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Editorial

Jorge Alberto 
Serpa da Costa Rita

Ultraperiferia
um conceito estratégico
para os Açores

A
União Europeia continua a ter nos Açores uma
importância decisiva a nível político, estratégico
e económico, sendo desde a adesão do país, em
1986, um fator de coesão territorial, embora,

num processo como este, existam sempre debilidades e fra-
gilidades, que acabam por acontecer quando estão envolvi-
dos 28 Estados membros e muitas regiões, pelo que, por ve-
zes, são criadas medidas que não são consensuais, por irem
de encontro às pretensões de uns, em prejuízo de outros.
No entanto, esta tem sido uma União que tem na sua ge-
neralidade sabido defender os mais pequenos e as regiões
mais desfavorecidas e esta pretensão tem de continuar a
ser um objetivo estratégico dos Açores e o conceito de ul-
traperiferia deve ser a principal linha orientadora da polí-
tica externa da região, porque só assim, é que poderemos
defender as nossas especificidades no contexto europeu.
Desta forma, a estratégica tem de passar pela nossa afir-
mação enquanto região ultraperiférica que possui carac-
terísticas muito particulares que são facilmente cons-
tatáveis, nomeadamente, no setor agrícola, e na área do
leite em particular, porque não nos poderemos equipa-
rar a qualquer país da Europa produtor de leite e mesmo
ao continente, atendendo, à dimensão ou dispersão ge-
ográfica da região ou à não existência de alternativas viá-
veis a esta produção, onde aliás, se investiu muito nas úl-
timas décadas, existindo na atualidade, capacidade ins-
talada e produtores de excelência que devem continuar a
ser apoiados e incentivados.
A participação e presença em Bruxelas para defender os
interesses dos Açores tem de ser constante e persistente,
por isso, a Associação Agrícola de São Miguel e a Fede-
ração Agrícola dos Açores sempre que solicitadas, têm
estado em diferentes fóruns, para reforçar a importância
da agricultura na coesão socioeconómica das ilhas e no
caso da fileira do leite, onde a abolição das quotas leitei-
ras poderá ter graves consequências, ainda é mais pre-
mente a presença na Comissão Europeia ou no Parla-
mento Europeu, uma vez, que a falta de um lóbi Açoria-
no no centro da Europa, é por todos conhecido. 
Temos de afirmar e solidificar a voz da Agricultura Aço-
riana e ficamos satisfeitos, quando outros intervenientes
da sociedade valorizam as nossas reivindicações para o
setor em Bruxelas, porque, essa é uma forma de defesa
dos interesses regionais.
Ainda existem muitas 'batalhas' para serem ganhas em
Bruxelas no contexto do estatuto de Ultraperiferia e a
procura de medidas adicionais para o setor leiteiro, que
permitam suavizar os impactos da abolição das quotas
leiteiras, tem de ser um objetivo para todos, pelo que, é
necessária uma reivindicação consistente capaz de de-
fender os Agricultores Açorianos e que precisa da cola-
boração de todos.

DIRETOR: 
Eng.º NUNO SOUSA

II SÉRIE

As descidas do
preço do leite vêm
sufocar a Lavoura
Micaelense

Presidente da Federação
Agrícola dos Açores 
em Bruxelas Página 7

A Direção da Associação Agrícola de São Miguel
tem a honra de convidar todos os seus associados 
e famílias para estarem presentes na inauguração 
da nova Fábrica de Rações Santana.
A sua presença é muito importante.

Observatório do Leite
tem de ser criado o mais
rapidamente possível
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As recentes descidas abruptas do preço do litro de leite realizadas pela Insulac de 2 cêntimos em Novembro
e 0,75 cêntimos em Janeiro, da Prolato 0,9 cêntimos em Outubro e 1 cêntimo em Janeiro e da Bel de 2
cêntimos em Novembro e 2 cêntimos a partir de Março, vêm desmotivar os Produtores Micaelenses, 
retirando-lhes diretamente rendimento, e vêm já em contra ciclo, uma vez que existem sinais positivos
de retoma nos mercados do leite e dos lacticínios e que demonstram a provável recuperação da fileira.
Refira-se que no caso da Bel, uma exploração que produza 50.000 mil litros de leite por mês, irá
perder cerca de 2.000 euros de receita líquida mensalmente a partir de Março.
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>> Com as recentes descidas no preço do leite pago à produção, 
o Presidente da Associação Agrícola de São Miguel entende que o Observatório
do Leite é imprescindível na Região. 
Só assim, acredita Jorge Rita, é possível haver transparência em todo o setor 
e evitar que as indústrias baixem o preço do leite de forma abrupta. 
Jorge Rita acrescenta que as indústrias já deviam ter começado a concentrar
grande parte da sua produção em produtos de valor acrescentado, como tal
não aconteceu, não acredita que os que existem sejam agora suficientes 
para ajudar a colmatar o fim das quotas leiteiras

Observatório do Leite
tem de ser criado o mais
rapidamente possível

- Inevitavelmente temos de
falar nas últimas descidas no
preço do leite. Defendeu re-
centemente um mecanismo de
apoio quando houvessem es-
sas descidas. Em que sentido,
quando as 9 ilhas são diferen-
tes e têm preços de leite dife-
rentes?

Jorge Rita - É um tema perti-
nente e já deixei esse assunto em
cima da mesa em Bruxelas. Esse
mecanismo não é para dar opor-
tunidade à indústria de baixar o
preço do leite quando assim o
entender, pois esse mecanismo
só poderá ser acionado em con-
junto com todos os intervenien-

tes no setor e por isso é que é preci-
so que seja criado o Observatório
do Leite o mais rápido possível pa-
ra, todos em conjunto, podermos
analisar se as descidas do preço do
leite são reais ou não. Reais, por
exemplo, devido à volatilidade dos
preços nos mercados ou alguma
conjuntura nacional ou até mesmo
internacional, aí sim accionar o
mecanismo. Mas para isso é preci-
so que haja transparência em todo
o setor e não dar hipótese do facili-
tismo da indústria, como acontece
muitas vezes, de baixar de forma
abrupta o preço do leite como quer
e como entende. 

Tem de ser um mecanismo com

apoios comunitários, já deixámos
essa nota em Bruxelas, vamos con-
tinuar a apostar nessa hipótese
porque todos temos a consciência
que o preço do leite quando baixa
para um nível em que o custo de
produção praticamente está ao ní-
vel do preço pago, é a falência téc-
nica das explorações. Se calhar es-
sas descidas que aconteceram nos
últimos tempos já põem algumas
explorações em risco. A pretensão
da Região e da Federação Agrícola
dos Açores e da Associação Agríco-
la de São Miguel é que não sejam
sempre os agricultores a pagar pe-
los erros políticos que existem,
quer a nível europeu quer mundial. 

- Quais são esses erros políti-
cos?

J. R. - A descida do preço do lei-
te neste momento tem a ver com
decisões políticas derivadas do
embargo que a União Europeia e
os Estados Unidos fizeram à Rús-
sia. Quem tomou a decisão foram
os Estados Unidos e a União Euro-
peia mas quem foi penalizado fo-
ram os agricultores. Não é justo.
Por outro lado, a abolição das quo-
tas leiteiras é uma decisão mera-
mente política que irá prejudicar
os produtores de leite dos países
periféricos e da Região Autóno-
ma dos Açores, que ainda é mais
periférica, e de quem é a culpa? É
das decisões políticas. 

Os responsáveis por essas me-
didas que prejudicam claramente
o setor leiteiro é que têm de ser res-
ponsabilizados, logo têm de criar
as alternativas, criando legislação
que nos permita produzir de for-
ma sustentada e criando mecanis-
mos de defesa alternativos aos que
existem de defesa do rendimento
do agricultor. Obviamente existe
um limite em que o agricultor po-
de continuar a produzir para vi-
ver com dignidade e é nessa base
que as contas têm de ser feitas. Pa-
ra isso, o Observatório do Leite é
indispensável..

- Já se fala há vários anos no
Observatório do Leite e ainda
não existe, mas o Governo Re-
gional vem dizer que quer um fó-
rum de discussão mais ativo.
Será que irá funcionar?

J. R. - Essa foi a novidade que o
Secretário Regional da Agricultura
e Ambiente quis anunciar no Con-
selho Regional da Agricultura. Con-
cordamos que haja sempre esses fó-
runs e a oportunidade de discutir-
mos em conjunto a fileira mas o
Observatório tem outra abrangên-
cia. Não podemos tentar desviar-
nos para esse fórum quando um dos
grandes objetivos da Região e uma
das recomendações da União Euro-
peia tem a ver com os Observatórios.
A Região não pode ficar atrás, até
pelo peso que o leite tem na econo-
mia da Região Autónoma dos Aço-
res, por isso, ainda se justifica muito
mais o Observatório do Leite ou o
Centro Açoriano de Leite e Laticí-
nios, como lhe queiram chamar. 

“É preciso 
que seja criado o
Observatório do
Leite o mais rápido
possível para,
todos em conjunto,
podermos 
analisar se 
as descidas 
do preço do leite
são reais ou não”
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Os fóruns de discussão existem
e o Secretário Regional da Agri-
cultura e Ambiente ao fazer o
anúncio também terá a responsa-
bilidade óbvia de ser o mentor da
junção das boas-vontades e da dis-
ponibilidade que as pessoas têm
para discutir a fileira do leite.

- Houve recentemente a apre-
sentação de um programa que
enaltece o leite dos Açores mas o
preço do leite à produção tem
vindo a descer. Como é que se
equilibram essas duas coisas?

J. R. - As pessoas até ficaram es-
tupefactas com o anúncio de um
produto de eleição que é o leite dos
Açores, considerado o melhor do
mundo pela empresa que apresen-
tou o programa. Comungo dessa
ideia, mas foi pena a altura em que
foi apresentado.

A BEL apresentou um programa
interessante, que valorizamos de
forma positiva, e penso que foram
muito felizes na escolha do nome do
programa, porque é uma forma de
dar notoriedade àquilo que se pro-

duz nos Açores, a forma ambiental-
mente sustentável que se produz na
Região e que é transversal a todas as
explorações. Também o maneio ali-
mentar é idêntico na Região, e por
isso reconhecemos e registamos
com muito agrado a postura da
BEL em querer valorizar os seus
produtos e depois tendo retorno na
própria produção. 

Mas não concordamos com o ti-
po de valorização que querem fazer,
com tanta exigência, para ter um
produto daquela qualidade. Mas às
exigências respondemos como te-
mos respondido ao longo dos anos,
no objetivo da qualidade. E um pe-
queno exemplo é que a qualidade
dos 9 pontos era quase uma utopia
há 4 ou 5 anos e atualmente esta-
mos com 8.5 pontos de média. 

A produção adapta-se, a pro-
dução responde quando o objetivo
é a qualidade e vamos chegar lá
porque esse é um trabalho que as
associações fazem, de proximida-
de com os agricultores na melho-
ria da qualidade do seu produto. 

Agora, podiam ter tirado pro-

veito de toda uma comunicação de
produtos de eleição baseada na
nossa produção associada às nos-
sas pastagens, à nossa qualidade
ambiental e ao nosso bem-estar
animal mas depois fazem anún-
cios de baixa de preço do leite. Aca-

ba por ser um contra-senso até
revoltante porque não dignificou
o evento em si, não se valorizou o
evento como devia ser valorizado
e depois dá azo a alguma ironia.
Como o caso concreto que não
podemos ter vacas felizes quan-
do os lavradores estão infelizes.
Se há alguém que pressente a fe-
licidade é a vaca, ela pressente
perfeitamente se o seu dono ou
tratador está satisfeito ou não
está satisfeito. 

- Apesar dessa infelicidade
dos produtores, a BEL até está
a fazer algo que a Associação
Agrícola sempre defendeu, a
valorização dos produtos aço-
rianos.

J. R. - Por isso é que damos al-
gum ênfase a essa situação. Re-
gistamos com muito agrado por-
que é essa a nossa proposta des-
de sempre que é a valorização dos
nossos produtos e a BEL demons-
trou que quer valorizar os nossos
produtos e nada melhor que essa
valorização seja associada à nossa
forma de produção. 

“A pretensão 
da Associação
Agrícola de São
Miguel é que não
sejam sempre 
os agricultores 
a pagar sempre
pelos erros 
políticos que
existem, quer 
a nível europeu
quer mundial”

>>

Convite Inauguração Fábrica de Rações Santana
A Direção da Associação Agrícola de São Miguel convida todos os associados 
e famílias para estarem presentes na inauguração da fábrica de rações que decorrerá 
no próximo dia 1 de março, pelas 11h00, na rua do caminho do aeroporto, em Santana.
Após a inauguração será servido um almoço 
no parque de exposições para todos os presentes.
A sua presença é muito importante.

“Não podemos ter vacas
felizes quando os
lavradores estão infelizes”
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“Porque é que 
nos Açores não
conseguimos 
ter um lobby de
leite em Bruxelas
para que se 
faça a defesa
intransigente 
dos interesses 
da Região?”

Tudo o que for para valorizar
os produtos dos Açores, dar-lhes
valor acrescentado seja no leite,
na carne ou na diversificação
agrícola, terá sempre o apoio in-
condicional da Associação Agrí-
cola de São Miguel e da Fede-
ração Agrícola dos Açores. Acha-
mos que esse é o caminho certo
para a Região poder ser sus-
tentável, não só na agricultura
mas em todos os setores pela va-
lorização e pela qualidade dos
produtos que apresentamos. A
agricultura é quase pioneira na
apresentação de produtos de
qualidade na região e estamos
muito satisfeitos com a apresen-
tação deste programa "Vacas Fe-
lizes" da BEL, com a notoriedade
e com o grande objetivo que a
BEL tem que é a valorização dos

produtos açorianos em mercados
muito competitivos. Essas são as
notas importantes que os indus-
triais devem seguir que é a valori-
zação dos nossos produtos.

- Isso será suficiente para col-
matar o fim das quotas leiteiras?

J. R. -Se tivéssemos assente uma
grande parte da fileira em produtos
de valor acrescentado na Região
Autónoma dos Açores, a abolição
das quotas era irrelevante.

Como não assentamos e a ba-
se dos produtos de valor acres-
centado é residual, há uma gran-
de preocupação com o fim das
quotas. Aliás temos duas: a abo-
lição das quotas e o problema que
nos cria derivado aos excedentes
dos mercados, já que as infraes-
truturas na Região não estão to-
das criadas e ainda precisamos de
muitas infraestruturas ao nível de
caminhos, água e luz e de algu-

mas acessibilidades ao nível dos
transportes. 

Associado a esses grandes pro-
blemas estruturais, temos o pro-
blema das indústrias que ainda
não conseguiram massa crítica su-
ficiente de produtos de valor acres-
centado que nos podiam suportar
esse embate da abolição das quo-
tas leiteiras. Por isso a situação po-
de ser dramática com a baixa dos
preços do leite, se vierem em de-
rrapagem.

- A Associação Agrícola está
a fazer aquilo que sempre defen-
deu, em Bruxelas, um lobby.

J. R. - Sempre defendi e conti-
nuo a defender. Vou todas as vezes
que forem necessárias fazer o de-
vido acompanhamento de tudo o
que se faz em Bruxelas. Tentamos
sempre que o nosso acompanha-
mento seja positivo mas por si só,
tal como um eurodeputado sozin-
ho não consegue também a Fede-
ração Agrícola dos Açores não
consegue sozinha. Temos de criar
parcerias, lobbys e têm-se desper-
diçado pessoas importantes a ní-
vel da Comunidade Europeia, até
pelos conhecimentos que tinham. 

A crítica não é para os que en-
tram nem para os que saem, o que
entendemos é que podiam ter fica-
do mais algumas pessoas dos Aço-
res em Bruxelas, mas que fossem
noutras funções que até podiam
ser mais úteis conjuntamente com
os eurodeputados e o Estado-
Membro, no sentido de termos
mais pessoas ligadas à União Eu-
ropeia e de maior proximidade a

“Esta quebra
acentuada nos
preços da 
beterraba, pode
pôr em causa 
a sobrevivência
desta cultura”

>>
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“As multas 
aplicadas às 
carrinhas de caixa
aberta aos
agricultores 
no âmbito do
gasóleo agrícola
devem ser
devolvidas”

“Associado aos grandes problemas
estruturais, temos o problema das
indústrias que ainda não conseguiram
massa crítica suficiente de produtos 
de valor acrescentado que nos podiam
suportar esse embate da abolição 
das quotas leiteiras”

pressionar e apresentar as nossas
reivindicações.

Dou sempre um pequeno
exemplo, os DOM's Franceses fa-
zem lobby, um lobby muito forte e
os franceses das regiões ultrape-
riféricas deslocam-se com todos os
ministérios, em massa. Vamos às
Canárias e acontece o mesmo, há
sempre muita gente em Bruxelas.
Dos Açores e da Madeira muito
poucos. 

Precisamos de mais pessoas em
Bruxelas. Isso não é um custo, é
um investimento que pode ser
muito importante para os Açores.
Quando digo isso tem a ver essen-
cialmente com dois exemplos: a
cana de açúcar dos DOM's Fran-
ceses teve ajudas adicionais deri-
vado às baixas substanciais dos
preços do açúcar e as Canárias ti-
veram essa ajuda na banana. Só
num ano tiveram 40 milhões de
euros extraordinários por causa
das negociações do MERCOSUL
e da introdução da banana na
União Europeia.

Porque é que nos Açores, onde o
leite representa mais de 30% da
produção nacional, e tem um
grande peso económico e social,
não conseguimos ter um lobby de
leite em Bruxelas para que se faça
a defesa intransigente dos interes-
ses da Região? 

- Como está o setor da carne?
J. R. - As alterações do POSEI

vêm alterar substancialmente a
produção de carne. O objetivo é
produzir, porque a União Euro-
peia durante muitos anos pagou
para não se produzir. E o POSEI
nos Açores estava a seguir o mes-
mo caminho, havia muitas ajudas
que não tinham a ver com pro-
dução. Essas alterações substan-
ciais vão ao encontro das necessi-
dades da Região pois nós precisa-
mos e temos o dever de produzir
mais, de forma a podermos au-
mentar as exportações e assim, dar
valor acrescentado à produção re-
gional.

No setor da carne, como se dis-
se no Conselho Regional de Agri-
cultura, é fundamental que haja
alguma organização. É preciso que
os matadouros melhorem rapida-
mente, passando pela construção
de novos e pela remodelação dal-
guns dos existentes.

Depois temos uma política de
transportes que é uma autêntica
aberração. Se a política de trans-
portes não for mudada rapida-
mente, podemos criar todas as si-
nergias quer a nível de apoios, de
vontades e de todas as ilhas se as-
sociarem para um projeto ao ní-
vel Açores para a carne, mas se não
tivermos bons transportes e se não

se baixar os custos de transportes
rapidamente, não adianta. Achá-
vamos nessa altura que os trans-
portes já deveriam ter baixado
substancialmente até pelas bai-
xas do petróleo nos mercados in-
ternacionais, mas mantêm-se
muito altos. Acabam por estran-
gular qualquer setor de atividade
económica na Região. Para além
do custo tem a ver com a dificulda-
de de transportes entre ilhas, o que
também dificulta todo o processo
de carne.

Há coisas quase obrigatórias
que é melhorar os matadouros, fa-
zer alguns novos, mas também
tem de se melhorar muito ao nível
dos transportes e baixar o seu cus-
to. É muito importante porque pa-
ra a carne há mercado, para as va-
cas, vitelões, novilhos, há escoa-
mento, há bons operadores, as
organizações também já têm um
trabalho nesta área que tem sido
marcante nos últimos anos. A car-
ne é complementar ao leite em al-
gumas ilhas mas noutras ilhas é

mais importante do que o setor lei-
teiro e pode ser um setor paralelo
que pode ajudar a criar sinergias
financeiras na região e nas explo-
rações. 

- No que se refere à cultura de
beterraba sacarina, a Sinaga
baixou os preços pagos aos culti-
vadores para a atual campan-
ha…

J. R. - Essa é a nova política se-
guida pela administração que re-
duziu os preços por via da qualida-
de, em mininos de 15%, depen-
dente do grau de polarização,
existindo mesmo, quebras de mais
de 30% em taxas de polarização
mais altas. 

Esta situação afasta ainda mais
os cultivadores de beterraba,
atendendo a que não conseguem
retirar um rendimento digno da
atividade e a tendência, é cada vez
existirem menos produtores, no-
meadamente, os tradicionais.

Verifica-se então, um recuo na
política seguida nos últimos anos,
já que, também a obtenção dum

rendimento mínimo por alqueire
tal como existia deixou de ser ga-
rantido, contrariando assim, a es-
tratégia anteriormente seguida.

Queria referir que independen-
temente de não termos concorda-
do com a estratégia seguida pela
administração da Sinaga nos últi-
mos anos, achamos que deve haver
futuro para a cultura de beterraba
em São Miguel, e esta quebra
acentuada nos preços, pode pôr
em causa a sobrevivência desta
cultura.  

- A aplicação do código con-
tributivo está a gerar contes-
tação…..

J. R. - Tal como esperávamos,
esta é uma situação que encarece
demasiado a atividade dos jovens
agricultores e os agricultores após
2011, criando uma injustiça muito
grande dentro da própria classe,
uma vez que as obrigações aumen-
taram tanto, que os afetados sen-
tem que não valerá a pena arriscar,
o que transmite um sentimento
negativo para o setor agrícola, que
não deveria existir.

Dou um exemplo: um trabal-
hador agrícola, com um total de
rendimentos de 90.000,00 �
(sendo estes provenientes de ven-
das de Leite/gado e recebimento
de subsídios), com regime de con-
tabilidade Simplificada e tendo
nos seus quadros um empregado
que aufere mensalmente 750,00�
ilíquidos, se for agricultor antes de
2011, paga 33.54� por mês e
402,48 � por ano, mas se estiver

inscrito após 2011, passa a pagar
296,60� por mês e 3559,20�
por ano, o que representa um
aumento de 884%!

Este é só um exemplo, porque
existem casos em que o aumento
é muito superior!

Embora esta seja uma legis-
lação nacional, sempre enten-
demos que deveria existir uma
proteção aos agricultores dos
Açores, tal como já existiu na
região.

Esta é uma luta que não ter-
minou e tudo faremos para po-
der alterar esta situação, porque
o exemplo recente do gasóleo
agrícola serve para todos nós re-
fletirmos, que quando as reivin-
dicações são justas e equilibra-
das, poderão sempre ser encon-
tradas soluções que vão de
encontro às pretensões dos agri-
cultores, e a Associação Agríco-
la de São Miguel sempre acredi-
tou numa solução para o gasó-
leo agrícola.

- Já que fala do gasóleo agrí-
cola, ainda existem multas de
agricultores por pagar…

J. R. - É verdade. Esta é mais
situação injusta que resultou da
lei que esteve em vigor até ao
ano passado, mas que entende-
mos que existem condições para
que as multas aplicadas às ca-
rrinhas de caixa aberta sejam
devolvidas, pelo que, estamos
atentos e a trabalhar para que os
agricultores sejam ressarcidos
dos valores em causa. 

“Tudo faremos para alterar 
o código contributivo”
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Festa em Honra 
de Santo Antão - 2015
Procissão em honra de Santo Antão – Patrono dos lavradores, que 
decorreu no passado dia 17 de Janeiro, em Ponta Garça.



FEVEREIRO DE 2015
Agricultor 2000 7

Presidente da Federação Agrícola 
dos Açores em Bruxelas
O

Presidente da Federação
Agrícola dos Açores,
Jorge Rita, a convite do
eurodeputado Serrão

Santos, esteve presente em Bruxe-
las, no passado dia 7 de Janeiro, co-
mo orador no Workshop "A crise no
mercado do leite; a gestão do siste-
ma do pós-quota ".

Este Workshop foi organizado
pelo de Grupo Socialistas e Demo-
cratas do grupo de Trabalho AGRI
(Parlamento Europeu) e contou
com a presença de representantes
de agricultores e empresas de in-
vestigação agrícola de Espanha,
Itália e França.

Por outro lado, no final do mês,
esteve presente igualmente na
audição pública relativa "às me-
didas do pacote do leite e perspe-
tivas para o futuro do sector lei-
teiro", bem como em reuniões
com os representantes do gover-
no português que seguem a agri-
cultura junto do Conselho de Mi-
nistros em Bruxelas na REPER
(Representação portuguesa em
Bruxelas) e com elementos do

European Milk Board (produ-
tores) e da European Dairy As-
sociation (indústria). 

Aproveitando estas oportuni-
dades, Jorge Rita, alertou para a
importância da fileira do leite na
região, abordando a necessidade
de serem criados mecanismos de
apoio aos produtores de leite re-
gionais, atendendo, à abolição
do sistema de quotas leiteiras
previsto para este ano.

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: Coingra, Lda.
Tiragem Média: 2500 exemplares
Tiragem desta edição: 3000 exemplares

Cooperativa União Agrícola, CRL
Recinto da Feira Campo de Santana
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Jorge Rita 
alertou para 
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da fileira do leite 
na região, abordando
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de serem criados
mecanismos 
de apoio aos 
produtores 
de leite regionais
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Recolha 
de resíduos de
Agropecuária
Plásticos
AAssociação Agrícola de São Miguel em parceria com a

empresa Equiambi, tem estado a desenvolver um projeto
de recolha de plástico em vários locais da ilha, consistindo

esta ação na recolha periódica de plástico da lavoura, como sacas
de adubos, de ração, plásticos de rolos e de silagem.

Durante 2014 foram recolhidas as seguintes quantidades:

Estes valores demonstram a adesão dos agricultores a este ser-
viço e alertamos que todas as explorações de gado com salas de or-
denha e estábulos fixos, que estejam interessados na recolha na
sua exploração, devem contactar o Sr. Filipe Coelho, através do
telefone 963636230.

Mês Quantidade

Janeiro 2014 39,82 ton.

Fevereiro 2014 45,18 ton.

Março 2014 49,02 ton.

Abril 2014 47,28 ton.

Maio 2014 59,54 ton.

Junho 2014 36,80 ton.

Julho 2014 48,38 ton.

Agosto 2014 58,22 ton.

Setembro 2014 49,06 ton.

Outubro 2014 83,94 ton.

Novembro 2014 60,68 ton.

Dezembro 2014 50,36 ton.

TOTAL 628,28 TON.
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Utilização de conservantes 
e inoculantes para silagem
D

ada a difícil situação
económica que atra-
vessa o sector do lei-
te, é necessário redu-

zir ainda mais os custos de pro-
dução. A chave para isso é
controlar um fator muitas vezes
esquecido, a qualidade da sila-
gem, a base da alimentação de
gado de leite.

Deve ser lembrado que a pro-
dução de silagem é conservar
forragens húmidas e, portanto,
para alcançar a máxima quali-
dade nutricional e sanitária as-
sim como minimizar perdas de
matéria seca introduzidas, é ne-
cessário conseguir a ausência de
oxigénio (anaeróbico), o máxi-
mo de tempo para a maior quan-
tidade de forragem possível.

Na ausência de oxigénio, as
bactérias do Lácticas fermentam
os açúcares e o amido da forra-
gem e convertê-lo em ácido lácti-
co, ácido acético, etanol e dióxido
de carbono, acidificando a sila-
gem, impedindo assim a deterio-
ração. A silagem é dividida em
quatro etapas principais:

1) Fase aeróbica, desde a col-
heita até que se alcance a anae-
robiose. Esta fase deve ser a mais
curta possível (no máximo 24 h).
Quanto mais tempo fica a forra-
gem sem atingir a anaerobiose,
mais tempo está respirando e,
portanto, maiores serão as per-
das de matéria seca e energia.

2) Fase anaeróbica, uma vez
que a anaerobiose é alcançada,
o silo fica estabilizado aproxi-
madamente 14 dias após o seu
fecho, isto se tudo correr bem.
Nesta fase, as primeiras horas
são críticas. De facto, para mi-
nimizar as perdas de matéria
seca, é fundamental conseguir
que o pH da massa de forra-
gem diminua até obter o pH de
conservação (4 ou menos), nas
primeiras 48 horas após o fe-
cho do silo.

3) Fase de estabilização, se tu-
do correr bem, a forragem en-
contra-se no pH de conservação.
Recomenda-se que esta fase não
dure menos de 14 dias, e, portan-
to, que não se abra o silo duran-
te um período de 28 dias após ter
sido fechado.

4) Etapa de abertura, nesta
fase, a massa de forragem é no-
vamente exposta ao oxigénio,
sendo a proliferação de levedu-
ras e de fungos o maior risco, le-
vando por sua vez a aquecimen-
tos na forragem. Este cresci-
mento fúngico é acompanhado
por uma consequente perda de
energia, proteína e de matéria
seca total de silagem, bem como

a ocorrência de micotoxinas, com
efeito direto no aparecimento de
mamites, a um aumento do nú-
mero de células somáticas, e à de-
terioração dos parâmetros repro-
dutivos do efectivo.

Embora o processo sendo sim-
ples na teoria (colheita, compactar
e fechar), o seu bom desempenho
na prática é muito mais compli-
cado por causa da multiplicidade
de fatores envolvidos: tipo de fo-
rragem e variedade, matéria seca
da forragem, condições climáticas
no momento da ensilagem, altura
do corte da forragem, grau de
grãos esmagados e quebrados, fa-
se de crescimento de forragem,
compactação da forragem, tipo de

silo, tipo de plástico, o grau de fe-
cho do silo, a gestão da silagem, o
tipo de conservantes e inoculantes
assim como o seu modo de apli-
cação.

Neste artigo, focaremos nos
inoculantes e conservantes, que,
repetidamente são falados de uma
forma indistinta e sem fazer qual-
quer distinção entre eles.

Os inoculantes são produtos
baseados em combinações de dife-
rentes bactérias lácticas que são
adicionados à forragem para ga-
rantir e controlar a fermentação
da silagem, que de outro modo, de-
penderia da flora que a forragem
pode transportar e que nunca é su-
ficiente para se obter o controle da

fermentação adequada em todas
as suas fases.

Os inoculantes como seres vivos
anaeróbicos que são, para pode-
rem trabalhar requerem um subs-
trato suficiente e adequado (ami-
do e açúcares), e ausência total de
oxigénio. Portanto, a aplicação de
inoculantes não isenta a fazer as
práticas adequadas na silagem.
Um produtor que fez corretamen-
te o processo de silagem, a apli-
cação de inoculante controla a fer-
mentação e melhora a qualidade
higiene-saúde e nutricional da si-
lagem, bem como minimiza a per-
da de matéria seca por processos
prejudiciais, tais como, a respi-

ração, a podridão ou aquecimento
produzido por fungos e leveduras.

O produtor que investe dinhei-
ro em sementes, fertilizantes, col-
heita, transporte, compactação,
plásticos, etc., só pode garantir
uma fermentação adequada em
todas as fases da silagem se aplicar
correctamente um inoculante
adequado.

Os aspectos-chave de um
inoculante são os seguintes:

1) Uma alta concentração de
bactérias lácticas por kg de sila-
gem.

2) Obter uma rápida fermen-
tação no início da fase anaeróbi-
ca. Por conseguinte, é importante
que a inoculação tenha uma con-
centração elevada de bactérias
lácticas homofermentativas (Lac-
tobacillus plantarum, Enterococ-
cus faecium), com elevada pro-
dução de ácido láctico, e com pH
óptimo de trabalho sequencial,
para que o pH baixe rapidamente
nas primeiras horas, levando a
massa forrageira rapidamente ao
pH de conservação, reduzindo
drasticamente as perdas de maté-
ria seca total (até 10%).

3) Assegurar que, durante a fa-
se de estabilização, a própria mas-
sa da forragem produza conser-
vantes químicos, tais como ácido

“Neste artigo, 
focaremos nos 
inoculantes e 
conservantes, que,
repetidamente 
são falados de uma
forma indistinta e
sem fazer qualquer
distinção entre eles” 
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acético e ácido propiónico, que
controlem o crescimento de fun-
gos e leveduras a partir do inte-
rior. Este inoculante deve incluir
na sua composição bactérias lác-
ticas heterofermentativas  (Lac-
tobacillus buchneri), que além
de produzir ácido lático, produ-
zem estes conservantes quími-
cos. Estas bactérias heterofer-
mentativas, são fundamentais
para os inoculantes destinados à
produção de Pastone, que devido
às circunstâncias especiais de
produção (mais matéria seca e
amido), o maior risco são os
aquecimentos por crescimento
de fungos.

4) Além disso, o sistema de me-
dição dos inoculantes deve ser
adequado para a obtenção de uma
homogeneidade razoável, pelo que
se recomenda que a dose mínima
de solução aquosa que o inoculan-
te contém, não seja inferior a 0,5 li-
tros por tonelada de forragem.

Por outro lado, os conservantes,
são aditivos compostos por dife-
rentes moléculas químicas, cuja
utilização na silagem é necessária
quando alguns fatores não são os
adequados e impeçam os inocu-
lantes de poderem funcionar co-
rretamente.

1. Pouco substracto na forra-
gem: se a silagem é produzida
com excesso de humidade
(<28%), ou com uma forragem

num baixo estado maturação, ou
com uma forragem com poucos
açúcares (p/ exemplo: ray-grass,
trevo ou luzerna), as bactérias
lácticas têm pouco substrato on-
de trabalhar e, portanto, demo-
rarão muito tempo para atingir
pH de conservação, o que resul-
tará em perdas globais de maté-
ria seca, energia, proteína e alto
risco de podridão. Sob tais cir-
cunstâncias, é recomendável adi-
cionar conservantes químicos
compostos principalmente em
ácido fórmico para obter directa-
mente o pH de conservação. Ho-
je em dia, existem formulações
comerciais de baixa toxicidade e
volatilidade, que permitem a
adição na forragem de forma
controlada de produtos de alta
concentração de ingrediente ati-
vo. Com uma dosagem de ingre-
diente ativo de igual dose, são
sempre mais eficazes as formu-
lações líquidas que as sólidas.

2. Anaerobiose não alcançada:
quando a forragem não está devi-
damente compactada (lotes de
pequenos silos, enchimento de si-
lo muito rápido, trator compacta-
dor com pouco peso, feno muito
seco (parte superior e laterais dos
silos), ou a frente da silagem é
consumida lentamente. Em tais
casos, existe oxigénio na massa da
forragem, e, portanto, o risco de
crescimento de fungos, de apare-
cimento de zonas de aquecimen-
to e de produção de micotoxinas.

Sob tais circunstâncias, devem
ser tratados com conservantes
químicos baseados principal-
mente em ácido propiónico, que
controlam directamente o cresci-
mento de leveduras e fungos. As-
sim, em lotes de pequenos silos,
ou quando se tem recolhido o ex-
cesso de forragem de matéria se-
ca, convém aplicar conservante
químico em toda a massa de fo-
rragem em vez de aplicar inocu-
lante. Em todos os silos, antes do
fecho, devemos aplicar um con-
servante químico nas últimas três
camadas, uma vez que é uma zo-
na aeróbica de risco por falta de
compactação. Além disso, se ob-
servarmos aquecimento na parte
da frente quando a silagem é con-

sumida, deve-se pulverizar com
estes conservantes na frente co-
rrespondente à porção consumi-
da em cada dia. Existem formu-
lações comerciais de baixo risco
e volatilidade, que permitem a
adição na forragem de forma con-
trolada de produtos de alta con-
centração de ingrediente ativo.
Com uma dosagem de ingredien-
te activo igual à dose, são sempre
mais eficazes as formulações li-
quidas que as sólidas.

Para finalizar, as conclusões
são as seguintes:

1. Uma correcta silagem de fo-
rragem requer um substrato ade-
quado, uma total ausência de
oxigénio, e para obtê-lo você tem

que trabalhar o melhor possível
em todas as fases de produção
(desde a sementeira até à sua uti-
lização diária).

2. Os inoculantes e conser-
vantes são uma ferramenta fun-
damental para alcançar uma boa
qualidade nutricional e sanitária
da forragem, bem como para re-
duzir as perdas globais de maté-
ria seca, que podem vir a ser mui-
to grandes.

3. Os Inoculantes garantem a
fermentação quando as con-
dições são adequadas, minimi-
zando perdas de matéria seca,
melhorando a qualidade nutri-
cional e sanitária da forragem.

4. Os conservantes químicos
são imprescindíveis quando as
condições não são apropriadas,
ajudando na obtenção do pH de
conservação quando o substra-
to é fraco, minimizando o risco
de podridão. Também evitam a
deterioração fúngica da forra-
gem quando a anaerobiose não
está completa.

5. A correta aplicação de ino-
culantes e conservantes permi-
te reduzir o custo da alimentação
ao melhorar a qualidade nutri-
cional da forragem.

MÁRIO GARCIA
GESTOR TÉCNICO DE CONSERVANTES 

E INOCULANTES DA 3F
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