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Editorial

O Conselho de Administração
da Associação Agrícola de São Miguel
Tem a honra de convidar todos
os seus Associados e Família para
o jantar com Sua Excelência o Presidente
da República Portuguesa, Professor Doutor
Marcelo Rebelo de Sousa.

Jorge Alberto
Serpa da Costa Rita

A vinda do Presidente
da República à
Associação Agrícola de
São Miguel é um sinal
de confiança nos
Agricultores Açorianos

Dia 27 de Outubro, pelas 20h00,
no Parque de Exposições de São Miguel.
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“O Governo anuncia
milhões mas na prática
A
paga apenas tostões”

Jorge Rita, Presidente do Conselho de Administração da Associação Agrícola
de São Miguel e da Cooperativa União Agrícola C.R.L., alerta que a taxa de execução dos
planos de investimento tem sido muito inferiores ao anunciado pelo Governo Regional.
Nomeações políticas também geram descontentamento da lavoura que pede uma defesa
articulada da Região durante a discução da PAC e Posei na União Europeia

Páginas 2a5

presença do Presidente da República Portuguesa nas instalações da Associação
Agrícola de São Miguel é uma honra, não
só para a própria instituição, mas também,
para os agricultores dos Açores, por constituir o reconhecimento da importância da agricultura na região, atendendo aos seus efeitos transversais na coesão económico-social.
A sua vinda é um sinal de confiança na agricultura
regional e vem enriquecer a história da nossa instituição, constituindo mais um marco desde a sua fundação, tal como aconteceu, com as visitas do Dr. Jorge
Sampaio e do Professor Doutor Cavaco Silva, que foram recebidos duma forma muito calorosa, pelos que
tiveram oportunidade de se deslocar a Santana.
Neste período difícil que atravessamos, nomeadamente, na fileira do leite, onde os rendimentos dos
produtores estão muito longe de satisfazer as expectativas, a presença do Presidente da República, deve ser
encarada por todos, como um sinal de esperança e de
alento, já que, a sua postura de proximidade e carinho
com a população, é sempre reconfortante, para quem
ultrapassa momentos difíceis e complicados.
Esta sensibilidade e sentimento com que é exercido o maior cargo da nação, deve ser valorizada e deveria ser estendida aos restantes membros da sociedade, nomeadamente, a quem ocupa funções de chefia, quer sejam públicas ou privadas, porque só
assim, é que poderemos viver duma forma justa e coerente, onde os rendimentos devem estar distribuídos equilibradamente.
Estou convencido, que mais uma vez, os associados
e famílias irão demonstrar, o espirito de compromisso
e união existente na lavoura, através da presença maciça no próximo dia 27 de outubro, no parque de exposições de São Miguel.
Contamos com todos.
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“Exigimos que haja rapidamente
o aumento do preço do leite”
>> Jorge Rita, Presidente do Conselho de Administração da Associação Agrícola de São Miguel
e da Cooperativa União Agrícola C.R.L., alerta que a taxa de execução dos planos
de investimento tem sido muito inferiores ao anunciado pelo Governo Regional.
Nomeações políticas também geram descontentamento da lavoura que pede uma defesa
articulada da Região durante a discução da PAC e Posei na União Europeia
“A nomeação do atual Secretário
Regional da Agricultura, não surgiu
no seio do setor. O eurodeputado
também não vem do setor.
Para o gabinete de representação dos
Açores em Bruxelas foi nomeado uma
pessoa ligada ao mar e ambiente.
No parlamento regional não tem ninguém
com conhecimento abrangente do setor”

- Federação Agrícola dos
Açores já analisou a ante proposta que recebeu no Conselho
de Concertação Estratégica?
Jorge Rita - Vamos dar o
nosso parecer até ao dia 20 de
outubro, conforme o prazo estabelecido. No entanto, é preciso dizer que o modelo utilizado no conselho de Concertação
Estratégico não é prático, nem
eficiente.
Estamos a discutir um plano
de investimentos regionais, com
uma grande responsabilidade,
mas apenas recebemos o documento no próprio dia da reunião.
Ninguém tem a capacidade para
analisar o documento desta forma. Este modelo de funcionamento do Conselho de Concertação Estratégica está caduco e
irá ser alterado brevemente.
Sempre que analiso o documento fico assustado com
aqueles números. O Governo
Regional anuncia milhões e, na
prática, paga-nos tostões. Se ol-

“O Governo Regional precisa
de oito milhões de euros, até ao final
do ano, para pagar os apoios regionais
em atraso como o Proamaf,
adubos (1,3 milhões de euros),
Safiagri III (1,5 milhões de euros),
rateio ao abate (1,3 milhões de euros)
e os 45 euros por vaca (3,2 milhões
de euros), sem identificar os restantes
apoios a outras entidades”
harmos para os últimos anos o
investimento na agricultura,
apenas pode ser analisado com a
execução dos planos, que é muito
baixo.
O Governo pode dizer que tem
perto de 60 milhões para a agricultura este ano. Todas as pessoas
ficam a pensar que os agricultores
contam com um grande plano de

investimento, mas se a execução
se limitar a 75 por cento, o valor
anunciado do investimento é
muito menor.
Normalmente o que acontece é
que as execuções são baixas. O Governo Regional pensa que ficamos
satisfeitos com os anúncios de
milhões e depois existe menos verba para a Secretaria Regional da

Agricultura executar o plano previsto, o que se demonstra, pela
existência de pagamentos em atraso aos produtores e não só.
Este ano o plano está com uma
execução muito baixa. Grande
parte dos compromissos assumidos pelo governo vão transitar para o próximo ano. Não vejo ninguém a assumir até ao final do ano
o pagamento de ajudas da responsabilidade regional.
O que assistimos muitas vezes
é o Governo Regional anunciar
ajudas provenientes da União
Europeia (Posei e ajudas diretas
do Prorural+), que muitas vezes
são antecipadas, num calendário
que é cumprido. Todas as ajudas
da Região raramente são cumpridas no ano.
Pelas nossas contas o Governo
Regional precisa de oito milhões
de euros, até ao final do ano, para pagar os apoios regionais que
estão identificados em portarias e
propostas apresentadas publicamente, nomeadamente, Proamaf,
adubos (1,3 milhões de euros),
Safiagri III (1,5 milhões de euros), rateio ao abate (1,3 milhões
de euros) e os 45 euros por vaca
(3,2 milhões de euros), sem identificar os restantes apoios a outras
entidades.
- Que medidas devem ser reforçadas no plano de investimento para 2018?
J. R. - Sei que ao nível das infraestruturas vai haver um reforço interessante, mas pode não
ser suficiente, já que no fundo
está a repor verbas que foram retiradas nos últimos anos e que
não concordámos. Mas não basta
alocarem as verbas para ficarmos

satisfeitos. É preciso executar as
mesmas com obras.
As infraestruturas agrícolas
têm uma grande influencia no
rendimento dos lavradores, por
via do melhoramento dos caminhos agrícolas, abastecimento de
água e eletrificação das explorações. Uma exploração com estas três condições consegue ter,
no mínimo, uma vantagem de
mais três cêntimos por litro de
leite face aos outros. Para que esta justiça seja feita, é precisa intervenção do IROA e dos serviços
florestais.
Durante os últimos tempos os
Serviços Florestais devido ao parque de máquinas estar desatualizado, deixaram de fazer novos caminhos e não conseguem fazer a
manutenção dos existentes.
- Tiveram recentemente uma
reunião com o Secretário Regional da Agricultura e Florestas?
J. R. - É verdade. Como é do
conhecimento, temos reuniões periódicas com o secretário regional
da agricultura e sua equipa, para
que as medidas a implementar pelo Governo regional estejam o
mais próximo da realidade.
Nesta última reunião foram
analisados assuntos como o Posei,
o Prorural+, Proamaf, candidatura aos adubos, infraestruturas
agrícolas e rurais, os pagamentos
em atraso que já mencionei, o plano e orçamento, e ainda a situação
do leite, no que se refere ao mercado, á venda da prolato ou da atribuição de 45 euros por vaca.
- Continua a defender que o
prémio de 45 euros à vaca leiteira foi uma medida eleitoralista?
J. R. - Sim. Se a verba não foi
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paga este ano penso que foi uma
medida eleitoralista.
O presidente do Governo Regional sabe que o aumento do leite
apenas aconteceu de forma tímida
e residual comparativamente às
descidas, por isso, ainda precisamos desta ajuda. Para mim existe
o compromisso do Governo Regional pagar o prémio de 45 euros
por vaca leiteira, porque quando
a ajuda foi atribuída a justificação
é que o setor estava a viver uma crise. A situação de crise mantém-se
na lavoura.
- O Governo deveria ser
mais dinâmico e exigente no
diálogo com as Indústrias para
promover uma subida do
preço do leite?
J. R. - O Governo não faz nada
sobre o preço do leite. Desculpa-se
que não compra e vende leite, mas
houve decisões políticas em diversos
países na Europa que tiveram reflexo na subida do preço do leite aos
produtores. Na Holanda, o governo
subsidiou o abate de 250 mil vacas,
o que permitiu baixar a produção e
aumentar o preço do leite que atualmente é pago a 38 cêntimos, por litro, aos produtores na Holanda.
Nós aqui recebemos entre 27 a
28 cêntimos por litro. É uma grande diferença.
Também existe o exemplo da
França, aonde foi articulado com a
produção, indústria e distribuição,
um preço mínimo de venda do leite. Apesar de muitas pessoas considerarem isto ilegal, a realidade
mostra-nos que foi possível implementarem-se medidas com este
objetivo.
O Governo pode sempre colocar a sua influência para aumentar
o preço do leite. Nos Açores, o governo deixou a responsabilidade
individual a cada indústria. Du-

“Reunião com o Secretário Regional
da Agricultura e Florestas onde foram
abordados assuntos como o Posei,
o Prorural+, Proamaf, candidatura aos
adubos, infraestruturas agrícolas e rurais,
os pagamentos em atraso, o plano
e orçamento, e ainda a situação do leite”
rante uma reunião do Centro Açoriano de Leite e Laticínios (CALL),
com a presença do presidente do
Governo Regional, assumi que esta estratégia poderia ser um fracasso e foi o que aconteceu.
Atualmente estamos limitados
no preço do leite porque houve algumas indústrias com estratégia
errada. Não houve da parte do governo uma visão estratégica do setor. Deveria ser naquele momento que o governo deveria mostrar a

capacidade para definir um rumo
e uma estratégia.
- Neste contexto, como é que
avalia o papel da indústria?
J. R. - Neste momento os produtores do continente recebem
mais três cêntimos que os produtores nos Açores e existe a expectativa de um novo aumento no
continente. Isso vai colocar os
produtores no continente com
um diferencial cada vez maior
em comparação com os produto-

res nos Açores. Se tivermos em
consideração o preço médio europeu que é cerca de 35 cêntimos
por litro, o diferencial ainda é
mais significativo. Os Açores
estão atualmente, em termos de
preço de leite pago aos produtores, nos últimos lugares.
A indústria tem fábricas modernizadas devido aos projetos de
investimento que se candidatou
no âmbito dos fundos comunitários, por isso tem a obrigação de
inovar e já devia ter procurado novos mercados para a valorização
do nosso leite que é o melhor do
mundo e o mais mal pago da europa, por isso, exigimos que haja rapidamente o aumento do preço do
leite, porque é de elementar justiça
e não é nenhum favor.
- Porque motivo afirmou, recentemente, que o governo dá
sinais que não gosta da agricultura?
J. R. - Há uma crise instalada e

não existem soluções. Também
verificamos que a nomeação do
atual Secretário Regional da
Agricultura, não surgiu no seio
do setor.
O eurodeputado também não
vem do setor. Para o gabinete de
representação dos Açores em
Bruxelas foi nomeado uma pessoa ligada ao mar e ambiente. No
parlamento regional não tem
ninguém com conhecimento
abrangente do setor.
Não coloco em causa as pessoas, nem o seu caráter, mas tenho
toda a legitimidade para referir
que estas escolhas não têm nenhuma ligação ao setor.
Imaginemos que um agricultor ou alguém com formação na
área da agricultura, fosse colocado como dirigente da secretaria
da Educação ou Saúde. O que as
pessoas iriam dizer?
O presidente do Governo Regional dos Açores gosta da >>
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CALENDÁRIO INDICATIVO DE PAGAMENTOS
(Datas Previsionais)(1)
AÇORES - CAMPANHA 2017
PAGAMENTO
PREVISTO
ATÉ AO DIA

AJUDA/APOIO
ANO 2017
OUTUBRO
M8 PRORURAL+ - Florestação e Criação de Zonas Arborizadas - Adiant. 75% (2)

31 out 2017

M10 PRORURAL+ - Agroambiente e Clima - Adiantamento 75%

31 out 2017

M11 PRORURAL+ - Agricultura Biológica - Adiantamento 75%

(2)

(2)

31 out 2017

M13 PRORURAL+ e M2.1 PRORURAL - Zonas Sujeitas a Condic.
Naturais ou Outras - Adiant. 75% (2)

31 out 2017

M15 PRORURAL+ e M2.4 PRORURAL - Pagamentos por Compromissos
Silvoambientais e Climáticos - Adiant. 75% (2)

31 out 2017

POSEI - Prémio à Vaca Aleitante - Adiant. 70%
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira - Adiant. 70%

31 out 2017

(3)

31 out 2017

(3)

POSEI - Prémio aos Produtores de Leite - Adiant. 70%

(3)

POSEI - Ajuda aos Produtores de Ananás - Adiant. 70% (3)

31 out 2017
31 out 2017

DEZEMBRO
POSEI - Prémio aos Produtores de Ovinos e Caprinos

29 dez 2017

POSEI - Prémio à Vaca Aleitante - Saldo

29 dez 2017

POSEI - Prémio à Vaca Leiteira - Saldo

29 dez 2017

POSEI - Prémio aos Produtores de Leite - 1ª Prestação

29 dez 2017

POSEI - Ajuda aos Produtores Ananás - Saldo

29 dez 2017

POSEI - Ajuda aos Produtores Culturas Arvenses

29 dez 2017

POSEI - Ajuda à Transformação de Beterraba em Açúcar

29 dez 2017

ANO 2018
FEVEREIRO
POSEI - Ajuda aos Produtores de Tabaco

28 fev 2018

POSEI - Ajuda aos Produtores Culturas Tradicionais

28 fev 2018

MARÇO
POSEI - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos

29 mar 2018

POSEI - Ajuda à Produção Horto-Frutícolas e Flores

29 mar 2018

POSEI - Armazenagem Privada de Queijo

29 mar 2018
ABRIL

M8 PRORURAL+ - Florestação e Criação de Zonas Arborizadas - Saldo (2)

30 abr 2018

M10 PRORURAL+ - Agroambiente e Clima - Saldo

30 abr 2018

M11 PRORURAL+ - Agricultura Biológica - Saldo

(2)

(2)

30 abr 2018

M13 PRORURAL+ e M2.1 PRORURAL - Zonas Sujeitas a Condic.
Naturais ou Outras - Saldo (2)

30 abr 2018

M15 PRORURAL+ e M2.4 PRORURAL - Pagamentos por Compromissos
Silvoambientais e Climáticos - Saldo (2)

30 abr 2018

POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos

30 abr 2018

POSEI - Ajuda à Manutenção da Vinha

30 abr 2018
MAIO

POSEI - Ajuda à Inovação e Qualidade Prod. Pecúarias - 1ª prestação

30 mai 2018

POSEI - Ajuda aos Produtores de Banana

30 mai 2018
JUNHO

POSEI - Ajuda à Inovação e Qualidade Prod. Pecúarias - 2ª prestação

29 jun 2018

POSEI - Prémio aos Produtores de Leite - 2ª Prestação

29 jun 2018

Calendário provisório, sujeito a alterações decorrentes de situações excecionais.
Condicionado à existência de disponibilidade orçamental.
(3)
Alteração da taxa de adiantamento de 50% para 70% decorrente da publicação da Decisão de execução
C(2017) 5905, de 31.08.2017, da Comissão Europeia."
Nota: Em caso de dúvida ou divergência quanto ao valor do pagamento efetuado pelo IFAP, ou à(s)
redução(ões) ou exclusão(ões) aplicada(s) ao(s) pedido(s) de pagamento nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional aplicável, o beneficiário pode, querendo, informar o Conselho Diretivo do IFAP por
escrito sobre o que se lhe oferecer, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos.
(1)
(2)

Jorge Alberto Serpa Costa Rita
Valter Manuel Fonseca Melo
Eduardo Jorge Jordão Sousa
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“Em todos os
eventos que
o Presidente da
República participa
com produtos dos
Açores destaca-os,
nomeadamente na
feira de Santarém,
onde a Associação
Agrícola de
São Miguel esteve
presente com um
stand de produtos
regionais”
>>
agricultura e quer defender a agricultura em Bruxelas de que forma?
Com estas pessoas que não conhecem nem sentem a agricultura.
Isto acontece quando estamos a
discutir a reforma da PAC e do Posei. Nós precisamos de pessoas que
defendem os nossos recursos naturais na área da agricultura.
Nós precisamos de uma defesa
articulada da Região para salvaguardar os nossos interesses. A
nossa economia está muito assente na agricultura. O setor agrícola
potencia outros setores, inclusivamente, o turismo.
Não podemos deixar de desinvestir na agricultura. As pessoas
vêm aos Açores para conhecer as
nossas belezas naturais, as nossas paisagens magnificas proporcionadas pelos agricultores, mas
também para conhecer as nossas vacas felizes. Existem fotografias por todo o mundo das
nossas vacas.
As próprias campanhas publicitárias dos Açores estão muito ligadas à nossa produção agrícola.
O turismo está muito forte, neste momento, mas é um negócio
muito volátil.
Sabemos que o turismo gosta de
vir para cá também porque existe
segurança, ao contrário doutros
locais, onde existem atentados terroristas ou guerras. Houve outras
regiões que foram penalizadas por
estes fatores e agora precisamos de
ter a capacidade para fidelizar este
turismo nos Açores.
Também é preciso definir qual o
turismo que precisamos para sermos uma região sustentável. Deve haver um estudo do impacto
das consequências do aumento do
turismo nos Açores.
- Como é que avalia o trabalho
do Ministério da Agricultura?
J. R. - Existem decisões que são
tomadas pelo Ministério da Agricultura que podem ter influência
na Região, mas também temos autonomia para decidir sobre os envelopes financeiros.
Achamos estranho que a Região não procure resolver o problema da Segurança Social, principalmente dos jovens agricultores
e também do pagamento por con-

“O Governo anuncia
milhões mas na prática
paga apenas tostões”
ta. Vejo a Região demasiado acomodada com este tipo de reivindicação.
- Como analisa o trabalho dos
deputados açorianos na Assembleia da República?
J. R. - Os nossos deputados têm
mostrado as nossas reivindicações

na Assembleia da República. Nós
temos bons políticos dos Açores na
República. Carlos César foi presidente do Governo Regional e do
PS Açores e Berta Cabral, foi presidente da Câmara de Ponta Delgada e presidente do PSD Açores.
Também conhecemos todos os ou-

tros deputados, sendo que o António Ventura do PSD vem da agricultura.
A nossa expectativa é que podem ainda fazer mais, apesar de
sabermos das suas limitações.
- No final deste mês o Presidente da República vai reunir

Jorge Rita
esteve
presente na
inauguração
do novo balcão
da Caixa
Económica da
Misericórdia
de Angra do
Heroísmo
no Concelho
da Ribeira
Grande

com os agricultores em Santana. Qual a mensagem que pretende apresentar a Marcelo
Rebelo de Sousa?
J. R. - O Presidente da República tem efetuado um trabalho
extraordinário. A lavoura vai reconhecer o trabalho fantástico
na notoriedade que dá aos produtos da Região, ao nível do leite, queijo e derivados e outros
produtos de excelência.
Em todos os eventos que participa com produtos dos Açores
destaca os produtos da Região,
nomeadamente na feira de Santarém, onde a associação agrícola de São Miguel esteve presente com um stand de produtos regionais
Nós precisamos hoje muito do
Presidente da República. Viver
em ilhas é muito difícil, devido à
insularidade.
Nós precisamos de uma região forte e sustentável para que
todos possam usufruir da mesma qualidade de vida.
Ninguém deve ficar para trás
e todos devem ser tratados da
mesma forma para que o sucesso
da economia dos Açores seja
transversal a todos.
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1ª Convenção de Alimentação Coletiva
A
AHRESP - Associação
da hotelaria, Restauração e Similares de
Portugal, enquanto representante deste setor de atividade, e sob o mote "Um Setor
em Transformação", promoveu
no dia 4 de Outubro, no Grande
Auditório da Culturgest (Edifício da CGD - Av. João XXI, Lisboa), a 1ª Convenção de Alimentação Coletiva que, reuniu
empresários, entidades oficiais
e parceiros de negócio. Pretendeu-se debater os constrangimentos, as oportunidades e
perspetivas daquela que é uma
das atividades económicas nacionais de maior empregabilidade e com maior peso na economia nacional, e que é responsável pelo fornecimento de
milhares de refeições diárias à
população portuguesa.
O Sr. Jorge Rita, na qualidade de vice-presidente da CAP, in-

terveio no Painel II - Cadeia de Valor "Do prado ao prato", onde estiveram também presentes, Luis
Medeiros Vieira, Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, Jorge Tomás Henriques,
Presidente da Federação das
Indústrias Portuguesas
Agro-Alimentares, Carlos Damas, Diretor da Qualidade da ICA
(Indústria e Comércio Alimentar),
num debate moderado pelo jornalista Luis Castro, da RTP.
Na sua intervenção, o Sr. Jorge Rita falou da importância da
alimentação na população mundial, salientando que os países e
regiões devem ter um setor agrícola forte capaz de contribuir positivamente para a balança comercial, tendo abordado ainda, a
importância da agricultura na
economia dos Açores, onde a fileira do leite desempenha um papel fundamental na sua coesão
económica.

Comissão da agricultura
e do mar da Assembleia
da República reuniu com
a Federação Agrícola dos Açores

N

o passado dia 5 de outubro, e no
âmbito da sua visita à Região
Autónoma dos Açores, a comissão de agricultura da Assembleia da República esteve reunida com a Federação Agrícola dos Açores, no parque de
exposições de São Miguel, em Santana.
Esta reunião permitiu alertar os deputados
para as particularidades da agricultura regional, tendo sido abordados alguns assuntos de

Carne Açoriana
distinguida no Canadá

O

Presidente da Federação Agrícola dos Açores recebeu no passado
dia 16 de setembro, na cidade de
Toronto, o prémio "Produto Açoriano de Qualidade, atribuído este ano, à
Carne Açoriana.
Este prémio foi atribuído pelo Conselho
Mundial das Casas dos Açores (CMCA)
que é constituído por Casas dos Açores dispersas pelo mundo, e tem por objetivo promover e desenvolver todas as atividades
que, direta ou indiretamente, contribuam
para a afirmação dos Açores e sua diáspora no mundo e para a manutenção e desenvolvimento das raízes e relações so-

ciais, culturais e económicas entre o Arquipélago e as regiões de implantação de
cada uma das Casas dos Açores, com os seguintes objetivos: congregar as comunidades açorianas; dar a conhecer os Açores,
os açorianos e a sua cultura às populações
das suas respetivas áreas de influência; defender os interesses dos Açores e dos açorianos e seus descendentes.
Por decisão do Conselho Mundial das Casas dos Açores, com a finalidade de promover
produtos genuinamente açorianos, foi instituída a atribuição da menção "Produto Açoriano de Qualidade", atribuída anualmente,
por ocasião da assembleia-geral.

índole nacional e que devem merecer das entidades nacionais uma particular atenção.
Desta forma, forma abordados assuntos
como a segurança social, o pagamento por
conta, a situação complexa e ineficiente dos
transportes marítimos na região, a revisão
da PAC pós 2020, bem como a necessidade
de reforçar o Posei e ainda das dificuldades
porque passa o setor leiteiro, da carne e da
horto-fruti-cultura.
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Dia do Agricultor
no Faial
Decorreu no passado dia 9 de outubro, na ilha do Faial, o dia do
agricultor, promovido pela Associação dos Jovens Agricultores do Faial.
No âmbito destas comemorações, teve lugar um debate intitulado
“O Cooperativismo e a sua importância na atualidade”, que contou
com a presença do Secretário Geral da CAP, o Eng.º Luís Mira, com o
Presidente da Federação Agrícola dos Açores, Sr. Jorge Rita
e com o Diretor Regional da Agricultura, Eng.º José Hélio Ventura.
Após as intervenções, seguiu-se um período de perguntas e respostas
com boa aderência dos participantes, onde foram abordados os principais assuntos do setor agrícola regional, seguido de almoço convívio.
A Associação Agrícola de São Miguel gostaria de felicitar a direção
da Associação dos Jovens Agricultores do Faial pela iniciativa.

AVISO
IV Concurso Micaelense Holstein Frísia de Outono
O IV Concurso Micaelense Holstein Frísia de Outono irá decorrer
entre os dias 24 a 26 de Novembro de 2017.
Todos os interessados em ter animais no Concurso Pecuário
deverão contactar o gabinete de contraste leiteiro até ao próximo
dia 14 de Novembro para fazerem a inscrição.
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Serviço de apoio ao maneio reprodutivo
da Associação Agrícola de São Miguel
A

produção de leite como principal fonte de
rendimento das nossas
explorações está diretamente comprometida com os
partos. Em qualquer exploração
o objetivo central é produzir o
máximo de leite por vaca, a um
custo mais reduzido possível. Isto leva a que cada vaca deva ser
inseminada, fique gestante e tenha um parto num período de
tempo restrito.
Caso a gestação seja atrasada
(por qualquer que seja a causa),
conduz inevitavelmente a uma
redução na produção de leite,
durante a vida útil do animal e,
consequentemente uma perda
de rendimento, podendo em última análise, transformar a exploração inviável do ponto de
vista económico.
O maneio reprodutivo, é assim uma ferramenta fundamental para melhorar a eficiência
quer reprodutiva, quer económica da exploração.
Qualquer exploração de leite
(ainda que de forma inconsciente
em muitos casos) define como objetivo atingir determinados índices reprodutivos, de forma a tornar a sua exploração mais rentável
e mais sustentável do ponto de vista económico. O ideal seria cada
vaca parir de doze em doze meses,
e ficar gestante logo à primeira inseminação. No entanto sabe-se
que estes objetivos são difíceis de
alcançar, dados os inúmeros fatores que os podem condicionar.
Para contornar esta dificuldade acrescida, o produtor deve colocar como meta objetivos suscetíveis de serem alcançados para cada parâmetro reprodutivo.
Para conseguir uma performance reprodutiva ótima em uma exploração, é necessário retirar a
máxima performance reprodutiva de cada vaca.
Isto implica que uma fêmea
tenha o primeiro parto aos 24 meses, que fique gestante entre os 85
e 115 dias pós-parto e que tenha
um parto a cada 12/13 meses.
Só através do controlo reprodutivo da exploração, se pode alcançar os objetivos pretendidos
na vertente reprodutiva. Este pode condicionar a taxa de abates
por ineficiência reprodutiva, o
número de fêmeas a repor, o progresso genético, a longevidade
dos animais em produção, a duração do período seco...
É comum dizer-se que as vacas
têm cada vez mais dificuldade em
ficar gestantes. Sendo este um fato indesmentível, é também compreensível. À medida que vamos
intensificando a seleção genética,
melhorando, a alimentação, o
maneio, a sanidade, as vacas vão
produzindo mais e mais leite,
atingindo por vezes volumes impensáveis até há poucos anos. Este fato normalmente repercute-

Tabela 1 Parâmetros de Fertilidade Desejados
PARÂMETROS
Intervalo de Partos (dias)
Intervalo Parto/Concepção - Período de Serviço (dias)
Intervalo Médio Parto/1º Serviço (dias)
Taxa de Conceção ao 1º Serviço (%)
Serviços por Concepção
Idade Média ao 1º Parto (meses)
Descartes (animais em reprodução/ano, %)
Número Médio de Lactações por Animal
Taxa de Aborto (aborto e perda embrionária precoce por ano, %)

OBJETIVOS
365 - 395
85 - 115
60 - 70
50 - 60
1,7 - 2,2
24 - 25
<8
>3
<5

Tabela 1 Adaptado de Radostits et al.
se de uma forma negativa na reprodução. As vacas têm cada vez
menos fertilidade, devido a um aumento de patologias ováricas, por
desregulação hormonal, menos
cios e mais difíceis de detetar.
Esta situação exige que prestemos mais atenção às vacas na vertente reprodutiva, ou seja tem de
existir um maior e mais apertado
controle, quer por parte dos técnicos com conhecimento na área
da reprodução, quer pelos produtores/tratadores, de forma a ob-

ter um conhecimento mais apurado quer a nível individual, quer coletivo do efetivo.
É fundamental que os produtores/tratadores façam uma eficaz
deteção de cios. Deve-se despender
algum tempo diário para observar
e registar os sinais de cio das vacas. A observação deve ser feita várias vezes por dia de forma a identificar todas as manifestações relacionadas com o cio. Por exemplo,
de manhã aquando do transporte
das vacas para a ordenha e trinta

Figura 1
Diagnóstico
de gestação
de um feto
com 45 dias
com recurso
ao ecógrafo

minutos depois de estas serem colocadas no pasto, repetindo de tarde os mesmos procedimentos. Nas
explorações estabuladas é essencial
despender mais tempo com várias
observações diárias, pois estes animais têm maior dificuldade (inibem-se) em exibir sinais de cio porque os pisos muitas vezes não são
confortáveis e potencialmente escorregadios. A não deteção de um
cio, e consequentemente o seu não
aproveitamento, traduz-se num
perda média de 21 dias no processo
reprodutivo de uma fêmea, que
multiplicado por N/Fêmeas traduz-se num enorme prejuízo.
A A.A.S.M., disponibiliza o
serviço de apoio ao maneio reprodutivo personalizado, em
forma de avença. Qualquer produtor pode aderir a este serviço.
Consiste em visitas regulares
feitas às explorações por um médico veterinário. Estas visitas variam consoante a dimensão e as
necessidades de cada exploração.
A visita é marcada previamente,
dia e hora, e tem como objetivo a
realização de um exame exaustivo,
do ponto de vista reprodutivo, a
cada animal a ser examinado:
1.) 21-40 Dias após o parto,
para avaliação da involução uterina e para a deteção precoce de infeções uterinas. O tratamento destas infeções reduz o número de
"dias em aberto", assim como o
número de IA por vaca prenhe.
2.) 60 Dias após o parto que é
o intervalo que se dá a uma vaca
para repor o normal funcionamento do ciclo reprodutivo. Aqui
pretende-se detetar qualquer problema que impeça o retorno à ciclicidade, como por exemplo:
quistos nos ovários, ovários inativos, piómetras, entre outras…
3.) Diagnóstico de gestação 45
dias após a inseminação. É impor-

tante as vacas serem sujeitas a um
diagnóstico precoce para mais rapidamente se detetar quais as vacas vazias na exploração e quais
as que estão prenhes.
4.) Reconfirmação da gestação após os 90 dias da inseminação. A mortalidade embrionária
ocorre em 5-10% dos casos entre
os 40-60 dias de gestação, pretende-se fazer este despiste.
5.) Diagnóstico pré-secagem
após os 180 dias da inseminação.
O objetivo é garantir que nenhuma vaca é seca sem estar prenhe e
despistar abortos que tenham
ocorrido sem o produtor ter detetado, para além de situações como as macerações ou mumificações fetais.
Cada animal no mínimo é alvo de
todas estas intervenções anteriores,
podendo ser alargado o número de
intervenções quando este animal
apresenta patologias que sejam necessárias ser tratadas. Todos estes
exames poderão ser feitos manualmente ou com o auxílio do ecógrafo.
A ecografia permite ao veterinário
determinação do sexo do feto, deteção de gestação gemelar, avaliação
da saúde do feto, fetos anormais ou
a sua morte prematura. Por outro
lado, permite diagnosticar com
maior precisão o diagnóstico de patologias ováricas e uterinas.
Todas estas ocorrências verificadas deverão ser registadas em
sistema informático de modo a
permitir construir uma base de dados eficiente da exploração que
permita no futuro analisar os principais problemas de uma exploração.
Tratando-se de um serviço diferenciado e personalizado, terá obviamente um custo, ainda que
simbólico. Exemplo: uma exploração com 50 vacas pagará
1euro/vaca/mês, ou seja 50 euros
mês, independentemente do número de vacas que forem examinadas
em cada visita. É de notar que estes
valores cobrados estão longe de cobrir os custos dos serviços prestados.
No entanto, servem para pagar a diferenciação dos mesmos. Este valor só é cobrado às explorações que
adiram ao programa de acompanhamento contínuo como foi descrito anteriormente. Aquelas explorações que tenham casos pontuais
de algumas vacas que necessitem de
serem observadas por terem problemas reprodutivos ou para confirmar alguma gestação continuarão
sem pagar algum custo.
Todas as explorações que antes
já beneficiavam deste tipo de serviço com visitas regulares sem terem custo associado irão ter de pagar os valores indicados.
Esperamos que os Srs. Produtores, possam beneficiar deste novo
serviço, de forma a tornar as suas
explorações mais rentáveis.
DR. JOÃO VIDAL
MÉDICO-VETERINÁRIO
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III edição
do campo
de ensaios de
milhos
A

Cooperativa União Agrícola promoveu, mais
uma vez, um campo de
ensaio oficial das variedades de milho forrageiro Dekalb
numa parcela com uma área de
dois hectares na zona de Santana, a qual foi cedida pela Associação de Jovens Agricultores
Micaelenses.
O evento decorreu a 7 de Setembro com o objetivo não só de
apresentar as variedades de milho
forrageiro da conceituada empresa
Dekalb - Monsanto - e os resultados com as técnicas de sementeira
convencional versus twin rows, mas
também relembrar, reforçar e promover a discussão entre o elevado
número de participantes agricultores, técnicos e os demais interessados na cultura sobre a importância
das boas práticas de ensilagem na
qualidade do produto final.
À semelhança do que tem sido
feito nos anos anteriores, este ano
mais uma vez foi instalado vários
campos de ensaio pela ilha com o
sentido de compararmos o potencial produtivo das novas variedades com as que já são comercializadas pela Dekalb na Cooperativa
União Agrícola.
No campo de ensaio de Santana, tendo em conta as condições
edafo-climáticas existentes na
zona, entendeu-se instalar variedades de ciclo FAO 600 e 500, as
quais permitiram novamente
aos presentes avaliar o elevado
potencial genético das variedades Dekalb.
O DKC 6630, FAO 600 médio, por apresentar uma capaci-

dade de adaptação em diferentes
situações, mantendo uma produção muito estável em condições
difíceis;
O DKC 6340, FAO 600 curto,
como uma variedade ideal para
aquele produtor que pretende
conseguir produções semelhantes
a ciclos 700 e que não pode semear
tão cedo ou que não pode colher
tão tarde. Esta variedade recomenda-se semear com densidades
médias, originando maçarocas
cilíndricas com um grande número de filas. Possui um caule muito
resistente à queda e à broca;
O DKC 6050, FAO 500, como
uma variedade que consegue atingir a maturação do grão com um
stay green excelente e uma muito
boa resistência à acama;
O DKC 6040, FAO 500 longo,
pela sua capacidade de produzir
plantas com um muito bom acabamento, excelentes maçarocas e
pela sua resistência à acama;
O DKC 6031; FAO 500 longo,
por desenvolver uma planta "todo
o terreno" que surpreende em situações adversas e, também, pela
sua tolerância a fungos;
O DKC 5741, FAO 500 curto,
sinónimo de maçarocas cilíndricas, longas e pesadas com elevado
número de filas, apresenta um pequeno ângulo entre as folhas e o
caule. Bom stay-green com folhas
de cor verde escura. Adaptado a altas densidades de sementeira.
A preparação, a fertilização do
solo, a sementeira e a proteção da
cultura foram realizadas nas
mesmas condições para todas as
variedades, tendo sido reservado

cerca de meio hectare para a instalação da cultura com o sistema
de sementeira twin rows - linhas
pareadas -, técnica já implementada na ilha desde 2015 e atualmente utilizada por vários agricultores.
O campo de ensaio foi instalado
no final do mês de Abril com uma
densidade de 80 000 plantas/ha na

sementeira convencional e 85 000
plantas/ha na sementeira twin
rows. A adubação da cultura foi realizada totalmente à sementeira
com adubos de libertação controlada, nomeadamente o ENTEC 25-15
e o esta kieserita (adubo com 25%
magnésio) aplicados a lanço na dose de 50 kg/alqueire e 6 kg/alqueire
respetivamente, e o ENTEC 20-10-

10 aplicado na linha na dose de 25
kg/alqueire. As quantidades de
adubo apresentadas referem-se
ao alqueire de vara pequena. Para
o controlo das junças e de folhas
largas presentes na cultura foi
aplicado a 2 l/ha o herbicida de
pós-emergência Zeus da Sapec
quando as plantas do milho apresentavam-se com 3 a 4 folhas e
para controlo do pirale e nóctuas
o inseticida da SAPEC - JUDO na
dose de 200 ml/ha.
Aquando do ensilamento, as
variedades apresentadas foram
sujeitas a uma avaliação morfológica, pesadas de forma a conhecer o seu potencial produtivo
e, também, foram feitas colheitas
de amostras para posteriormente realizar análises físico-químico, de forma a conhecer o valor
nutritivo de cada uma das variedades.
A Cooperativa União Agrícola agradece a todos aqueles que
contribuíram para a realização
deste campo de ensaio e a todos
aos que participaram e marcaram presença.
NUNO DIAS
TÉCNICO RESPONSÁVEL
PELA ÁREA DA PRODUÇÃO DE FORRAGENS
(FERTILIDADE DOS SOLOS E PROTECÇÃO
DAS CULTURAS FORRAGEIRAS)
e-mail: torres.dias@live.com.pt
Tlm.: 961 307 961
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A Associação Agrícola de São Miguel informa
que os recibos das faturas elegíveis no período entre
1 de Outubro de 2016 e 30 de Setembro de 2017,
têm que ser emitidos até ao ato da candidatura.
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Mudanças na avaliação genética
(alterações na fórmula do TPI)

C

om o lançamento da Avaliação Genética dos touros Holstein, em Agosto
de 2017 houveram algumas mudanças nas fórmulas de alguns índices utilizados para avaliar e comparar touros. Estas alterações nos índices incluem
mudanças no Índice de performance total (TPI) que é calculado
pela Associação Holstein Americana (Holstein Association USA).
Estas atualizações nas fórmulas
servem para desenvolver e melhorar a raça Holstein. As mudanças
enunciadas na tabela A.
Estas alterações oferecem muitos benefícios aos produtores e
criadores da raça Holstein em todo o mundo, como por exemplo:
- Melhorar a proporção de Gordura/proteína aumentando a gordura sem perder proteína ou o nível de produção de leite;
- Aumentar quantidade de leite
produzido sem uma diferença significativa na vida produtiva;
- Aumentar a longevidade da
vaca leiteira, o que conduz a um
maior retorno económico através
da redução das mortes na exploração;
- Diminuir a progressão da estatura e promover a manutenção
do peso com vista a melhorar a eficiência alimentar da raça Holstein;
- Melhorar a eficiência sem mudanças no carácter leiteiro (0.97 vs
0.95) e com o beneficio acrescido
de diminuir a dificuldade no parto
aumentando a habilidade das filhas parirem sem dificuldades, ou
seja, continuar da mesma forma a
selecionar animais que tenham
boa conformação;
- Baseado em cálculos do departamento de agricultura dos estados Unidos da América, produtores que utilizem esta nova formula do TPI estão a originar uma
exploração mais rentável.
Diminuir a estatura de um animal é uma prioridade nesta nova
fórmula. Os produtores da raça
Holstein estão na luta por obter
uma raça de estatura média, que
seja eficiente, boa produtora e
com o menor número de problemas possível. Para isto, é necessário fazer ajustes na fórmula do
úbere, pernas e pés, pois a valori-

zação destes estava altamente
correlacionada com a alta estatura. Embora desvalorizando a
estatura, os produtores poderão
continuar a selecionar touros
que proporcionem excelentes
úberes, pernas e pés.
Foi adicionado também um
novo critério para a seleção, a
Duração da Gestação. Este tem
como objetivo expressar o número de dias de gestação a mais
ou a menos (?) que a média do
tempo de gestação para a raça. O
intervalo típico é mais ou menos
5 dias. Geralmente, o tempo de

Tabela A
PRODUÇÃO

TIPO

SAÚDE

ANTIGA

NOVA

SEM MUDANÇAS

ANTIGA

NOVA

% Proteína

1% Proteína

% Tipo

% Vida produtiva

1% Gordura

1% Gordura

11% Fórmula úbere

% Vida produtiva
% Vacas que saem
vivas da exploração
(Sobrevivência)

% Eficiência
alimentar

% Eficiência
alimentar

% Formula pés e pernas

-% Células Somáticas

-% Células Somáticas

-1% Angulosidade

1% Índice de Fertilidade
- DCE
-1% DSB

1% Indice fertilidade
-% DCE
-1% DSB

Novas fórmulas do úbere, pernas e pés
Úbere

Inserção
úbere
anterior

Altura
úbere
posterior

Largura
do úbere
posterior

Ligamento
suspensor
médio

Profundidade
do úbere

Colocação
tetos
anteriores

Colocação
tetos
posteriores

Nova
Antiga

.1
.1

.
.1

.1
.1

.
.

.
.

.
.

.
.

Pernas e pés

Ângulo do Pé

Nova
Antiga

.
.

gestação tem diminuindo ao
longo do tempo para os produtores que selecionam os seus animais para "partos fáceis", visto
que a facilidade de parto e a duração da gestação estão altamente correlacionadas.
Com estas melhorias, os produtores da raça Holstein têm
índices mais atuais para dar resposta às exigências da seleção
genética. Estes índices refletem
as constantes mudanças na industria leiteira mundial no que
toca à produção de leite e ao seu
maneio associado. A "US Holstein Breed" e a "World Wide Sires" continuam empenhados
em garantir a melhor performance genética que beneficie
todos os produtores de leite de
todo o mundo.
TONY EVANGELO
AREA DIRECTOR OF MARKETING
WORLD WIDE SIRES

Aprumos Membros Aprumos Membros
posteriores
posteriores
Composto
(Vista de Trás)
(Vista lateral)
para pernas e pés
.1
.1

.

.
.

Estatura
-.

Comprimento
Tetos

Estatura

.

-.
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Preços de leite

Apresentam-se os preços a pagar pelas
indústrias e cooperativas aos produtores,
a partir de 1 de outubro de 2017

Esta tabela reflete as diversas subidas de preço, nas diferentes Indústrias e Cooperativas durante o ano 2017:
Janeiro - Insulac e Bel 10€/1000LT no preço base
Junho - Unileite 10€/1000LT no preço base
Julho - Prolacto 10€/1000LT no preço base
Agosto - Insulac cerca de 10€/1000LT ajustes no preço base e bónus de qualidade
Setembro - Unileite e Bel 10€/1000LT no preço base
Outubro - Bel 5€/1000LT de suplemento, Insulac 10€/1000LT no Bónus de Quantidade e Prolacto 10€/1000LT no preço base.
Os preços estão discriminados para cada indústria e cooperativa da seguinte forma: preço base, subsídio do Governo, bónus de qualidade,
escalões do bónus de quantidade, bónus de cais para o leite entregue nos postos de receção e fábricas, pontuação máxima de 9 pontos,
suplemento e ainda o bónus de leite refrigerado para tanques dos produtores nas situações em que se aplicam.
A tabela tem em conta o preço pago aos produtores com teor de gordura 3,7 e proteína 3,2, estando discriminado o valor atribuído
a cada décima de proteína e gordura para cada indústria.

Tabela 1 (Preços €/1000LT)
Indústrias/Cooperativas

Coop. Santo Antão
Décima Gordura
Décima Proteína

220,00

220,00

¤ 2,50

Leite Refrigerado
Pontuação
Máxima Suplemento Recolha na
Entrega
9 Pontos
Exploração na Fábrica

Bónus Cais
Postos

23,44

20,25

5,00
Out.
e Nov.

Não tem

Não aceita

Postos

17,50

20,25

5,00
Out.
e Nov.

Não tem

Não aceita

Não tem

Postos
Posto (Covoada)
Fábrica (Arrifes)

2,50
12,50
12,50

20,36

Não tem

27,45

Não aceita

Valor igual para todos
os produtores

16,50

Valor igual para todos
os produtores

16,50

220,00

6,235

* 22,00

220,00

6,235

* 11,00

<500.000Lt
>500.000<850.000
>850.000<2.000.000
>2.000.000

7,00
9,00
10,00
10,50

Fábrica (Lagoa)

23,00

20,36

Não tem

Não tem

27,43

210,00

6,235

* 20,00

Época Baixa
(Outubro a Dezembro)

10,00

Postos
Fábrica (Ribeira Grande)
São Brás/Burguete

10,00
10,00
12,50

19,46

Não tem

27,50

25,00

220,00

6,235

¤ 2,50

<70.000Lt
>70.000<100.000
>100.000<150.000
>150.000<300.000
>300.000<500.000
>500.000

-10,00
0
+7,00
+14,00
+15,00
+16,50

Postos
Fábrica (Ribeira Grande)
Fábrica (Covoada)

5,00
10,00
15,00

20,25

5,00
Out.
e Nov.

27,45

27,45

3,75
3,00

Bel
Décima Gordura
Décima Proteína

6,235

2,740
2,245

Insulac
Décima Gordura
Décima Proteína

¤ 2,50

Bónus Quantidade
(Varia com a produção
na Bel e Prolacto)

2,74
3,00

Prolacto
Décima Gordura
Décima Proteína

6,235

2,75
3,75

Unileite
Décima Gordura
Décima Proteína

Bónus
Subsídio
Governo Qualidade

2,75
3,75

Coop. Costa Norte
Décima Gordura
Décima Proteína

Preço
Base

2,75
3,75

* Nota: Bónus Qualidade para produtores que têm 8 ou 9 pontos
¤ Nota: Bónus Qualidade para os produtores com CCS igual ou inferior a 250.000 por ml

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

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

CMT - Contagem Microbiana Total:
PENALIZAÇOES
Superior a 50.000 e inferior ou igual a 100.000
Superior a 100.000

+ 2,50 Euros por 1000LT
+ 1,00 Euros por 1000LT
- 10 Euros por 1000LT
- 65,00 Euros por 1000LT
- 95,00 Euros por 1000LT

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

Estas BONIFICAÇÕES
e PENALIZAÇÕES são
baseadas na média
geométrica de 3 meses para
a CCS e média geométrica
de 2 meses para a CMT.
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Exemplos
Na tabela 2, é feita a comparação dos preços do leite ordenados pelo valor final, pagos pelas indústrias e cooperativas
a dois produtores com uma produção anual de 160.000LT, e 2.100.000LT, que entregam leite sem refrigeração nos Postos
de Receção com gordura 3,7 e proteína 3,2 e conseguem atingir 9 pontos e a pontuação máxima do bónus de qualidade.

Tabela 2 (Preços €/1000LT)
Preço
Base

Indústrias/Cooperativas

Coop. Santo Antão

Subsídio
Governo

Bónus
Qualidade

Bónus
Quantidade

Bónus Cais
(Postos)

Pontuação
Máxima
9 Pontos

Valor Final
Suplemento

Produção
160.000LT

Produção
2.100.000LT

220,00

6,235

2,50

16,50

23,44

20,25

5,00

293,93

293,93

Produção 160.000LT

220,00

6,235

11,00

7,00

23,00

20,36

Não tem

287,60

----

Produção 2.100.000LT

220,00

6,235

11,00

10,50

23,00

20,36

Não Tem

----

291,10

Coop. Costa Norte

220,00

6,235

2,50

16,50

17,50

20,25

5,00

287,99

287,99

Insulac

210,00

6,235

20,00

10,00

10,00

19,46

Não Tem

275,70

275,70

Produção 160.000LT

220,00

6,235

2,50

14,00

5,00

20,25

5,00

272,99

----

Produção 2.100.000LT

220,00

6,235

2,50

16,50

5,00

20,25

5,00

----

275,49

Unileite

220,00

6,235

22,00

Não Tem

2,50

20,36

Não Tem

271,10

271,10

Prolacto

Bel

Na tabela 3, é feita a comparação dos preços do leite ordenados pelo valor final, pagos pelas indústrias e cooperativas a dois
produtores com uma produção anual de 160.000LT, e 2.100.000LT, que entregam leite sem refrigeração no Cais das Fábricas
com gordura 3,7 e proteína 3,2 e conseguem atingir 9 pontos e a pontuação máxima do bónus de qualidade.

Tabela 3 (Preços €/1000LT)
Indústrias/Cooperativas

Coop. Santo Antão

Preço
Base

Subsídio
Governo

Bónus
Qualidade

Bónus
Quantidade

Bónus Cais
(Postos)

Pontuação
Máxima
9 Pontos

Valor Final
Suplemento

Produção
160.000LT

Produção
2.100.000LT

220,00

6,235

2,50

16,50

23,44

20,25

5,00

293,93

293,93

Produção 160.000LT

220,00

6,235

11,00

7,00

23,00

20,36

Não Tem

287,60

----

Produção 2.100.000LT

220,00

6,235

11,00

10,50

23,00

20,36

Não Tem

----

291,10

Coop. Costa Norte

220,00

6,235

2,50

16,50

17,50

20,25

5,00

287,99

287,99

Produção 160.000LT

220,00

6,235

2,50

14,00

15,00

20,25

5,00

282,99

----

Produção 2.100.000LT

220,00

6,235

2,50

16,50

15,00

20,25

5,00

----

285,49

Unileite

220,00

6,235

22,00

Não Tem

12,50

20,36

Não Tem

281,10

281,10

Insulac

210,00

6,235

20,00

10,00

10,00

19,46

Não Tem

275,70

275,70

Prolacto

Bel
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Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente

Portaria n.º 77/2017 de 4 de outubro de 2017 (PROAMAF)
Considerando a Portaria n.º 41/2017, de 31
de maio, que estabelece o Programa de
Apoio à Modernização Agrícola e Florestal,
PROAMAF;
Considerando a necessidade de integrar alterações, clarificar procedimentos e de
torná-los mais consentâneos com os objetivos pretendidos, torna-se necessário proceder à alteração da Portaria n.º 41/2017,
de 31 de maio.
Assim, manda o Governo Regional dos
Açores, pelo Secretário Regional da Agricultura e Florestas, nos termos 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
Alteração à Portaria n.º 41/2017,
de 31 de maio

São alterados os artigos 22.º e 23.º da Portaria
n.º 41/2017, de 31 de maio, que passam a ter
a seguinte redação:

«Artigo 22.º
[...]

1. […]
2. Os agricultores e os produtores florestais
que tenham feito investimento até 31 de agosto de 2017 podem apresentar pedido de apoio
ao regime previsto na Portaria n.º 39/2016,
de 4 de abril, até 31 de outubro de 2017.
3 - Excecionalmente, no ano de 2017, o
período de apresentação dos pedidos, previsto no n.º 3 do artigo 12.º da Portaria n.
º41/2017, de 31 de maio, decorre até 31 de
outubro.

Artigo 23.º
[...]

É revogada a Portaria n.º 39/2016, de 4 de
abril, com efeitos a 1 de junho de 2017, sem
prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 22.º
da presente Portaria.”.»

Artigo 2.º
Republicação da Portaria
n.º 41/2017, de 31 de maio

É republicada em anexo à presente portaria,
dela fazendo parte integrante, a Portaria n.º
41/2017, de 31 de maio.

Artigo 3.º
Entrada em vigor e produção
de efeitos

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e produz efeitos
à data da produção de efeitos da Portaria n.º
41/2017, de 31 de maio.
Secretaria Regional
da Agricultura e Ambiente.
Assinada em 29 de setembro de 2017.
O Secretário Regional da Agricultura e Florestas

João António Ferreira Ponte

Anexo
(a que se refere o artigo 2.º)
Republicação da Portaria
n.º 41/2017, de 31 de maio

Capítulo I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Objeto

A presente portaria estabelece o Programa
de Apoio à Modernização Agrícola e Florestal,PROAMAF.

Artigo 2.º
Objetivos

Os apoios previstos na presente portaria visam
reforçar os indicadores de modernização das
explorações agrícolas e florestais, melhorando
o desempenho global, a sustentabilidade, a
competitividade e as condições de trabalho,
através de investimento em equipamentos,
inovação e na rede elétrica de baixa tensão.

Artigo 3.º
Definições

Para efeitos da presente portaria, entende-se
por:
a) «Agricultor» - a pessoa individual ou coletiva que exerça uma atividade agrícola;
b) «Atividade Agrícola» - a produção, criação
ou cultivo de produtos agrícolas, incluindo a
colheita, ordenha, criação de animais e a detenção de animais para fins de produção; a
manutenção de uma superfície agrícola num
estado que a torne adequado para o pastoreio
ou cultivo sem ação preparatória especial para além dos métodos e máquinas agrícolas habituais, ou; a realização de uma atividade mínima, em superfícies agrícolas naturalmente
mantidas num estado adequado para pastoreio ou cultivo;
c) «Atividade Florestal» - Compreende as atividades de: recolha, preparação e conservação
de sementes de espécies florestais e de outro
material florestal de reprodução; exploração
de viveiros florestais; operações de sementeira
e plantação; operações de condução de povoamentos florestais (nomeadamente limpezas,
desbastes e desramações); e de ordenamento
florestal, abate de árvores e operações complementares (exemplo: cortes de ramos em troncos abatidos; toragem; descasque; extração –
rechega, transporte próprio no interior da mata e carregamento); produção de lenha e produção não industrial de carvão vegetal.
Inclui fases de transformação efetuadas pelo
responsável da exploração florestal;
d) «Espaço Florestal» - terreno ocupado com
floresta, matos ou outras formações vegetais
espontâneas, segundo os critérios definidos no
Inventário Florestal da Região Autónoma dos
Açores;
e) «Exploração Agrícola» - conjunto das unidades de produção utilizadas para atividades
agrícolas e geridas por um agricultor;
f ) «Exploração Florestal» - o prédio ou conjunto dos prédios ocupados, total ou parcialmente, por espaços florestais, pertencentes a
um ou mais proprietários e que estão submetidos a uma gestão única;
g) «Produtor florestal» - a pessoa individual
ou coletiva que exerça atividade florestal; h)
«Superfície Agrícola (SA)» - qualquer superfície de terras aráveis, prados permanentes
e pastagens, ou culturas permanentes;
i) «Unidade de Produção» - conjunto de parcelas, contínuas ou não, que constituem uma
unidade técnico-económica caracterizada pela utilização em comum dos meios de produção, submetida a uma gestão única, independentemente do título de posse, do regime
jurídico e da área ou localização.

Artigo 4.º
Beneficiários

1.Podem beneficiar do apoio previsto na presente Portaria os agricultores e produtores florestais
com exploração agrícola e/ou florestal situada no
território da Região Autónoma dos Açores.
2. Não podem beneficiar dos apoios previstos na presente Portaria agricultores e os produtores florestais que sejam considerados empresas em dificuldade na aceção do ponto 14
do artigo 2.º do Regulamento (UE) n.º
702/2014 da Comissão de 25 de junho.
3. São excluídas as entidades sobre as quais
impenda um processo de recuperação de auxílios de Estado, declarados incompatíveis com
o mercado interno pela Comissão Europeia.

Artigo 5.º
Condições de elegibilidade
dos beneficiários

1. Podem beneficiar dos apoios previstos na presente portaria os agricultores e os produtores
florestais que, à data de apresentação do pedido de apoio, satisfaçam as seguintes condições:
a) Sejam titulares de uma exploração agrícola
ou florestal;
b) Estejam inscritos como beneficiários no
IFAP,I.P.;
c) Estejam legalmente constituídos, quando
se tratem de pessoas coletivas;
d) Possuam as parcelas da exploração registadas no Sistema de Identificação Parcelar
(ISIP), exceto quando exerçam a atividade
apícola (CAE 01491);
e) Possuam os animais registados no Sistema
Nacional de Identificação e Registo Animal
(SNIRA), quando aplicável;
f ) Cumpram com as condições legais necessárias ao exercício da respetiva atividade, nomeadamente em matéria de licenciamento,
considerando-se também para o efeito as explorações com processos de licenciamento a
decorrer, quando aplicável;
g) Estejam inscritos na Administração Fiscal
com uma Classificação da Atividade Económica (CAE) da secção A, divisão 01 (Agricultura, produção animal, caça e atividades dos
serviços relacionados) e divisão 02 (Silvicultura e exploração florestal), com exceção das
CAEs 01440, 01470, 01493, 01610, 01620,
01701, 01702, 02300 e 02400;
h) Tenham no mínimo 5.000 euros de rendimento bruto proveniente da atividade agrícola no ano civil anterior à apresentação do pedido de apoio;
2. Derroga-se o disposto na alínea h) do número anterior quando o agricultor tenha dado inicio à sua atividade à menos de doze meses ou
exerça apenas a atividade apícola (CAE 01491).
3. Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo
4.º os beneficiários devem apresentar uma declaração que assegure que não se encontram
na situação de empresa em dificuldade.

Artigo 6.º
Condições de elegibilidade
dos pedidos de apoio

1. São considerados elegíveis os pedidos de
apoio que, à data da sua apresentação, satisfaçam as seguintes condições:
a) Se enquadrem nos objetivos previstos no
artigo 2.º;
b) Tenham sido submetidos nos termos da
presente Portaria;
c) O investimento proposto (sem IVA) seja
igual ou superior a 200 euros e igual ou inferior a 3.000 euros;
2. Quando o investimento esteja relacionado
com o setor apícola, com a aquisição de equipamento de proteção individual no âmbito da
aplicação de fitofármacos ou com a aquisição
de medidor de condutividade elétrica diretamente no solo derroga-se a aplicação do limite mínimo previsto na alínea c) do n.º 1.
3. Quando o investimento esteja relacionado
com eletrificação de baixa tensão nas explorações agrícolas o limite máximo previsto na
alínea c) do número 1 é derrogado passando
a ser de 15.000 euros.

Artigo 7.º
Obrigações dos beneficiários

Os beneficiários dos apoios previstos na presente portaria são obrigados a:
a) Executar os investimentos nos termos e
condições aprovadas;
b) Não afetar a outras finalidades as máquinas, equipamentos e os bens apoiados,
não podendo os mesmos ser locados, alienados ou por qualquer outro modo onerados, no todo ou em parte, sem prévia autorização da Direção Regional com competência em matéria de desenvolvimento

rural, nos três anos seguintes à conclusão
do investimento;
c) Conservar os documentos relativos ao pedido de apoio, sob a forma de documentos originais ou de cópias autenticadas, em suporte
digital, quando legalmente admissível, ou em
papel durante o prazo de três anos a contar
da data de conclusão do investimento;
d) Permitir, por si, ou através dos seus representantes legais ou institucionais o acesso aos locais
onde de encontrem os investimentos, objeto
do pedido de apoio, e àqueles onde se encontrem
os elementos e os documentos necessários ao
acompanhamento e controlo do mesmo.

Artigo 8.º
Investimentos elegíveis

1. Para efeitos da presente Portaria, são elegíveis
os investimentos que constam do anexo da presente Portaria e que dela faz parte integrante,
desde que relacionados com uma das CAEs
identificadas na alínea g) do n.º 1 do artigo 5.º.
2. Só são elegíveis os investimentos efetuados
após apresentação do pedido de apoio.

Artigo 9.º
Investimentos não elegíveis

Não são considerados elegíveis os seguintes
investimentos:
a) A aquisição de máquinas e equipamentos
em segunda mão;
b) Reparação e ou reconstrução de máquinas
e equipamentos;
c) O Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA);
d) Os previstos no anexo da presente Portaria,
que dela faz parte integrante, quando tenham
sido candidatados e apoiados em anterior
período de apresentação de pedidos de apoio.

Artigo 10.º
Forma e valor dos apoios

Os apoios são atribuídos sob a forma de subvenção não reembolsável, no valor de 50% do
montante do investimento elegível, calculado
de acordo com os montantes máximos elegíveis previstos no anexo da presente portaria e
que dela faz parte integrante.

Artigo 11.º
Regime de auxílio

1. Os apoios previstos na presente Portaria são
concedidos de acordo com o Regulamento (UE)
n.º 702/2014, da Comissão de 25 de junho.
2. Os apoios concedidos são divulgados no
portal do Governo e na página da Secretaria
Regional da Agricultura e Florestas.

Capítulo II
Procedimentos
Artigo 12.º
Pedido de apoio

1. A apresentação do pedido de apoio e dos documentos ou declarações que sejam constitutivos da sua elegibilidade efetua-se nos Serviços de Desenvolvimento Agrário de cada ilha (SDA) através de submissão eletrónica do
formulário de candidatura, sendo a autenticação dos mesmos realizada através de código
de identificação atribuído para o efeito.
2. Considera-se a data de submissão eletrónica efetuada pelo SDA como a data de apresentação do pedido de apoio.
3. O período de apresentação dos pedidos de
apoio decorre de janeiro a setembro, de cada ano.
4. Não são permitidas alterações ao pedido de
apoio.
5. O pedido de apoio pode ser retirado até à
data de apresentação do pedido de pagamento, mediante requerimento escrito dirigido à
Direção Regional com competência em matéria de Desenvolvimento Rural.
6. Cada beneficiário pode apresentar, no máximo, um pedido de apoio por ano.
7. Os pedidos de apoio que não tenham cabi-
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mento orçamental, no ano a que corresponde o
pedido de apoio, transitam para o ano seguinte.

Artigo 13.º
Análise e decisão dos pedidos
de apoio

1.A Direção Regional com competência em matéria de Desenvolvimento Rural procede à análise
dos pedidos de apoio, que compreende a realização de controlos administrativos e a avaliação
da razoabilidade técnica dos pedidos de apoio.
2. São solicitados aos candidatos os documentos em falta, bem como informações
complementares, constituindo a não entrega
dos mesmos ou a ausência de resposta, fundamento para a não aprovação do pedido de apoio.
3. Após a conclusão da análise do pedido de
apoio são emitidos um parecer técnico e uma
proposta de decisão, devidamente fundamentados, sendo estes enviados ao Diretor Regional, com competência em matéria de Desenvolvimento Rural, para decisão.
4. As decisões são comunicadas aos beneficiários, que são ouvidos nos termos do Código do
Procedimento Administrativo.
5. São recusados os pedidos de apoio que não
cumpram os requisitos previstos na presente
portaria.

Artigo 14.º
Transferência de titularidade
da operação

1. Se o beneficiário, durante a vigência das suas
obrigações, pretender transferir os investimentos apoiados, fica dispensado da obrigação de
devolução do montante do apoio recebido, se o
novo titular assumir as obrigações previstas
no artigo 7.º.
2. O previsto no número anterior tem que ser solicitado, mediante requerimento escrito, à Direção Regional com competência em matéria
de Desenvolvimento Rural, que analisa e decide.

Artigo 15.º
Apresentação dos pedidos
de pagamento

1. A apresentação dos pedidos de pagamento
efetua-se nos Serviços de Desenvolvimento
Agrário de cada ilha (SDA), através de submissão eletrónica, considerando-se a data de
submissão como a data de apresentação do pedido de pagamento.
2. O pedido de pagamento reporta-se aos investimentos efetivamente realizados e pagos,
devendo os respetivos comprovativos, faturas e
documentos de quitação, e demais documentos
que o integram ser entregues no ato da apresentação referido no número anterior.
3. À data de apresentação do pedido de pagamento, o beneficiário tem que ter a situação tributária e contributiva regularizada perante a
administração fiscal e a segurança social.
4. Apenas são aceites os pedidos de pagamento relativos a investimentos pagos por transferência bancária, débito em conta ou cheque,
comprovados pelo documento de transferência
ou débito e pelo excerto do extrato bancário, no
caso de pagamento por cheque.
5. Só pode ser apresentado um pedido de pagamento por pedido de apoio.
6. O pedido de pagamento tem que ser submetido, no máximo, até um ano após a comunicação da decisão final de aprovação do pedido
de apoio ao beneficiário.

Artigo 16.º
Análise e vistoria dos pedidos
de pagamento

1. Após a submissão do pedido de pagamento,
nos termos do artigo anterior, os SDA e os Serviços Florestais efetuam uma vistoria às explorações, para verificação da realização do investimento aprovado, da qual resulta um relatório de vistoria que será enviado à Direção
Regional com competência em matéria de Desenvolvimento Rural.
2. A Direção Regional com competência em
matéria de Desenvolvimento Rural analisa o
pedido de pagamento e valida os investimentos
constantes do mesmo.
3. Podem ser solicitados aos beneficiários elementos complementares, constituindo a falta
de entrega dos mesmos ou a ausência de resposta fundamento para a não validação do pedido de pagamento.

Artigo 17.º
Pagamentos

O pagamento do apoio é efetuado pela Direção
Regional com competência em matéria de Desenvolvimento Rural, até ao limite orçamental
definido por Despacho do membro do Governo
com competência em matéria de Agricultura.

Artigo 18.º
Controlo

Para verificação do cumprimento do disposto
na presente Portaria, são efetuados anualmente, pelos SDA e pelos Serviços Florestais, controlos a pelo menos 5% dos pedidos de apoio, selecionados de forma aleatória pela Direção Regional com competência em matéria de
Desenvolvimento Rural.

Artigo 19.º
Incumprimento

Em caso de incumprimento, os beneficiários ficam obrigados a devolver as importâncias recebidas, acrescidas de juros à taxa legal, calculados desde que foram colocadas à sua disposição.

Artigo 20.º
Desvinculação

1. Os beneficiários ficam desvinculados das suas
obrigações nas seguintes situações:
a) Morte do beneficiário;
b) Incapacidade profissional do beneficiário superior a 3 meses;
c) Roubo, comprovado com apresentação de
queixa nas entidades policiais;
d) Deterioração do bem por motivo não imputável ao beneficiário.
2. As situações previstas no número anterior,
bem como os elementos de prova, considerados
suficientes pela Direção Regional com competência em matéria de Desenvolvimento Rural, devem ser comunicadas, por escrito, a essa
direção regional no prazo de quinze dias úteis
a contar do dia seguinte à data da ocorrência,
salvo motivo devidamente justificado.

Artigo 21.º
Acumulação de apoios

Os investimentos apoiados pela presente Portaria não podem ser objeto de financiamento
por outros regimes de apoio.

Capítulo III
Disposições finais
Artigo 22.º
Disposições transitórias

1. Os agricultores e os produtores florestais que já
apresentaram um pedido de apoio, no ano 2017,
ao abrigo da Portaria n.º 39/2016, de 4 de abril, ficam impedidos de apresentar, em 2017, novo pedido de apoio ao abrigo da presente Portaria.
2. Os agricultores e os produtores florestais que
tenham feito investimento até 31 de agosto de
2017 podem apresentar pedido de apoio ao regime previsto na Portaria n.º 39/2016, de 4 de
abril, até 31 de outubro de 2017.
3. Excecionalmente, no ano de 2017, o período
de apresentação dos pedidos, previsto no n.º 3
do artigo 12.º da Portaria n. º41/2017, de 31 de
maio, decorre até 31 de outubro.

Artigo 23.º
Norma revogatória

É revogada a Portaria n.º 39/2016, de 4 de abril,
com efeitos a 1 de junho de 2017, sem prejuízo
do disposto no n.º 2 do artigo 22.º da presente
Portaria.

Artigo 24.º
Entrada em vigor e produção
de efeitos

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e produz efeitos a
contar do 10.º dia útil seguinte ao da publicação
da presente portaria.

Todos os agricultores que têm fatura
e recibo até 31 de Agosto de 2017 têm de se
candidatar ao PROAMAF até 31 de outubro.
Para mais informações, contactar
a Associação Agrícola de São Miguel.

Secretaria Regional da Agricultura e Florestas
Direção Regional da Agricultura

PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO
DE BOVINOS CRUZADOS NAS EXPLORAÇÕES LEITEIRAS

CAMPANHA 2018

AVISO
José Élio Ventura, Diretor Regional da Agricultura da Região Autónoma dos Açores, faz saber que:
1. Nos temos do artigo n.º 4 da Portaria n.º 30/2013 de 9 de maio é
concedido um apoio anual para inseminação artificial de 25% do total do efetivo leiteiro das explorações dos criadores que tenham aderido ao Programa de Incentivo à Produção de Bovinos Cruzados
nas Explorações Leiteiras da Região Autónoma dos Açores.
2. A adesão ao programa deve ser efetuada anualmente, e conforme a Portaria n.º 137/2015 de 21 de outubro, de 1 a 30 de novembro
de 2017, nos Serviços de Desenvolvimento Agrário de Ilha.
3. Avisa-se que os interessados, mesmo os que aderiram à campanha de 2017, devem dirigir-se aos serviços de Desenvolvimento Agrário de Ilha fazendo-se acompanhar dos seguintes documentos:
- Senha de acesso de beneficiário, atribuída pela Secretaria Regional da Agricultura e Florestas;
- Licença de exploração bovina. Caso não possua licença terá de apresentar um documento justificativo emitido pelo Serviço de Desenvolvimento Agrário que fundamente esse incumprimento;
- Terá que indicar, embora verbalmente, o subcentro de I.A. onde irá
efetuar as inseminações.
Direção Regional da Agricultura, 26 de Setembro de 2017.
O DIRETOR REGIONAL DA AGRICULTURA,
(José Élio Ventura)
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