ou sempre que haja alteração no número de apiários.
8.) As infrações ao presente Edital são punidas nos termos do n° 1 do artigo 20° do Decreto Legislativo Regional nº 24/2007 / A, de 7 de novembro.
9.) Este Edital entro imediatamente em vigor, solicitando-se a todas as autoridades veterinárias, policiais, administrativas e seus agentes que fiscalizem o seu integral e rigoroso cumprimento.
Direção Regional da Agricultura, 17 de julho de 2020
O DIRETOR REGIONAL,
(José Élio Ventura)

LAGOA
Terrenos de 3ª classe
Terrenos de 2ª classe
Terrenos de 1ª classe
NORDESTE
Terrenos de 3ª classe
Terrenos de 2ª classe
Terrenos de 1ª classe
PONTA DELGADA
Terrenos de 3ª classe
Terrenos de 2ª classe
Terrenos de 1ª classe
POVOAÇÃO
Terrenos de 3ª classe
Terrenos de 2ª classe
Terrenos de 1ª classe
RIBEIRA GRANDE - ZONA 1
Terrenos de 3ª classe
Terrenos de 2ª classe
Terrenos de 1ª classe
RIBEIRA GRANDE - ZONA 2
Terrenos de 3ª classe
Terrenos de 2ª classe
Terrenos de 1ª classe
VILA FRANCA DO CAMPO
Terrenos de 3ª classe
Terrenos de 2ª classe
Terrenos de 1ª classe

ALQUEIRE
(1393 m2)

HECTARE

-

14,79
26,42
37,33

105,98
189,41
267,65

-

15,2
25,6
36,21

109,04
183,5
260,1

-

18,36
27,23
38,45

131,58
195,43
275,91

-

14,79
26,42
37,33

105,98
189,41
267,65

11,63
20,5
30,19

-

120,16
212,06
311,51

-

14,79
26,42
37,33

105,98
189,41
267,65

-

14,79
26,42
37,33

105,98
189,41
267,65

A Portaria n.º 126/2010, de 31 de agosto, estabelece os valores indicativos das rendas de prédios rústicos para o ano
de 2020/2021, que se mantêm inalterados desde o ano agrícola de 2007/2008.
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Secretaria Regional da Agricultura e Florestas

Portaria n.º 105/2020 de 4 de agosto de 2020

Apoios a conceder no âmbito da cessação da atividade agrícola
na Região Autónoma dos Açores
O Decreto Legislativo Regional n.º 14/2020/A de 25
de junho de 2020, aprovou o regime jurídico da cessação
da atividade agrícola na Região Autónoma dos Açores.
O referido diploma prevê, no seu artigo 16.º, que os
procedimentos referentes à apresentação das candidaturas, à análise e decisão dos pedidos de apoio, aos critérios de seleção dos pedidos de apoio, ao contrato de atribuição dos apoios, ao pagamento aos beneficiários e ao
acompanhamento e controlo dos apoios serão definidos
por portaria do membro do Governo Regional com competência em matéria de agricultura.
Manda o Governo Regional, pelo Secretário Regional
da Agricultura e Florestas, nos termos do n.º 1 do artigo
16.º do Decreto Legislativo Regional n.º 14/2020/A de 25
de junho de 2020 e da alínea d) do n.º 1 do artigo 90.º do
Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma
dos Açores, o seguinte:

Artigo 1.º
Objeto
A presente portaria estabelece os procedimentos
aplicáveis aos pedidos de apoio e pagamentos respeitantes aos apoios a conceder no âmbito da cessação da atividade agrícola na Região Autónoma dos Açores, previstos
no Decreto Legislativo Regional n.º 14/2020/A de 25 de
junho de 2020.

Artigo 2.º
Critérios de seleção dos pedidos de apoio
1. Aos pedidos de apoio são aplicados os critérios de seleção que constam no anexo da presente portaria, e que
dela faz parte integrante.
2. Em caso de igualdade entre os pedidos, estes são ordenados de acordo com a pontuação obtida no critério Tipo de Cedente.

Artigo 3.º
Apresentação dos pedidos de apoio
1. Os períodos para apresentação de pedidos de apoio
são fixados por despacho do membro do Governo Regional com competência em matéria de agricultura.
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, no
ano de 2020, a apresentação de candidaturas decorre de
4 de agosto a 30 de novembro.
3. A apresentação dos pedidos de apoio e dos documentos ou declarações que sejam constitutivos da sua
elegibilidade, efetua-se através de submissão eletrónica do formulário disponível em gestpdr.azores.gov.pt,
e autenticado com um código de identificação atribuído para o efeito.
4. Os pedidos de apoio devem igualmente ser autenticados pelos candidatos a cessionários, bem como o cônjuge do candidato, quando se tratar de um pedido relativo ao cedente com cônjuge a cargo.

Artigo 4.º
Análise e seleção dos pedidos de apoio
1. A Direção Regional com competência em matéria de
desenvolvimento rural procede à análise dos pedidos de
apoio para verificar a sua elegibilidade e atribuição da
pontuação, obtida com a aplicação dos critérios de seleção
e emite um parecer técnico e uma proposta de decisão devidamente fundamentada.
2. Podem ser solicitados aos candidatos esclarecimentos, elementos em falta ou dados adicionais que se entendam necessários, devendo estes responder no prazo fixado para o efeito, nunca sendo inferior a 10 dias úteis.
3. A falta de documentos ou de elementos complementares solicitados nos termos do número anterior e/ou
deficiente preenchimento do formulário do pedido de

apoio, bem como o não cumprimento dos critérios de elegibilidade, constituem fundamento para a não aprovação
do pedido de apoio.
4. Os pedidos de apoio são hierarquizados por ordem
decrescente da pontuação obtida, com a aplicação dos
critérios de seleção.
5. Na análise dos pedidos de apoio são consideradas as
áreas constantes no Sistema de Identificação de Parcela
(iSIP).
6. São selecionados para aprovação, os pedidos de
apoio que cumpram as condições de elegibilidade e tenham cabimento na dotação orçamental, prevista no despacho do membro do Governo Regional com competência em matéria de agricultura.
7. São recusados os pedidos de apoio que não cumpram
os critérios de elegibilidade ou para os quais não exista cobertura orçamental para assegurar o seu financiamento.
8. As propostas de decisões desfavoráveis são objeto de
notificação aos interessados para efeitos de audiência prévia nos termos do Código do Procedimento Administrativo, sendo confirmadas ou revistas de acordo com os resultados dos procedimentos realizados.

Artigo 5.º
Decisão dos pedidos de apoio
1. O Diretor Regional com competência em material de
desenvolvimento rural decide sobre os pedidos de apoio,
após a receção do respetivo parecer técnico e da proposta de decisão, mencionados no n.º 1 do artigo 4.º.
2. As decisões previstas no número anterior são sujeitas a homologação pelo Secretário Regional com competência em matéria de agricultura.
3. As decisões sobre os pedidos de apoio são tomadas
no prazo de 90 dias a partir da data limite para a respetiva apresentação.
4. As decisões são comunicadas aos beneficiários no
prazo de 10 dias úteis a contar da data da sua emissão.
5. Sempre que forem solicitados aos beneficiários documentos ou informações em falta, os prazos previstos no
presente diploma, são suspensos até à apresentação dos
mesmos.

Artigo 6.º
Contrato de atribuição dos apoios
1. A atribuição dos apoios previstos na presente Portaria formaliza-se com a submissão eletrónica e autenticação de um contrato de atribuição dos apoios a celebrar
entre o beneficiário e membro do Governo Regional com
competência em matéria de agricultura.
2. Após a notificação da disponibilização do contrato
de atribuição dos apoios o beneficiário dispõe de um prazo de 30 dias para a submissão eletrónica e autenticação.
3. A não submissão eletrónica e autenticação, no prazo estipulado no número anterior, determina a caducidade da decisão de aprovação, salvo caso devidamente justificado e aceite pelo Secretário Regional com competência em matéria de agricultura.
4. O contrato de atribuição dos apoios deve igualmente ser autenticado pelos candidatos a cessionários, bem
como o cônjuge do candidato, quando se tratar de um pedido relativo ao cedente com cônjuge a cargo.

Artigo 7.º
Cessação da atividade
1. O beneficiário deverá submeter eletronicamente em
gestpdr.azores.gov.pt, no prazo de 6 meses, a contar da data de homologação do pedido de apoio, a documentação
que comprove a efetiva cessação da atividade agrícola.
2. O prazo referido no número anterior pode ser prorrogado por mais 6 meses, desde que devidamente solici-

tado por escrito pelo beneficiário e aceite pela Direção Regional com competência em matéria de desenvolvimento rural.
3. A não submissão eletrónica, no prazo estipulado
neste artigo, determina a caducidade da decisão de aprovação, salvo caso devidamente justificado e aceite pelo Secretário Regional com competência em matéria de agricultura.

Artigo 8.º
Documentos a apresentar à data da cessação
da atividade
1. À data de cessação da atividade agrícola o cedente
deve apresentar os seguintes documentos:
a) Comprovativo da cessação de atividade de produtor
agrícola nas finanças;
b) Comprovativo da Segurança Social da transferência
para o regime de descontos como trabalhador independente;
c) Contratos de arrendamento definitivos ou de comodato;
d) Comprovativo do iE do cedente a confirmar a não
existência de área na sua posse que não o autoconsumo,
se for o caso;
e) Comprovativo da transferência das parcelas da exploração do cedente para o cessionário no iSIP;
f ) Comprovativo da cessação do contrato de produção
de leite com a fábrica, se for o caso;
g) Comprovativo da transferência dos animais ou abate, se for o caso.
2. Poderão ser solicitados aos candidatos esclarecimentos, elementos em falta ou dados adicionais que se
entendam necessários, devendo estes responder no prazo fixado para o efeito, nunca sendo inferior a 10 dias
úteis.
3. A falta de documentos ou de elementos complementares solicitados nos termos do número anterior,
constituem fundamento para a caducidade de decisão.

Artigo 9.º
Pagamento aos beneficiários
1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, com
início no mês seguinte à comprovação da cessação da
atividade, sendo o montante apurado pela Direção Regional com competência em matéria de desenvolvimento rural e comunicado à IROA, S.A..
2. O pagamento está condicionado à confirmação da
situação contributiva e tributária regularizada perante a
Segurança Social e a Administração Fiscal.
3. O pagamento dos apoios é efetuado pela IROA, S.A..

Artigo 10.º
Controlo
1. A Direção Regional com competência em matéria de
desenvolvimento rural seleciona anualmente, aleatoriamente, 5% dos pedidos de apoio aprovados, para controlo.
2. A execução do controlo será da responsabilidade
do Serviço de Desenvolvimento Agrário de ilha.

Artigo 11.º
Entrada em vigor
A presente portaria entra em vigor no dia da sua publicação.
Secretaria Regional da Agricultura e Florestas.
Assinada a 29 de julho de 2020.
O Secretário Regional da Agricultura e Florestas

João António Ferreira Ponte
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Silagem
de Milho
A

silagem de milho é
um dos componentes
mais importantes na
alimentação dos bovinos. Apresenta alta digestibilidade, palatabilidade, rico em
energia, sendo excelente para
a produção de carne e leite.
Para se obter uma boa silagem de milho há que ter em
conta os seguintes processos:
1. Preparação do terreno
para a sementeira de milho;
2. Escolha das variedades
de milho a semear;
3. Acompanhamento
da cultura, desde a sementeira
à colheita;
4. Colheita;
5. Local para ensilagem;
6. Compactação do silo;
7. Cobertura do silo;
8. Abertura do silo.
É importante ter em conta
teores menores de FDN (Fibra
Detergente Neutro), que representa a fração fibrosa do alimento na parte verde da planta e, com uma alta quantidade
de grãos, resulta numa silagem
de melhor qualidade.
Assim, devemos ter em conta o momento ideal para a colheita de milho. Podemos fazer
esta avaliação através da maçaroca, partindo-a a meio e verificando se o grão se encontra
entre 1/3 a 2/3 da linha do leite, o que representa entre 3035% da matéria seca. Na altura
do corte, o tamanho das partículas deve estar entre os 6 a
15mm, com um tamanho médio de 8 mm.
A compactação do silo deve
ser feita com passagens consecutivas do trator, de modo a expulsar a maior quantidade de ar
possível. A silagem deve ser espalhada uniformemente por todo o silo em camadas de 0.5
metros, de forma contínua, camada a camada. A última camada deverá ficar um pouco
acima dos bordos superiores
das paredes laterais do silo para evitar o surgimento de bolsas
de ar por dificuldade de ajustamento do plástico à matéria
da forragem ensilada.
É importante um bom isolamento do silo, para que não haja passagem de ar nem água, assim: o isolamento deve ser feito
o mais rápido possível, reduzindo ao máximo a exposição
ao oxigénio; devem ser feitos
drenos à volta do silo; colocar
terra ou areia a um máximo de
0.5 metros à volta de todo o silo, mas nunca colocar terra ou

“É importante um
bom isolamento do
silo, para que não
haja passagem de ar
nem água”

pneus no topo (substituir a terra
ou os pneus no topo do silo por
mangas cheias com areia); o
plástico usado para a cobertura
do silo deve ter uma proteção UV
elevada; proteger o silo do ataque
de roedores utilizando dispositivos de captura ou utilizando uma
rede de cobertura.
A cobertura da silagem pode
ser feita com o plástico SiloProtect de 125 μm e com uma hermeticidade de 250cc/m2/dia. É
um plástico com elevada proteção UV; apresenta dupla face;
tem proteção alimentícia, para
que as partículas de polietileno
não migrem para a silagem;
hermético ao O2; alta resistência
(mas atenção: não colocar excesso de terra à volta e por cima do
silo); fácil aderência.
Para um isolamento ainda
mais eficiente, pode ser usado o
Isolstar Flex, com uma espessura de 40 μm. Este plástico foi
concebido para ser colocado entre a silagem e o plástico preto;
tem uma elevada aderência à silagem e uma hermeticidade de
180cc/m2/dia.
Para uma melhor conservação
da silagem pode ser usado o
Fungistat. É um produto pronto a usar; altamente concentrado; ideal para prevenir o crescimento de fungos e leveduras e
evitar um posterior aquecimento, especialmente indicado se a
humidade for superior a 10%;
apresenta baixa volatilidade e
tem uma penetração muito rápida na forragem.
Finalmente, poderá fazer-se
abertura do silo passados 21 dias.
Após a abertura do silo, deve ser
usado um sistema de extração limpo e frontal para fornecer a silagem ao gado. Também é recomendada a recolha para análise laboratorial de amostras da silagem,
deste modo, os resultados poderão
ser avaliados pelos especialistas
em nutrição animal e, assim, calcular a dieta mais adequada para o
gado leiteiro, maximizando a produção de leite.
ANA BÁRBARA ROMÃOZINHO
ENGENHEIRA ZOOTÉCNICA

Figura 1.
Linha do leite
na maçaroca
de milho.

Figura 2.
Compactação
do silo.
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Valor da Classificação Morfológica
na Era Genómica
A

ntes da avaliação genómica, o potencial genético das animais era
previsto, através da sua
média parental, e os centros de
inseminação selecionavam os futuros reprodutores pela média
parental, não descorando a linha
materna nomeadamente a produção e classificação morfológica da mãe do touro.
Nos dias atuais, devido á intensidade de seleção e interesse em reduzir os intervalos entre gerações,
os futuros touros são resultado de
fertilizações em vitro e transferências de embriões, entre cruzamentos de touros ainda jovens, sem
provas das filhas, e novilhas extremamente jovens, ou seja, cruzamentos baseados apenas nos valores genómicos dos animais.
De acordo com um estudo, feito no Canadá, focado na análise
dos touros genómicos comercializados neste país, nascidos entre
2015 e 2017, constata-se que cada
vez menos estes são filhos de mães
com provas, classificação e produção. Como podemos ver pela figura 1 existe uma redução de 20%,
dado que em 2015 eram 79% os
touros filhos de mães classificadas
e em 2017 o valor é de 59%.
Este mesmo estudo também
analisou o valor do efeito da classificação da mãe do touro, na
precisão dos dados genómicos
para conformação. A conclusão a
que chegaram foi que os filhos de
mães classificadas têm uma confiança de 1.3 valores percentuais
superiores, comparativamente
aos touros filhos de mães sem
classificação morfológica.
Surge então a seguinte
questão, se a classificação morfológica da mãe tem um impacto tão reduzido na precisão dos
dados da avaliação genómica
dos filhos, qual o interesse da
mesma?
A classificação morfológica na atualidade tem dois interesses:
Primeiro, porque a confiança
do sistema de avaliação genómico depende da continua recolha de
dados morfológicos, fenotípicos,
em quantidade e qualidade, em
que estes servem de termo de

Ficha Técnica

Figura 1. Percentagem de touros
jovens utilizados no Canadá com mães
classificadas.

“Este estudo analisou o valor do efeito da
classificação da mãe do touro, na precisão
dos dados genómicos para conformação.
A conclusão a que chegaram foi que
os filhos de mães classificadas têm uma
confiança de 1.3 valores percentuais
superiores, comparativamente aos touros
filhos de mães sem classificação morfológica”
comparação mantendo as previsões
genómicas fiáveis e relevantes.
Em segundo lugar porque para
cada produtor os dados fenotípicos
são mais específicos ao seu nível.
Todas as vitelas nascem com um valor genético baseado na média parental, este serve para prever quais
as que irão ter maior potencial aos
interesses da exploração. No entanto, a sua fiabilidade é baixa, mas
existem duas maneiras de aumentar a confiança destas previsões.
Uma através da genotipagem,
e outra mais tarde através da
classificação morfológica de cada animal.
De acordo com a figura 2, que
apresenta a distribuição das alterações que ocorrem na confor-

Figura 2. Distribuição
das alterações no índice
de conformação adicionando
o valor de classificação
morfológica (Sem teste
genómico)

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

mação, quando os animais são
classificados comparativamente á
sua média parental, podemos
constatar que metade das novilhas muda pelo menos 1 ponto
para baixo ou para cima, havendo alguns casos que chega ao extremo de mudar 8 pontos. Assim
sendo, a classificação morfológica
irá ter um papel de reordenar os
animais e as famílias na exploração, tendo este fator um papel
importante nas decisões de seleção da recria e de refugo.
Por sua vez, a genótipagem das
vitelas aumenta a confiança nos
dados, no entanto verifica-se que
20% das novilhas continuam a registar alterações no índice de conformação após classificação no
primeiro parto.
Neste sentido os agricultores,
devem tirar o máximo partido dos
dados disponíveis de forma a tomar decisões ao nível do melhoramento genético, usando estes
dados e sua fiabilidade para tomar
decisões de seleção e emparelhamento de reprodutores.
(Fonte: Canadian Dairy
Network, autors: Doormaal,
B.; Fleming, A.)
ENG. HENRIQUE MONIZ LOURENÇO

Cooperativa União Agrícola, CRL

Recinto da Feira Campo de Santana

Telf: 296 490 000
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Presidente da Federação Agrícola dos Açores
participa no Seminário “Que futuro
para a nossa agricultura”, na ilha Terceira
>> No passado dia 28 de agosto decorreu na Ilha Terceira um seminário cujo foco foi o futuro dos modelos
agrícolas possíveis na agricultura açoriana. Esta iniciativa partiu da Associação de Jovens Agricultores da
Terceira (AJAT), e contou com a participação de vários oradores ligados ao ramo da agricultura e pecuária,
nomeadamente Jorge Rita, Presidente da Federação Agrícola dos Açores, João Ponte, Secretário Regional da
Agricultura, António Almeida, Deputado do PSD-Açores e Dr. João Fagundes, Médico Veterinário da UNICOL.
A abertura do seminário, contou com a presença de Anselmo Pires, Presidente da AJAT, de Tibério Dinis,
Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória e ainda de Firmino Cordeiro, Diretor Geral da AJAP
(Associação de Jovens Agricultores Portugueses), e de Maria do Céu Antunes, Ministra da Agricultura, que
participaram através de vídeo conferência

J

orge Rita, durante o seu
discurso no seminário
mostrou a sua perspetiva
sobre a agricultura atual e
o futuro desta nos Açores. O Presidente da Federação Agrícola
dos Açores, defendeu que é sempre um pouco difícil fazer uma
previsão do futuro, no entanto,
esses tipos de eventos são sempre
oportunos.
Na sua intervenção, aproveitou
para dar ênfase ao incansável trabalho praticado pelos agricultores
nessa época marcada pelas adversidades da Pandemia, causada pelo vírus COVID-19. "lamento profundamente que os agricultores tivessem sido esquecidos nesta
pandemia", espero que a agricultura volte a ter a importância que
lhe é devida, pois esta produz diariamente produtos indispensáveis para o nosso dia-a-dia. O orador, mostrou o seu descontentamento por não se saber que
apoios financeiros, o setor agrícola irá contar face aos constrangimentos provocados pela pandemia, "nesta crise de pandemia, o
que é que os agricultores tiveram?!?, não houve Layoff na agricultura, continuámos a trabalhar
e a calendarização estipulada pelo
Governo Regional, como o apoio
de 45 euros por vaca, ainda não foi
cumprida, portanto na prática
não tivemos benefícios nesta altura difícil para todos".

“Não somos os
únicos a usufruir de
apoios governamentais, tanto na Europa
como na América,
os Agricultores
auferem apoios
com benefício para
o consumidor”

Jorge Rita defende que há uma
serie de fatores a ter conta nas explorações açorianas, porém, na
sua opinião não há nem é possível
haver uma exploração modelo nos
Açores, e os produtores têm desempenhando bem o seu papel,
são as Indústrias que também devem ter em conta aquilo que o consumidor quer. Há que se adaptar, e
até agora a lavoura tem se adaptado. Jorge Rita, acredita que não
vamos deixar de produzir, e é bom
que se diga que em alturas de cri-

ses económicas é a agricultura que
sempre dá suporte à nossa economia, como é agora o caso.
Por fim, quanto aos desafios a ter
em conta no futuro, o Presidente
acredita que é fundamental dar a
devida importância à reconversão e
às várias medidas promovidas,
acrescenta que a Federação Agrícola dos Açores tem trabalhado em
conjunto com a Secretaria Regional
da Agricultura e Florestas para que
a restruturação do setor seja feita de
uma forma dinâmica e não de rutu-

ra. "Cada agricultor que sai da agricultura para mim, é uma perca, pois
vamos perdendo poder." Porém, é
importante melhorar aspetos como
a falta de mão de obra e a falta de
formação. Dentro destas medidas
há também a questão do desligamento parcial (até à redução de
20% da produção de leite e de prémio à vaca leiteira), que vai de encontro aos interesses das Indústrias
e próprios produtores. Em relação
ao setor agrícola, para Jorge Rita a
solução para que a agricultura tenha um futuro promissor é fazer com
que se trabalhe em conjunto e que
seja defendido na União Europeia,
o facto de a Agricultura ser a principal potenciadora do Turismo e dos
outros setores. "Quem faz essa paisagem magnifica, quem dá a conhecer os Açores, é a Agricultura
com os seus prados verdejantes".
Lembra também que há que procurar novos mercados e criar inovação
para a valorização dos nossos produtos e primar-se pela qualidade e
excelência. Porém defende que é
bom que não se esqueça da relevância dos Jovens Agricultores e que
estes dêem continuidade ao trabalho já feito, contudo lamenta a alta
tributação da Segurança Social. Para concluir a sua perspetiva quanto ao futuro, Jorge Rita, terminou o
seu discurso afirmando que é necessário "continuar a trabalhar como temos trabalhado, sempre com
excelência e rigor".

