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Editorial

Jorge Alberto 
Serpa da Costa Rita

A qualidade do leite
tem de ser valorizada

A
instabilidade que está criada na fileira do leite
em São Miguel tem sido muito penalizante
para os produtores, estando a Associação
Agrícola de São Miguel preocupada e apreen-

siva com as desvalorizações do preço de leite que têm
ocorrido nas diversas indústrias, como a Insulac, que
suspendeu recentemente o bónus de quantidade.

Estas são situações dramáticas para os produtores, já
que os seus rendimentos têm baixado acentuadamente,
podendo inviabilizar muitas explorações, contribuindo
para a degradação do setor leiteiro, e assim, arrastar to-
da a economia para patamares recessivos, que poderão
ser muito difíceis de recuperar, já que a confiança que
deve existir, entre os vários agentes da fileira, pode estar
comprometida.

Esta diminuição de rendimentos dos produtores de
leite é ainda mais agravada porque alguns pagamen-
tos efetuados estão a ser alvo de rateio, como os
apoios provenientes da União Europeia, referentes
ao Posei, relativos ao prémio ao abate e aos bovinos
machos, que foram sujeitos a rateios de 5,6% e de 3%
respetivamente.

Também alguns apoios inseridos no Plano Regional
Anual e assim da responsabilidade do Governo dos
Açores, como os carcinomas e os adubos e corretivos al-
calinizantes, foram pagos tardiamente, e no caso destes
últimos, foi efetuado com um rateio de cerca de 34%, o
que é mais um exemplo dos cortes financeiros que o se-
tor agrícola tem vindo a sofrer.

Atravessamos um período difícil e problemático com
a recente abolição do regime de quotas leiteiras, que vi-
gorou até 31 de Março, por isso, apelamos à indústria e
ao Governo que desempenhem as suas funções adequa-
damente, e tomem as medidas ajustadas que permitam
aos produtores ter um rendimento digno da árdua ati-
vidade que desenvolvem.

A produção tem feito o seu trabalho, e em São Miguel,
a classificação de leite, com uma grelha máxima de 9
pontos, apresenta um valor de 8,5 pontos, pelo que, es-
tamos muito próximos da excelência, e isso, tem de dei-
xar orgulhosos os produtores e toda a fileira do leite.

Mas sabemos que é ainda possível melhorar mais o
nosso leite, o que nos obriga a procurar sempre, mais
formas de o valorizar, por isso, a atual grelha de classifi-
cação do leite deve ser alterada, de modo a premiar o es-
forço que os agricultores fazem na melhoria constante
do seu produto.

É esta a razão dos produtores: correspondem com fir-
meza e com convicção aos desafios que lhes são lança-
dos na procura da excelência, pelo que, os restantes
agentes da fileira não podem criar dificuldades e entra-
ves, devendo pelo contrário, incentivar os agricultores a
produzir bem, e com qualidade. 
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Presidente da Associação
Agrícola de São Miguel
alerta Comissário Europeu
para as consequências 
da abolição das quotas 
leiteiras na região
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produtos diferenciados
são as mais-valias 
dos Açores 
O Presidente da Associação Agrícola de São Miguel pediu o empenho de todos para defender a produção 
de leite dos Açores que é diferente de tudo o resto que se produz na Europa. 
“Se quisermos produzir como se produz ou se transforma na Europa não vamos ter sucesso”, destacou 
Jorge Rita num almoço que juntou mais de 700 agricultores à mesma mesa com a Ministra da Agricultura 
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Empenho de todos e produtos
diferenciados são as 
mais-valias dos Açores 
>> O Presidente da Associação Agrícola de São Miguel pediu o empenho de todos para defender 
a produção de leite dos Açores que é diferente de tudo o resto que se produz na Europa. 
"Se quisermos produzir como se produz ou se transforma na Europa não vamos ter sucesso", 
destacou Jorge Rita num almoço que juntou mais de 700 agricultores à mesma mesa 
com a Ministra da Agricultura e do Mar, Assunção Cristas, durante uma visita a São Miguel

M
ais de 700 agriculto-
res receberam no
Pavilhão de São Mi-
guel a Ministra da

Agricultura e do Mar, Assunção
Cristas, num almoço oferecido pe-
la Associação Agrícola de São Mi-
guel. O Presidente, Jorge Rita,
lançou à governante alguns desa-
fios para que a agricultura micae-
lense consiga ultrapassar os desa-
fios que se colocam com o fim das
quotas leiteiras. 

Num almoço onde estiveram
presentes os vários intervenien-
tes do setor, incluindo a banca,
Jorge Rita começou por realçar a
importância da visita de As-

“Ninguém 
consegue imaginar
os Açores 
sem vacas e sem 
agricultura, 
era o colapso da
nossa economia”

sunção Cristas aos Açores num
momento "de desafios" em que o
setor é "vital para a sobrevivência
de toda a Região de forma trans-
versal" dado o seu peso na econo-
mia regional. 

Para que haja sucesso na agri-
cultura da região, o Presidente da
Associação Agrícola considerou
que é fundamental o "empenho do
Governo Regional, do Governo
central, das Organizações e Asso-
ciações, da indústria e de todos em
conjunto".

Numa altura difícil, devido ao
fim das quotas leiteiras, há "grande
preocupação e ansiedade", que são
normais já que o cenário que se vi-

ve atualmente é "completamente
diferente do passado" quando ha-
via a regulação do mercado através
das quotas que eram "a defesa pe-
la falta de dimensão" que os Açores
têm. Jorge Rita ressalvou o trabal-
ho feito pela Região "em concer-
tação com o Governo Central, que
foi sempre unânime na defesa da-
quilo que eram os nossos interesses
que era a manutenção das quotas".
Como tal não se conseguiu, "é pre-
ciso perceber o impacto que a re-
gião poderá sofrer de forma nega-
tiva, se não forem criados alguns
pressupostos que são fundamen-
tais para a sustentabilidade de um
setor vital na nossa economia". 

Por exemplo, há investimento
que ainda precisa de ser feito e de
forma "rápida e acelerada". Ape-
sar de já muito se ter investido,
nomeadamente em infraestrutu-
ras, "ainda está aquém das exigên-
cias para um bom desempenho"
do setor.

Jorge Rita destacou que os
agricultores têm correspondido
aos desafios que lhes têm sido fei-
tos e agora, sem as quotas leitei-
ras, "também vamos responder",
garante o Presidente da Asso-
ciação Agrícola de São Miguel já
que o objetivo era "produzir com
qualidade, tentar reduzir ao má-
ximo os custos de produção".
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Quando a produção responde
com um "nível de excelência de
produção com qualidade", o desa-
fio coloca-se agora às indústrias
de laticínios e ao Governo, para
"valorizar a qualidade do nosso
produto com produtos diferencia-
dos no mercado". Esse é que é o
"caminho do sucesso para os Aço-
res, de forma diferenciada de tudo
o que se faz na Europa", afirma
Jorge Rita que garante que "se
quisermos produzir como se pro-
duz ou se transforma na Europa
não vamos ter sucesso".

Já o desafio para o Governo Re-
gional é o de dotar todas as explo-
rações com infraestruturas e mel-
horar a política de transportes "pa-
ra entrada e saída de produto" o
mais rapidamente possível para
que "os custos associados àquilo
que são a venda dos nossos produ-
tos nos mercados internacionais,
nos possa tornar competitivos".

Também as boas campanhas de
marketing por parte do Governo,
associadas à Marca Açores "que é
uma marca mágica que temos de
potencial em todos os mercados
porque essa é a nossa vantagem
comparativa com o resto da Euro-
pa". Se não for desta forma, afirma
Jorge Rita, "teremos muitas difi-
culdades".

A união também é fundamen-
tal entre todos os intervenientes
pois "os desafios que se avizin-
ham não são fáceis, mas se esti-
vermos articulados na Região,
juntamente com o Ministério da
Agricultura, possivelmente esses
desafios serão ultrapassados com
mais ou menos dificuldades mas
com sustentabilidade que a Re-
gião merece", já que a agricultu-
ra representa 50% da economia

regional e destes, 70% represen-
tam a fileira do leite. 

Dados que confirmam a dife-
rença da produção de leite nos
Açores em comparação com a pro-
dução nacional e internacional.
"As diferenças mesmo apesar das
dificuldades poderão ser a nossa
salvaguarda", afiança Jorge Rita.

Por isso, o Presidente a Asso-
ciação Agrícola de São Miguel de-
fende que é importante "que con-
tinuemos a pressionar ao nível de
Bruxelas a possibilidade, sabendo
que é difícil, de ajudas adicionais
para o setor leiteiro através de um
envelope financeiro para o futuro".
Mas este é um trabalho que tem de
ser de todos e de forma articulada
para que "o setor leiteiro saia re-
forçado nas próximas negociações
em termos de Posei. Esta será uma
parte, a outra é que temos de pro-
duzir mais produtos de valor
acrescentado para começarmos a
apostar numa imagem de marca
que é a Marca Açores". 

Jorge Rita salientou também
perante os 700 agricultores que há
outros desafios que se colocam ao
setor. Nomeadamente, a necessi-
dade de mais investimentos ao ní-
vel dos matadouros na Região
"para que o setor da carne possa
ter algum acréscimo para a Re-
gião e a área da diversificação em
que é preciso que sejam agilizados
os seguros agrícolas, que a nível
nacional já funcionam". Uma for-
ma de dar maior segurança a
quem aposta na diversificação
agrícola embora reconheça Jorge
Rita que "nenhum setor de ativi-
dade da Região substitui o setor
leiteiro. Este é primordial e a
maior parte dos esforços tem de
ser canalizado para o setor leiteiro.

Percebam que assentamos numa
economia sustentável na Região
devido ao setor leiteiro".

O Presidente da Associação
Agrícola de São Miguel agradeceu
também a "disponibilidade total"
da Ministra da Agricultura em re-
lação aos problemas dos Açores e
elogiou o "melhor Ministério da
Agricultura que até hoje conheci
em quase 20 anos de dirigente as-
sociativo". Um Ministério, na pes-
soa de Assunção Cristas, com dinâ-
mica e trabalho que "tem conse-
guido inverter uma situação
dramática para os produtores a ní-
vel nacional, com reflexos muito
negativos na Região durante mui-
tos anos, derivado a decisões erra-
das quer a nível de Bruxelas, quer
do país, em que os agricultores pas-
saram a ser os maus da fita para os
caprichos de muitos políticos. Fe-
lizmente que essa situação a nível
nacional inverteu-se e hoje
também se deve ao Ministério a
Agricultura a importância que é da-
da à agricultura a nível nacional".

Prova disso, disse Jorge Rita é
a execução do Quadro Comunitá-
rio de Apoio que está já nos 98%.
"Penso que isso é digno de obra.
Pois nos anos anteriores eram as
devoluções, que o país ainda está a
devolver, por não se executarem os
Quadros Comunitários", referiu.

Depois dos elogios vieram os
recados para Assunção Cristas
transmitir ao Ministro da Soli-
dariedade, Emprego e Segu-
rança Social, Pedro Mota Soa-
res, no que se refere à taxa da se-
gurança social, "A segurança
social paga pelos jovens agricul-
tores e agricultores que se insta-
larem após 2011, tem sido
dramática. Havia um regime an-
terior, depois um regime de
transição em que a tributação
passou de 8% para 28,3% e o 8%
era numa base de 419,22 euros,
33,54 euros mensais, e passou a
pagar-se 28,3% sobre as vendas,
prestações de serviços e subsí-
dios correntes à exploração, ou
seja, para os jovens agricultores
estamos a asfixiá-los em termos
financeiros no sentido em que o
que têm de pagar à segurança
social, mais os investimentos
que têm de fazer e tudo o resto
que está inerente à própria ex-
ploração, poderá ser a asfixia
desses jovens", disse.

Jorge Rita concluiu que num
setor que tem vindo a crescer a
todos os níveis, é importante sal-
vaguardar os interesses da Re-
gião pois "ninguém consegue
imaginar os Açores sem vaca e
sem agricultura, era o colapso da
nossa economia", concluiu.

“Temos de 
produzir mais 
produtos de valor
acrescentado
para começarmos
a apostar numa
imagem de marca
que é a Marca
Açores”

“A segurança
social paga 
pelos jovens
agricultores 
e agricultores
que se instalarem
após 2011, tem
sido dramática”

“Os desafios que se avizinham 
não são fáceis mas se estivermos bem
articulados na Região, juntamente 
com o Ministério da Agricultura,
possivelmente esses desafios serão
ultrapassados com mais ou menos 
dificuldades mas com a sustentabilidade
que a região merece”
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“Portugal pode não
ter uma área em
terra muito
grande mas tem
seguramente a
capacidade de fazer
bem produtos
diferenciados, pro-
dutos valorizados
e ser um país de
origem da joalharia
da agricultura”

“Tem havido desde
a primeira hora
troca de
impressões com a
Federação Agrícola
dos Açores sobre
a abolição das 
quotas leiteiras”

A
Ministra da Agricul-
tura e do Mar, As-
sunção Cristas, assu-
miu perante mais de

700 agricultores que "não que-
ria deixar de vir aos Açores no
primeiro mês em que as quotas
leiteiras estão abolidas" já que
desde a primeira hora o Gover-
no da República "decidiu afir-
mar em Bruxelas aquilo que era
a nossa convicção que a decisão,
tomada em 2003 e depois con-
firmada em 2008 de abolição
das quotas leiteiras, era para o
nosso país e em especial para os
Açores um erro".

Assunção Cristas referiu que
enquanto as preocupações dos
agricultores dos Açores, forem
essas "também é para mim por-
que o sentido do Ministério é li-
teralmente o sentido do serviço
e é o serviço naturalmente a to-
dos os setores, mas quando há
um setor que nos inquieta mais,
esse setor tem que ter uma pri-
mazia e tem que estar na linha
da frente das nossas preocu-
pações em Bruxelas e também
no mundo". Mencionou ainda
que tem havido desde a primei-
ra hora troca de impressões com
a Federação Agrícola dos Açores
sobre este processo.

Por isso Assunção Cristas as-
sumiu que vai continuar a defen-
der em Bruxelas que "não basta o
Observatório do Leite, precisa-
mos de ter mais medidas, algu-
mas medidas na reforma da PAC,
mas também entendemos que
podem não ser suficientes e so-
mos o primeiro país a propor
medidas concretas em matéria
de leite para ajudar a detetar pre-
cocemente crises, caso venham a
acontecer e para ajudar os lavra-
dores nessas situações". Desta

forma o Governo da República já
colocou em cima da mesa das ne-
gociações "propostas concretas,
temos de continuar a reafirmar es-
sas propostas e batendo vamos
progredindo nesta matéria".

Por exemplo, disse a Ministra da
Agricultura e do Mar, no último
Conselho Europeu foi discutida a
rotulagem obrigatória do leite,
com as questões da denominação
de origem. Uma questão que "Mui-
tos países europeus não gostam
porque acham que o leite é todo
igual, mas nós sabemos que o leite
não é todo igual e se podermos por
lá a origem do nosso leite vamos fi-
car orgulhosos por isso". Nisso, os
Açores podem beneficiar já que lei-
te da Região "é e pode ser cada vez
mais um leite afirmado pela sua di-

ferença. Quem fala em leite fala
nos lacticínios sobre os quais deve-
mos continuar a trabalhar".

A Ministra assumiu que "a nos-
sa atenção é permanente", quer ao
nível dos contratos obrigatórios
já instituídos, quer ao nível da
PARCA onde as marcas brancas
estão agora em discussão, quer em
matéria da reforma da PAC onde
no continente foi introduzido o pa-
gamento ligado que não existia.

Assunção Cristas disse esperar
que ao nível regional possa haver
apoio para um contínuo investi-
mento no setor leiteiro, "para que
a própria indústria reflita em con-
junto de forma honesta e que seja
benéfica para todos, uma aliança
no sentido de promover a ino-
vação, diversificar os produtos, no

sentido de ir ao encontro daquilo
que também são as próprias
apetências do mercado, que é
mundial cada vez mais exigente e
com vontade e consumir leite e la-
ticínios". Neste sentido desafiou
também a Universidade dos Aço-
res a juntar-se e apoiar o setor "se-
ja na produção, seja na transfor-
mação, para criar novos produtos,
ou para caracterizar produtos que
já existem", disse. 

Por exemplo, há marcas que pre-
cisam de adicionar Ómega 3 aos
seus produtos, "quando aqui nos
Açores já temos naturalmente um
leite enriquecido com Ómega 3. Is-
so é preciso ser bem explicado, é
preciso que apareça nas rotulagens,
que se cumpram os critérios euro-
peus nessa matéria para que possa-
mos ter produtos diferenciados e
reconhecidos como referenciados".
Quem fala de leite fala também do
queijo de São Jorge, a cuja Confra-
ria a Ministra pertence.

"Dizer que de facto temos capa-

Governo da República vai
continuar a reivindicar
medidas adicionais
para os Açores
>> Num almoço com mais de 700 agricultores, a Ministra da Agricultura 
e do Mar, Assunção Cristas prometeu empenho total para defender os
Açores em Bruxelas, já que as medidas que existem podem não ser 
suficientes perante o fim das quotas leiteiras. 
Assunção Cristas defendeu que o leite e laticínios dos Açores podem 
afirmar-se pela sua diferença e que tem trocado impressões desde o início
com a Federação Agrícola dos Açores
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cidade de afirmar os nossos produ-
tos porque eles são bons, têm quali-
dade e digo muitas vezes que Portu-
gal pode não ter uma área em terra
muito grande mas tem seguramen-
te a capacidade de fazer bem pro-
dutos diferenciados, produtos valo-
rizados e ser um país de origem da
joalharia da agricultura. Esta joal-
haria aplicada aos Açores é que é
cunhada com o verde das pasta-
gens, com a forma como as vacas
estão em liberdade, como são ali-
mentadas e tudo o que daí decorre
da própria valorização dos produ-
tos", afirmou Assunção Cristas.

A responsável pela pasta da
Agricultura no Governo da Repú-
blica referiu que a agricultura está
a crescer em Portugal e deu o exem-
plo das exportações em que no ano
passado "exportámos 330 milhões
de euros de leite e laticínios. É de
facto uma área em crescimento,
cresceu 5% em relação ao ano an-
terior e se olharmos para o destino
dessas exportações para fora da
União Europeia, o crescimento foi
de 38%", o que significa que os
produtores "estão atentos ao mer-
cado, estão a aproveitar as oportu-
nidades, estão a procurar diversifi-
car os seus destinos e isso será tan-
to mais bem sucedido quanto
produtos com mais qualidade e
mais diferenciados conseguirmos
colocar nesses mercados".

Por exemplo a China, "o merca-
do maior de todos", é um exemplo.
A este propósito a Ministra contou
aos mais de 700 agricultores pre-
sentes que "quando o Comissário
Europeu da Agricultura nos visi-

tou, e estivemos todos juntos em
Lisboa, ele dizia que estava a Co-
missão Europeia a fechar com a
China um acordo para este setor e
eu pude-lhe dizer à parte que em
Portugal esse acordo está feito des-
de 2012, já temos empresas a ex-
portar e aqui nos Açores a Unileite
já exportou 7 contentores de leite
para a China". E quando se fala em
outros mercados pode-se falar
também "do Chile, da Venezuela,
de Marrocos, de Argélia, de Cuba,
de todos os países do Golfo Pérsi-
co. Tudo são oportunidades para
nós, para as nossas empresas e
produtores", realçou.

Garantindo apoio e trabalho de
proximidade para com os produ-
tores açorianos, Assunção Cristas
referiu que essa é a "melhor ferra-
menta que temos para ultrapassar
dificuldades e mais, para nos pre-
paramos para obstáculos e dificul-
dades mesmo antes de existirem.
É este o momento para fazer isso". 

A Ministra da Agricultura e do
Mar admitiu que "compete olhar
não para o passado mas sim pa-
ra o futuro", através da valori-

zação dos produtos com mais
qualidade, com mais diferen-
ciação" mas também apostando
no mercado nacional que "preci-
sa de mais produtos portugueses,
precisa de fidelizar o consumidor
português e precisa de fazer che-
gar a mais países estes nossos
produtos extraordinários e de
grande qualidade".

Até porque, acrescentou a Mi-
nistra, a internacionalização po-
de trazer outras oportunidades e
então "nós seremos vencedores,
poderemos olhar com mais senti-
do de oportunidade, podemos ol-
har com mais tranquilidade para
este momento e pensar que se pa-
ra os outros países é uma oportu-
nidade mal seria se não o fosse pa-
ra Portugal. Gostaríamos que ti-
vesse sido diferente, não foi. Não
foi da nossa responsabilidade, mas
agora cabe-nos pensar com o qua-
dro que temos podemos e devemos
fazer mais e melhor. Tudo farei e
continuarei a fazer para que a vos-
sa vida seja mais facilitada", disse.

Assunção Cristas garantiu que
vai transmitir ao Ministro da So-

lidariedade, Emprego e Segurança
Social o desafio deixado por Jorge
Rita de corrigir as altas taxas da se-
gurança social que estão em vigor
para os jovens agricultores e todos
os agricultores que se instalaram
após 2011 e manifestou-se dis-
ponível para ajudar a Região "no
que entender", por exemplo ao ní-
vel dos seguros agrícolas que já
estão a funcionar no continente e o
Ministério pode ajudar ao nível
técnico a Região nesta matéria.
"Ajudaremos a abrir mercados e
na ação comercial de procurar
vender da melhor forma possível
os vossos produtos", garantiu que
"lá ou cá tudo faremos para que
vocês tenham mais oportunidades
de mercado, no mercado nacional,
que muito preza os produtos dos
Açores e muito gosta de consumir
produtos dos Açores mas que fi-
cará mais feliz se mais diferen-
ciação puder ver nesses produtos".

Concluindo, Assunção Cris-
tas deixou a indicação que em
2050 haverá 9 mil milhões de
pessoas no mundo que precisa
de se alimentar, de comer leite,
queijo e iogurtes e por isso é pre-
ciso ir trilhando um caminho
para os próximos anos. "Se o lei-
te e laticínios forem fortes
também o resto pode ser muito
mais forte e complementar.
Grande desafio, todos o temos.
Hoje, o setor agrícola e agro-ali-
mentar conta na economia por-
tuguesa, é reconhecido por to-
dos os portugueses e não era
conhecido pelos políticos como
sendo um sector importante e
hoje é e isso deve-se ao vosso tra-
balho, esforço, empenho e à vos-
sa capacidade de dizerem que
querem continuar mesmo quan-
do há dificuldades e natural-
mente aos pedidos, exigências",
concluiu Assunção Cristas. 

“Há marcas que precisam de adicionar
Ómega 3 aos seus produtos, quando
aqui nos Açores já temos naturalmente
um leite enriquecido com Ómega 3.
Isso é preciso ser bem explicado,
é preciso que apareça nas rotulagens”

“Assunção Cristas garantiu que vai
transmitir ao Ministro da
Solidariedade, Emprego e Segurança
Social o desafio deixado por Jorge Rita
de corrigir as altas taxas da segurança
social que estão em vigor para os jovens
agricultores e todos os agricultores
que se instalaram após 2011”
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“As rações destinadas à 
produção de leite denominadas
“Unifeed” são aconselhadas
unicamente a serem 
misturadas no Unifeed, 
juntamente com a forragem
existente sob orientação 
dos nossos técnicos”

“Quanto 
à produção 
de carne, temos
duas rações
denominadas
Santana Novilhos
B-330 e Santana
Novilhos Bife”

Novas rações
Santana
C

om o início da produção
da nova fábrica de
Rações Santana, esta-
mos em condições de

prestar um novo serviço aos nos-
sos associados em termos de capa-
cidade de produzir e fornecer no-
vos produtos, vindo assim de en-
contro às necessidades específicas
de cada exploração em termos de
produção de leite e de carne.

Assim sendo, passamos a po-
der disponibilizar três novas re-
ferências de rações de leite e duas
de novilhos.

Quanto às rações destinadas à
produção de leite, lançámos re-
centemente as rações denomina-
das "Unifeed", aconselhadas uni-
camente a serem misturadas no
Unifeed, juntamente com a forra-
gem existente. Estas rações são
produzidas unicamente na forma
de farinado, uma vez que se desti-
nam a serem misturadas com as
forragens, fazendo uma mistura
mais homogénea. Estão disponí-
veis para venda quer em sacos,
quer a granel.

Estas três referências de San-
tana Unifeed A, B, C, distinguem-
se entre si pela precentagem de
proteína bruta e energia, sendo
que a Unifeed A tem mais proteí-
na que a Unifeed B e esta mais que
a Unifeed C, o mesmo é valido pa-
ra a energia, já que o teor de fibra
bruta, minerais e vitaminas é se-
melhante nas três referências.

A utilização destas rações, de-
vem seguir a orientação técnica
dos nossos técnicos que estão dia-
riamente no campo a fim de se
proporcionar uma maior eficácia
em termos de aproveitamento

nutricional, uma vez que as con-
dições de maneio alimentar variam
de exploração para exploração e as-
sim, através de arraçoamentos efec-
tuados pelos nossos técnicos, com
base nos resultados analíticos das
forragens de cada exploração (ser-
viço este que fornecemos gratuita-
mente) se poder aconselhar qual a
melhor ração para cada caso espe-
cifico, com a finalidade de se contri-
buir para rentabilizar cada vez mais
as explorações leiteiras bem como
aproveitar ao máximo as disponibi-
lidades em termos de forragens nas
explorações.

Os resultados obtidos até ao mo-
mento têm sido muito positivos em
termos de aumento de produção de
leite, bem como aumento do teor de
gordura com um custo mais baixo.

Quanto à produção de carne,
lançamos uma nova ração, deno-
minada "Santana Novilhos B-330"
que se destina à engorda de novil-
hos menos intensiva, ou seja, para
produtores de carne que fazem a
engorda e acabamento dos animais
em regime extensivo, à base de pas-

tagem e outras forragens, portanto
prolongando o período de acaba-
mento e abatendo os novilhos com
mais idade.

É uma ração mais barata e com-
plementa bem a forragem.

Quanto à ração de novilhos, pas-
sa a denominar-se "Santana Novil-
hos Bife", que se destina à engorda
intensiva de novilhos, portanto, em
parques fechados, sendo a alimen-
tação à base de ração e palha. Esta
ração distingue-se das outras, por
ser uma ração que na sua compo-
sição tem bastante mais energia,
com a finalidade de fazer um acaba-
mento mais precoce, logo o novilho
atinge o peso de abate mais cedo, o
que permite um índice de reposição
maior, ou seja, mais quilos de carne
para a mesma quantidade de ração.
Os animais devem ter sempre palha
à discrição a fim de lhes proporcio-
nar um bom maneio alimentar. 

Devemos salientar ainda, que
embora tenhamos melhorado a efi-
ciência desta ração, mantivemos o
preço da anterior "Ração de Novil-
hos".

Estas duas rações são disponi-
bilizadas na forma de farinado e
granulado, tanto a granel como en-
sacado.

ENG.º LUÍS RODRIGUES
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Presidente da Associação
Agrícola de São Miguel
alerta Comissário Europeu
para as consequências 
da abolição das quotas 
leiteiras na região
>> Durante uma sessão pública realizada em Lisboa, 
que contou com a participação do Comissário Europeu 
da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Phil Hogan, 
e da Ministra da Agricultura e do Mar, Assunção Cristas, 
o Presidente da Associação Agrícola de São Miguel, 
Jorge Rita, especificou a realidade do setor na região 
com especial destaque para a importância que o mesmo
tem na economia regional, e para as consequências 
da abolição das quotas leiteiras na região

O
Presidente da Asso-
ciação Agrícola de São
Miguel, e da Federação
Agrícola dos Açores,

Jorge Rita, participou em Lisboa
numa sessão pública com organi-
zações de produtores e industriais
onde esteve também presente a
Ministra da Agricultura e do Mar,
Assunção Cristas, e o Comissário
Europeu da Agricultura e Desen-
volvimento Rural, Phil Hogan. 

Jorge Rita transmitiu ao Co-
missário Europeu Phil Hogan as

especificidades do setor do leite
no arquipélago dos Açores que já
se tem ressentido perante o em-
bargo russo e pode criar situações
dramáticas para os agricultores,
caso não sejam acauteladas medi-
das excepcionais para colmatar o
fim do regime de quotas leiteiras. 

Jorge Rita alertou também o
Comissário Europeu da Agricul-
tura e Desenvolvimento Rural
que as verbas inscritas no Posei
não se destinam exclusivamente
ao setor do leite e que a Comissão

Europeia deve reforçar este enve-
lope financeiro com ajudas adi-
cionais para os produtores Aço-
rianos, devido à abolição das quo-
tas leiteiras.

O presidente da Associação
Agrícola de São Miguel teve opor-
tunidade para fazer uma pequena
caracterização dos Açores, onde a
sua ultraperiferidade afeta toda a
economia, nomeadamente, o se-
tor leiteiro, que representa cerca
de 70% da agricultura regional e
que é responsável por mais de

30% do total da produção de leite
em Portugal.

Nesta sessão pública, com o Co-
missário Europeu da Agricultura e
Desenvolvimento Rural, onde es-
teve também o Secretário Regio-
nal da Agricultura e Ambiente,
Luís Neto Viveiros, Phil Hogan
manifestou a intenção de envolver

a problemática dos Açores na
discussão que vai decorrer em
breve a nível europeu, no âmbito
do processo de revisão do Posei. 

Phil Hogan já aceitou entre-
tanto o convite para visitar os
Açores em 2016, para atestar no
local as dificuldades que se vi-
vem no setor na região. 

“Comissão Europeia deve criar 
ajudas adicionais para os produtores
Açorianos, devido à abolição 
das quotas leiteiras”

“Phil Hogan manifestou a intenção 
de envolver a problemática dos
Açores na discussão que vai decorrer
em breve a nível europeu, no âmbito
do processo de revisão do Posei”
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Dia de campo 2015 
realizado pela
Associação Agrícola 
de São Miguel
R

ealizou-se no passado
dia 23 de abril entre as
10h00 e as 18h00, o Dia
de Campo 2015, nos te-

rrenos do antigo aeroporto, em
Santana, cedidos pela Associação
dos Jovens Agricultores Micae-
lenses, a demonstração de várias
máquinas e equipamentos agríco-

las em trabalho. Numa área de cer-
ca de 12 hectares, procedeu-se a to-
das as operações culturais, desde o
corte da erva à sementeira do milho.
Passando pelo acondicionamento
da silagem à preparação do solo.
Sendo também, em parte deste
campo instalado parcelas de visi-
ta/ensaio de milhos híbridos Dekalb

e diferentes composições/dosagens
de fertilizantes Entec.

Em trabalho quase em si-
multâneo estiveram 14 tratores
de diversos modelos dos 80 aos
250 CV de potência da prestigia-
da marca Deutz - Fahr, com aco-
plamento de varias alfaias de re-
nome internacional, como a Pot-

tinger, Krone, Amazone, Mono-
sem e Frandent.

Nesta demonstração foi apre-
sentado a nível nacional, pelo lí-
der em tecnologia de sementeira
a Monosem, o semeador Mono-
sem Twin-Sync Row de 4 linhas
duplas. O primeiro semeador em
Portugal do novo conceito de se-

menteira em "pé de galinha",
conceito desenvolvido na Améri-
ca (USA) e patenteado. Único
que alia a precisão de sementeira
à disposição das sementes em
zig-zag nas linhas duplas, fila-a-
fila. Que de acordo com os estu-
dos realizados a utilização desta
técnica de sementeira pode in-



MAIO DE 2015
Agricultor 2000 9

crementar em cerca de 15% a
produtividade na mesma área de
cultivo. 

Aproveitando a realização do
dia do campo, decorreu no dia
anterior na sala de formação do
Parque de Exposições de São Mi-
guel, uma palestra sobre a im-
portância da conservação de silos
para reduzir custos, proferida
por Mário Garcia Jimenez, dire-
tor técnico da 3F. 

As centenas de pessoas pre-
sentes no dia do campo revelam o
interesse na atualização de conhe-
cimentos sobre máquinas e equi-
pamentos de vanguarda e técni-
cas de cultivo, que podem contri-
buir para a evolução do setor
agrícola.
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1ª Secção - Melhor Manejador - 1º Lugar 
João Botelho Massa

1ª Secção - Melhor Manejador - 2º Lugar 
Estevão Moniz Pimentel

1ª Secção - Melhor Manejador - 3º Lugar 
Emilia Constantina Pacheco

2ª Secção - Melhor Manejador - 1º Lugar 
Fábio Couto Pacheco

2ª Secção - Melhor Manejador - 2º Lugar
Rui Sousa Medeiros

2ª Secção - Melhor Manejador - 3º Lugar 
André Eleutério Cabral

3ª Secção - Melhor Manejador - 1º Lugar  
Fábio Couto Pacheco

3ª Secção - Melhor Manejador - 2º Lugar 
João Botelho Massa

3ª Secção - Melhor Manejador - 3º Lugar 
Estevão Moniz Pimentel

Curso de Preparadores 
volta a ser um sucesso
C

omo já vem sendo hábi-
to durante as férias es-
colares da Páscoa, o
Parque de Leilões da

Associação Agrícola de São Mi-
guel encheu-se novamente de
crianças, jovens e adultos para o
9º Curso de Preparadores de
Animais, que este ano se realizou
de 30 de Março a 2 de Abril.

Esta edição contou pela primei-
ra vez com a presença do formador
português Pedro Campos, que é
uma presença assídua na prepa-
ração dos animais durante os con-
cursos micaelenses. Este Engen-
heiro Zootécnico está habituado a
preparar animais tanto em con-
cursos nacionais como regionais,
dos quais muitos animais se torna-

ram grandes campeões. Em Feverei-
ro integrou a equipa de preparação
dos animais portugueses presentes
no Concurso em Silleda, Espanha.

Este ano, 36 participantes vin-
dos de todos os cantos da ilha, tive-
ram oportunidade de aprender a fa-
zer a cama, lavar e alimentar corre-
tamente os animais antes e durante
um concurso. Foi demonstrado al-
gumas técnicas novas, nomeada-
mente como tosquiar as diferentes
partes anatómicas do animal como
a linha dorso-lombar, barriga e sis-
tema mamário. Também foi ensi-
nado e simulado as horas das or-
denhas, de forma a conseguir um
úbere o mais equilibrado possível.
No decorrer  desta formação os for-
mandos também aprenderam a

manejar e a desfilar um animal du-
rante um concurso.

A dedicação, entusiasmo e com-
panheirismo demonstrado por to-
dos os participantes, desde os mais
velhos aos mais novos, proporcio-
naram que os dias de formação fos-
sem passados com boa disposição e
melhor aprendizagem.

No último dia da formação
houve uma avaliação final com a
simulação de um concurso pecuá-
rio. A abertura do concurso foi re-
alizada pelos participantes mais
novos que puderam demonstrar a
aprendizagem durante o curso,
evidenciando muita perícia em
manejar os animais. 

Depois desta demonstração se-
guiu-se duas secções, sendo a pri-

meira secção com os formandos
mais jovens, do qual saíram vence-
dores o João Massa dos Arrifes em
primeiro lugar, o Estevão Pimentel,
da Lomba da Maia em segundo lu-
gar e a  Emília Pacheco do Cabou-
co em terceiro lugar.

Na segunda secção com os for-
mandos mais adultos, o Fábio Pa-
checo da Lomba da Maia ficou pri-
meiro lugar, o Rui Medeiros da Povo-
ação em segundo lugar e o André
Cabral do Cabouco em terceiro lugar.

Estes três primeiros classifica-
dos de cada secção formaram a
terceira secção, da qual saíram dis-
tinguidos o Estevão Pimentel em
terceiro lugar, o João Massa em se-
gundo lugar e o Fábio Pacheco em
primeiro lugar.

Depois de apurados os melho-
res manejadores, foi a vez de escol-
her os melhores preparadores, em
que o grande vencedor foi o Ma-
nuel Silva, seguido do Samuel Vi-
veiros em segundo e do João Al-
meida em terceiro.

Terminado esta formação, se-
guiu-se um almoço com os partici-
pantes e respetivas famílias com a
cerimónia de entrega de diplomas
aos vencedores, contando com a
presença do Presidente da Asso-
ciação Agrícola de São Miguel,
Jorge Rita e do Secretário Regio-
nal da Agricultura e Ambiente,
Eng.º Luís Viveiros.

VANDA MEDEIROS
ENG.ª ZOOTÉCNICA
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Melhor Preparador - 1º Lugar 
Manuel António Sousa Silva

Melhor Preparador - 2º Lugar 
Samuel Sousa Viveiros

Melhor Preparador - 3º Lugar 
João Oliveira Almeida

Melhor Grupo - 1º Lugar Melhor Grupo - 2º Lugar

Melhor Grupo - 3º Lugar JUVENIL - Adriano Carreiro Pacheco

JUVENIL - Ana Filipa Almeida Domingos JUVENIL - Bernardo da Costa Bettencourt Reis Pereira JUVENIL - Leandro Manuel Bulhões Brilhante

JUVENIL - Lucas Miguel Ferreira Medeiros JUVENIL - Lucas Mota dos Santos JUVENIL - Marcos Filipe Santos Pacheco

Esta edição contou
pela primeira vez
com a presença 
do formador 
português Pedro
Campos, que 
é uma presença
assídua nos 
concursos 
micaelenses
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JUVENIL - Miguel Festa Raposo JUVENIL - Miriam da Costa 
Bettencourt Reis Pereira

JUVENIL - Octávio Ferreira Pereira JUVENIL - Rafael Câmara Domingues

JUVENIL - Raul Borges Almeida JUVENIL - Tomás Rodrigues Sampaio Ana Paula Rego Cordeiro Machado
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André Andrade Pacheco André Eleutério Cabral Andreia Filipa Furtado Amaral

Bruno Miguel Furtado Vieira Emilia Constantina Pacheco Erica Furtado Amaral
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Estevão Moniz Pimentel Fábio Couto Pacheco João Botelho Massa

João Oliveira Almeida Manuel António Sousa Silva Marcos José Cabral Massa

Maria Pereira Melo Mariana Machado Moniz Marília Conceição Almeida Câmara

Miguel António Pereira Melo Rodrigo Resendes Cruz Rui Sousa Medeiros Samuel Sousa Viveiros

Sara Maria Ponte Rebelo Xavier Ponte AlmeidaTelmo Moniz Rebelo
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Palestra: Ferramentas de Seleção
Genética do Século XXI

N
o passado mês de Fe-
vereiro, a Associação
Agrícola proporcio-
nou aos seus associa-

dos uma palestra de melhora-
mento genético da raça Holstein
Frísia, com a divulgação de novas
técnicas e mecanismos genéticos
que permitem o aumento da ren-
tabilidade da exploração. Com a
sala repleta de associados, o pa-
lestrante Horácio Larrea mos-
trou uma reflexão sobre a con-
juntura mundial do sector leitei-
ro, e como a genética pode
influenciar a rentabilidade das
explorações. Também foram
abordados temas como o sémen
sexado e os touros Immunity +.

Em 2013, a Semex divulgou

uma nova patente, a marca  Im-
munity +, sendo por isso uma ex-
clusividade só para os touros da
Semex. Todos os touros que são
identificados com este logo, trans-
mitem para as suas filhas um
acrescento imunológico, ou seja
mais resistência ás doenças. Este
trabalho desenvolvido  pela Dr.ª
Mallard e a sua equipa, da Univer-
sidade de Guelph, no Canadá, foi
realizado durante doze anos, estu-
dando dados imunológicos de mil-
hares de animais Holstein .

Com os touros Immunity + pode-
mos selecionar geneticamente ani-
mais com maior resposta imunoló-
gica e que por isso, serão mais resis-
tentes ás doenças. Desta forma,
estes touros são reprodutores de-

tentores de uma alta resposta imu-
nológica, e transmitem este poder ás
suas filhas, que têm logo á partida
menos incidência de doenças como,
mamites, metrites, cetoses, re-
tenção placentária, paratuberculo-
se, entre outras. Estes animais são
mais rentáveis e com taxas de refu-
go involuntário muito menor. Para
além disso, as vacas Immunity +,
produzem um colostro com melhor
qualidade, proporcionado desde lo-
go á sua descendência uma maior
proteção. Com uma heritabilidade
de 25%, o caracter Immunity + é
uma excelente opção para a redução
gradual das doenças no efetivo bo-
vino. Obviamente que ao utilizar so-
mente estes touros, não irão desa-
parecer por completo as doenças,

mas uma redução de 6 a 8% ao ano
nas enfermidades da exploração,
uma vez que esta resistência irá pas-
sar de geração para geração. 

Atualmente a saúde e a fertili-
dade das vacas são algumas das
principais preocupações dos pro-
dutores de leite, e se esta ferra-
menta que não é um critério para
aumentar o preço do touro, deverá
ser utilizado como uma vantagem
entre touros com as mesmas ca-
racterísticas morfológicas e pro-
dutivas.

Atualmente o Catalogo de tou-
ros Genética 2015 da Associação
Agrícola disponibiliza aos seus só-
cios cinco touros, são eles: Anchor;
Doorman; Facebook; Hathaway e
Santana.

>> SEMEX encontrou 
um mecanismo genético 
de combater as doenças 
bovinas, criando vacas mais
saudáveis

Anchor Doorman Facebook

Hathaway Santana
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Associação Agrícola de São Miguel pediu 
convocação da Comissão Técnica de
Acompanhamento da classificação do Leite 
à Produção e apresenta proposta de nova grelha

A
pedido da Associação
Agrícola de São Miguel
foi convocada a Comissão
Técnica de Acompanha-

mento da Classificação do Leite à
Produção para se tentar alterar a
grelha da classificação de leite em
vigor na ilha de São Miguel, para
permitir que os intervalos dos di-
ferentes parâmetros e os valores das
bonificações e penalizações sejam
devidamente atualizados e desta
forma, se crie uma nova grelha co-
rrespondendo também às exigên-
cias do PCOL. Algumas indústrias
de leite encontram-se a aplicar pe-
nalizações aos produtores, que não
foram acordadas na comissão téc-
nica mas que devem fazer parte da
grelha de classificação oficialmen-
te em vigor. 

A Associação Agrícola entende
que as indústrias podem trabalhar
o leite de formas diferentes mas
deve haver descriminação do leite
ou seja, o leite de melhor qualida-
de deverá ser mais valorizado, atri-
buindo-se uma maior bonificação.

A Associação Agrícola de São
Miguel sempre teve como objetivo
a melhoria da qualidade do leite
dos associados, por isso, apostou
fortemente nesta área, nomeada-
mente, pela criação do laboratório,
que com o conjunto de técnicos
existentes, que têm conhecimen-
tos na área e prática do terreno,
constituem uma equipa multidis-
ciplinar que engloba médicos ve-
terinários, técnicos de manu-
tenção e reparação de ordenhas,
técnicos de laboratório e do con-
traste leiteiro, entre outros que
abrangem um conjunto de medi-
das integradas cujas interações se
repercutem objetivamente numa
melhoria da higiene e qualidade
do leite nas explorações.

Ao longo dos anos tem-se verifi-
cado um crescente interesse dos
associados por este serviço de ex-
tensão rural  que se recolhe anual-
mente cerca de 15000 amostras
para Contagem de Células Somá-
ticas no apoio à qualidade do leite
e 170.000 no âmbito do contraste
leiteiro.

Para complementar este trabal-
ho, a Associação Agrícola de São
Miguel tem dado várias for-
mações, onde se destaca o curso de
higiene e qualidade do leite, que
tem permitido aos associados ter
uma noção prática dos procedi-
mentos mais adequados a reali-
zar durante a ordenha e nos cuida-
dos a ter com as vacas.

Constata-se que após análise da

evolução de 2004 a 2014 dos in-
dicadores de qualidade do leite
recolhido, verifica-se que os in-
dicadores de saúde (Contagem
de Células Somáticas) e higiene
(Contagem Microbiana Total)
são agora substancialmente
mais baixos, onde se regista va-
lores médios próximos de
270.000 CCS e 14.000 CMT. 

Em São Miguel, a classifi-
cação de leite, tem uma grelha
com pontuação máxima de 9
pontos, estando a media da clas-
sificação mensal dos produtores
com um valor de 8,5 pontos, pelo
que estão muito próximos da ex-
celência, por isso, a Associação
Agrícola de São Miguel apresen-
tou uma proposta coerente e ob-
jetiva, que poderá premiar os
produtores pelo trabalho que de-
senvolvem, e assim, fazer com
que a qualidade do leite dos Aço-
res seja cada vez melhor. 

Aguarda-se que os restantes
membros da Comissão Técnica
de Acompanhamento da Classi-
ficação do Leite à Produção ten-
ham a mesma postura e abertu-
ra, nomeadamente a indústria,
para que os produtores de leite
possam ser cada vez mais re-
compensados pelo trabalho exi-
gente e persistente que têm de-
senvolvido na melhoria das
condições das explorações agro-
pecuárias.  

Sabendo que a qualidade do leite é fundamental para a fileira, assim como para a sua expansão
e afirmação nos mercados de lacticínios, a Associação Agrícola de São Miguel apresentou
uma proposta à contagem de células somáticas tendo como base a seguinte pontuação:

Menor ou igual a 250.000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+8 pontos
Maior que 250.000 e Menor que 400.000 . . . . . . . . .+6 pontos
Maior que 400.000 até 500.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .-2 pontos
Maior que 500.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-7 pontos (seis meses depois passam a menos 10 pontos)

Em relação à contagem microbiana total a Associação Agrícola propõe a seguinte pontuação:

Menor ou igual que 20.000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+5 pontos
Maior que 20.000 até 50.000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+4 pontos
Maior que 50.000 e menor que 100.000  . . . . . . . . . .+3 pontos
Maior que 100.00 até 200.00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-4 pontos
Maior que 200.000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-7 pontos (seis meses depois passam a menos 10 pontos).

No que refere á pesquisa de inibidores, e segundo a estatística do SERCLASM, cada vez mais 
o leite aparece com inexistência de antibióticos, propondo por isso reduzir a penalização,
ficando da seguinte forma:

1ª deteção  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-20 pontos
2ª deteção  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-50 pontos
3ª deteção e seguintes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-100 pontos

O histórico a considerar seria pelo período de um ano, em vez dos cinco anos atuais.

“A Associação
Agrícola de São
Miguel sempre
teve como objetivo
a melhoria da
qualidade do leite
dos associados”

“O leite de 
melhor qualidade
deverá ser mais
valorizado, 
com uma maior
bonificação”

"Em São Miguel, a classificação de leite, tem uma grelha
com pontuação máxima de 9 pontos, estando a media da
classificação mensal dos produtores com um valor de 8,5
pontos, pelo que estão muito próximos da excelência”
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Preços de leite 

Tabela 1

>> Apresentam-se os preços de leite a pagar a partir de 1 de Maio, sem ordenação definida.
Esta tabela reflete as recentes descidas da Unileite de 15 €/1000Lt a partir de Abril, 
da Bel de 20 €/1000Lt a partir de Março, da Insulac de 7,5 €/1000Lt  a partir de Janeiro, 
de 15 €/1000Lt a partir de Abril e até 12,5�/1000 Lt no bónus de quantidade  a partir de Maio,
e da Prolato de 12 €/1000Lt  a partir de Janeiro e de 10 €/1000Lt  a partir de Abril.
Os preços estão discriminados da seguinte forma: preço base que inclui o subsídio 
do Governo Regional de 6,235 €/1000 Lt, bónus de qualidade, quantidade, cais para o leite
entregue nos diversos postos de receção e fábricas, pontuação máxima de 9 pontos 
e ainda o leite refrigerado para tanques dos produtores. 
A tabela tem em conta o preço pago aos produtores com uma gordura 3,7 e proteína 3,2,
estando discriminado o valor de cada décima de proteína e gordura

Coop. Santo Antão
Décima Gordura 2,743
Décima Proteína 3,00

Coop. Costa Norte
Décima Gordura 2,743
Décima Proteína 3,00

Unileite
Décima Gordura 2,743
Décima Proteína 3,00

Prolacto
Décima Gordura 2,743
Décima Proteína 2,245

Insulac
Décima Gordura 3,00
Décima Proteína 3,00

Bel
Décima Gordura 2,743
Décima Proteína 3,00

Preços
€/1000Lt

Preço Base
(+ subsídio
Governo)

Bónus Quantidade
Varia com a Produção

Bónus Cais
Bónus

Qualidade
*

P. Máxima
9 Pontos Recolha na

Exploração
Entrega 

na Fábrica

Leite Refrigerado

256,24

256,24

257,24

241,24

235,00

256,24

Não tem

Não tem

25,00

11,00

25,00

Não tem

22,50

22,50

23,15

21,71

21,15

22,50

Não tem

Não tem

30,00

Não tem

27,50

27,45

Não aceita

Não aceita

Não aceita

27,43

25,00

27,45

21,50
Igual para todos 
os produtores

21,50
Igual para todos 
os produtores

Não tem

<500.000 7,00
>500.000<850.000 9,00
>850.000<2.000.000 10,00
>2.000.000 10,50

Maio:
suspendeu o Bonus 
de Quantidade

<70.000 0
>70.000<100.000 5,50
>100.000<150.000 12,00
>150.000<300.000 19,00
>300.000<500.000 20,00
>500.000 21,50

23,44

17,50

Postos 5,00
Covoada/Fábrica 15,00

23,00

Postos/Fábrica 10,00
São Brás/Burguete 12,50

Postos 5,00
Fábrica Covoada 15,00
Fábrica Ribeira Grande 12,50

BEL baixa preço base para 246,24 em Abril, Maio, Junho, Julho, aos produtores que ultrapassem a melhor  produção destes meses, dos últimos dois anos.

*Nota: Bónus Qualidade só recebe os produtores que têm 8 ou 9 pontos

Penalizações da BEL,COOPERATIVA COSTA NORTE E COOPERATIVA SANTO ANTÃO:

Contagem Células Somáticas -  Superior a 400.000  e inferior a 500.000               - 35,00 Euros por 1000 Lt
Superior ou igual a 500.000  e inferior a 750.000   - 45,00 Euros por 1000 Lt
Superior ou igual a 750.000                                      - 65,00 Euros por 1000 Lt

Contagem Microbiana Total -   Superior ou igual a 100.000                                       - 65,00 Euros por 1000 Lt
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Tabela 2 

Coop. Santo Antão

Coop. Costa Norte

Unileite

Prolacto
Produção 350.000Lt
Produção 650.000Lt
Produção 2.100.000Lt

Insulac

Bel
Produção 350.000Lt
Produção 650.000Lt
Produção 2.100.000Lt

Preços
€/1000Lt

Preço Base
(+ subsídio
Governo)

Bónus 
Quantidade

Bónus Cais
Bónus

Qualidade
P. Máxima
9 Pontos Produção 

350.000Lt
Produção 
650.000Lt

Produção 
2.100.000Lt

Preço Total

256,24

256,24

257,24

241,24
241,24
241,24

235,00

256,24
256,24
256,24

Não Tem

Não Tem

25,00

11,00
11,00
11,00

25,00

Não Tem

22,50

22,50

23,15

21,71
21,71
21,71

21,15

22,50
22,50
22,50

323,68

317,74

310,39

303,95

291,15

303,74

323,68

317,74

310,39

305,95

291,15

305,24

323,68

317,74

310,39

307,45

291,15

305,24

21,50

21,50

Não Tem

7,00
9,00
10,50

Suspende
em Maio

20,00
21,50
21,50

23,44

17,50

5,00

23,00
23,00
23,00

10,00

5,00
5,00
5,00

Exemplos
Na tabela 2, são apresentados 3 exemplos de produtores de leite com uma produção anual de 350.000 Lt, 650.000 Lt 
e 2.100.000 Lt, que entregam leite sem refrigeração nos postos de receção com gordura 3,7 e proteína 3,2 
e conseguem atingir a pontuação máxima de 9 pontos.
Nestes preços não está contabilizado na BEL, Cooperativa Costa Norte e Cooperativa Santo Antão a baixa do preço base 
de 10 €/1000 Lt a aplicar em Abril, Maio, Junho, Julho, aos produtores que ultrapassem a melhor produção 
destes meses, dos últimos dois anos
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AVISO 
XIV Concurso Micaelense da Raça Holstein Frísia 

e IX Concurso Juvenil Micaelense da Raça Holstein Frísia

XIV Concurso Micaelense da Raça Holstein Frísia   

O XIV Concurso Micaelense da Raça Holstein Frísia irá decorrer 
entre os dias 26 e 28 de Junho.
Todos os interessados em ter animais no Concurso Pecuário deverão 
contactar o gabinete de contraste leiteiro até ao próximo dia 12 de Junho
para fazerem a inscrição. 

IX Concurso Juvenil Micaelense da Raça Holstein Frísia

O IX Concurso Juvenil Micaelense da Raça Holstein Frísia decorrerá nos dias 
do Concurso Micaelense em que a classificação será no dia 26 de Junho.
Todos os interessados com idades até aos 13 anos deverão contactar o gabinete
de contraste leiteiro até ao próximo dia 12 de Junho para fazerem a inscrição.
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