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“Tem de haver boa articulação
entre Governo e Autarquias
para que o investimento na Os Agricultores dos
água seja bem pensado e com Açores merecem mais
bons resultados práticos”
A
Editorial
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Serpa da Costa Rita

Páginas 2e3

Jorge Rita presente na feira
Agroglobal
Páginas 4a5
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Agricultura continua a ser nos Açores um pilar
fundamental da coesão económica e social das
diferentes ilhas, onde o leite e a carne são as
principais atividades, mas em que as restantes
produções, são de grande importância no contexto local,
e mesmo nalguns casos, têm a capacidade de contribuir
para as próprias exportações regionais.
Por isso, independentemente das outras vertentes
económicas existentes, os Açores são o que são, devido ao
trabalho árduo e duro que foi sendo feito pelos agricultores ao longo da história, em que foram sempre capazes de
produzir, mesmo em períodos complicados e complexos,
demostrando tal como o fazem hoje, uma grande resiliência e inconformismo perante as adversidades.
A seca que ultrapassamos é bem um exemplo de que, perante grandes dificuldades, os agricultores são capazes de
resistir e olhar em frente, mesmo não sabendo, qual o valor
das ajudas anunciadas e a data em que serão recebidas.
Pena é que continuem a surgir no seu caminho, fatores
que lhes são alheios, mas que condicionam grandemente
a sua vida diária, nomeadamente, vindos de decisores
políticos que revelam grande desconhecimento das diferentes realidades, como se constata na nova politica agrícola comum recentemente apresentada, em que numa
primeira fase, os Açores como região ultraperiférica,
eram seriamente postos em causa.
Não é possível, numa Europa que pretende ser equilibrada e sustentável, prever cortes financeiros no Posei tal
como foi anunciado e mesmo o recuo que aconteceu com
a manutenção dos apoios existentes não é aceitável, já
que a evolução registada na região, tem obrigado ao
constante rateio das ajudas, pelo que, o reforço deste programa era obrigatório e um sinal coerente para uma Europa que se pretende inclusiva.
Também a diminuição da comparticipação da União
Europeia apresentada para os programas de desenvolvimento rural é absurda, já que são os países mais pobres
os mais prejudicados, em que o princípio da equidade e
coesão não é tida em conta nas propostas, por isso, os
Açores não podem aceitar estes pressupostos e devem-se
unir e contestar a proposta apresentada.
Este período de seca, salientou mais uma vez a falta de
infraestruturas agrícolas em condições na região, nomeadamente, a fragilidade do abastecimento de água à agricultura, o que demonstra, que os governos têm muitas
vezes, prioridades e preocupações que não vão de encontro às reais necessidades das comunidades.
Finalmente, uma palavra para a indústria de lacticínios
que continua a revelar uma falta de bom senso alarmante, já
que não podemos aceitar, que neste período de grandes dificuldades para os produtores de leite, em que os custos de produção subiram acentuadamente em função da seca instalada, não tenham sido capazes de dar um sinal de alento a todos
aqueles que produzem com grande empenho e dedicação.
Os Agricultores dos Açores merecem que todos os diferentes agentes, façam mais na procura de soluções capazes de contribuir positivamente, para o futuro do melhor e maior setor da economia regional.
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“Tem de haver boa articulação entre
Governo e Autarquias para que
o investimento na água seja bem
pensado e com bons resultados práticos”
>> Problema da seca tem sido dramático para a produção agro-pecuária e outras culturas
na Região e ainda não foi feito um balanço final sobre os reais prejuízos que daí podem
advir. O Presidente da Associação Agrícola de São Miguel, Jorge Rita, acredita que
as indústrias poderiam ter aumentado o preço do leite, para compensar os prejuízos
que os agricultores estão a ter nas suas explorações.
Também o abastecimento de água á lavoura é uma preocupação já que apesar de haver
água disponível em São Miguel, esta não está a ser devidamente retida. Jorge Rita
entende que em 2019 o Governo Regional terá de investir cirurgicamente na questão
da água, em conjunto com as Câmaras Municipais
- Já se pode fazer um balanço desta seca que tem vindo
a afetar a Região?
Jorge Rita - Ainda não se sabe ao certo a avaliação final que
está a ser feita sobre a cultura do
milho forrageiro e restantes culturas. Não sabemos igualmente,
a verba que o Governo tem para
dar e muito menos sabemos
quando é que o Governo Regional irá pagar. Se é para transitar
para o próximo ano, o prejuízo
ainda é maior para os produtores
que ainda ficam sem dinheiro e à
espera das ajudas. A situação é
demasiado preocupante.
Em relação ao milho forrageiro, há uma perda acentuada influenciada por muitas variáveis, a
precipitação não foi suficiente
nos meses de abril e maio quando
apareceu já foi tarde, e o vento
que entretanto surgiu, também
acabou por prejudicar produções
de milhos nalgumas ilhas.
É bom não esquecer que grande parte das pastagens mais baixas ficaram totalmente destruídas porque secaram completamente e têm que ser ressemeadas
novamente, com um custo mais
elevado até porque também se
produziu menos rolos de erva e
muito menos sementes, há escassez e o preço aumentou, o que representa um custo adicional.
A situação do abastecimento
de água está longe da desejada,
especialmente em São Miguel,
que apesar de ser a ilha com mais
água disponível, tem menos armazenagem proporcionalmente
e isso reflete-se na sua qualidade
e na sua disponibilidade aos produtores de leite e também noutras produções. A maioria das explorações hortícolas estão ligadas à rede pública, mas nas
explorações leiteiras as pasta-

“O trabalho conjunto
para o abastecimento
de água aos
agricultores entre
o IROA e as câmaras
municipais tem
de ser feito,
independentemente
das cores partidárias”

gens por se situarem em zonas
mais altas, a rede pública é difícil lá
chegar, por isso, são poucas a que
têm acesso à água da rede.
Com o IROA, houve um acordo com a Associação Agrícola de
São Miguel, bombeiros e algumas
Câmaras Municipais para reforçar
o abastecimento de água nalgumas zonas, o que embora não tenha resolvido todos os problemas,
atenuou substancialmente algumas das dificuldades existentes.
Os custos de produção em julho, agosto e setembro são elevadíssimos, derivado à escassez de
água e à implicação que isso tem
no transporte, consumo de com-

bustível ou de mão-de-obra.
Grande parte da água tem de se ir
buscar porque não está a ser distribuída nas explorações mas em
lugares estratégicos para o abastecimento. É uma questão que
tem de ser analisada de forma diferente porque a seca demonstrou
a fragilidade do aproveitamento
dos recursos naturais.
No momento também há um
custo adicional na compra de alimento. Os produtores estão a gastar mais, embora o apoio do Governo Regional exista e é público.
Mas as organizações têm de investir na compra desses alimentos, sabendo que a lavoura poderá ter al-

gumas dificuldades em fazer esses
pagamentos, porque é uma compra extra e não se sabe ao certo
quando é que o Governo Regional
irá fazer os pagamentos a estas organizações que estão a fazer a importação ou às indústrias que
estão a fazer a fibra.
Para acrescentar, o leite não retoma os aumentos no preço, que é
uma situação dramática. Continuo a achar que não houve solidariedade nem sensibilidade por
parte de todas as indústrias em relação aos produtores. Podíamos
estar numa altura destas e chegar
a um acordo para haver um aumento do preço do leite.
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“Ainda não se sabe
ao certo a avaliação
final que está a ser
efetuada sobre
os prejuízos no milho
forrageiro e
restantes culturas”
- Não houve bom senso?
J. R. - Não há bom senso da parte da indústria. Toda sem excepção.
É transversal, mesmo as que estão
ligadas à produção nos Açores.
É uma situação que para nós
nos assusta pelas atitudes que tem
havido em relação a essa matéria.
A situação alterou-se substancialmente este ano, com os custos de
produção a aumentar e a uma previsão de diminuição da receita nos
próximos tempos devido à quantidade de leite produzida.
Deixando claro que no tempo
ninguém controla mas as verbas
que existem, nos Governos e na
Comunidade Europeia, devem
nestes períodos de crise ser acionadas. Os governos têm de ter uma
atitude proativa embora tenham
havido situações positivas da parte do Governo Regional, mas que
não serão suficientes, por haverem
problemas que não sabemos como
irão ser resolvidos.
Recordo que o Ministro do Ambiente, de forma atrevida nos Açores, disse que estava espantado
porque é que a Região não se tinha candidatado a ajudas da União
Europeia, por via do ambiente,
porque a seca é também uma
questão ambiental. É uma situação
que iremos colocar em cima da mesa ao Senhor Presidente do Governo Regional e ao Secretário da
Agricultura para saber se isso é só
discurso de ocasião e circunstancial, porque se havia essa possibilidade, a Região ficará muito mal se
não aproveitou esses fundos.
- Quanto ao abastecimento da
água das explorações, tem-se investido nas baías de retenção e
lagoas artificiais, mas tem-se verificado que não chega. O que é
preciso ainda fazer?
J. R. - Felizmente a Região, e no
caso concreto de São Miguel, tem
água mas está mal aproveitada
porque está a correr para as ribeiras e depois para o mar.
Quando digo que é preciso fazer barragens, bacias de retenção
ou lagoas artificiais, é porque existe necessidade de aproveitar a
água existente, para que nos
períodos de carência ela esteja
disponível, este é um problema estrutural e que não fica resolvido
quando começar a chover.
São Miguel tem um défice enorme de água armazenada para as explorações. A Terceira tem 6 vezes
mais água retida. Não estou a fazer
críticas à Terceira, apenas digo que
São Miguel deve ter muito mais bacias de retenção de água para aproveitar água das chuvas e das nas-

“Face às dificuldades dos produtores
devido à seca, não houve
solidariedade nem sensibilidade
por parte de todas as indústrias”
centes, para diminuir a carga sobre
a rede pública existente. Temos
consciência que os hábitos alimentares e de higiene vão-se alterando,
quando há mais população há
maior consumo de água, com o turismo as exigências também aumentam, e a Região tem de se precaver para essas situações.
O objetivo da Região, da Associação Agrícola de São Miguel e Federação Agrícola dos Açores, é que
o abastecimento de água esteja disponível em todas as explorações.
Sou apologista que todo o agricultor que tiver água na sua exploração a pague, a um preço justo,
diferente da consumida domesticamente por não ter a mesma qualidade. A água dentro de uma exploração é uma mais-valia para o
agricultor. Hoje, em pleno século
XXI nem se devia estar a falar nessa situação. É preciso ressalvar que

esta situação já não é um problema
nas explorações dos nossos colegas
europeus, o que demonstra o nosso atraso. Porque para um setor
que desenvolve um produto de excelente qualidade como o leite, isso nem devia existir.
Fiz uma proposta no Conselho
Regional da Agricultura, que agora o Governo regional quer dar como sua, para que os agricultores
pudessem aproveitar a água nas
suas explorações e fossem apoiados
com uma majoração que deveria
ir até 100%, para que se faça menos
pressão sobre a água existente.
A água será um problema do século, o seu aproveitamento e boa
utilização têm de ser da responsabilidade de todos.
Não aceitamos que venham dizer que é um disparte uma vaca beber 100 litros de água por dia para
satisfazer as suas necessidades e o

“Fiz uma proposta no Conselho Regional
da Agricultura, que agora o Governo regional
quer dar como sua, para que os agricultores
pudessem aproveitar a água nas suas
explorações e fossem apoiados com uma
majoração que deveria ir até 100%, para que se
faça menos pressão sobre a água existente”

seu bem estar, quando as pessoas
lavam os seus carros com água a correr não só nas suas casas mas
também em sítios de abastecimento público para as vacas. A água
não é problema só dos agricultores,
é de todos nós, e todos temos responsabilidade quanto a uma boa
aplicação, sabendo que temos água
disponível só que o seu aproveitamento está muito aquém.
- Será necessário mais investimento?
J. R. - No Plano de investimentos do Governo para 2019 e no próximo Quadro Comunitário de
Apoio, o investimento na água tem
de ser bem pensado e com bons resultados práticos. Um reforço de
verbas para o IROA aumentar a
sua capacidade de investimento na
água faz todo o sentido e é essa a
nossa proposta em relação ao plano. Tem também de haver boa articulação entre Câmaras Municipais
e o IROA no sentido de trabalharem em conjunto para aproveitar
melhor a água. As câmaras têm
conhecimento e têm as nascentes
identificadas, e o IROA tem a responsabilidade da construção para
abastecimento à agricultura.
Esse trabalho em conjunto tem
de ser feito, independentemente
das cores partidárias. Isso tem prejudicado claramente os agricultores ao longo dos anos. Sabemos
que uns são prejudicados porque

estão inseridos num grupo que
tem uma cor e outros são beneficiados porque estão inseridos
num grupo de outra cor partidária. Mas quando é para o pagamento de impostos, todos pagamos de forma igual.
- Quanto ao Plano e Orçamento para 2019, a lavoura pediu um aumento de 33% em relação ao ano passado para agricultura. Este valor também irá
abranger os prejuízos causados pela seca?
J. R. - Parcialmente. Pela nossa estimativa, o Governo Regional precisa de um reforço de 8 a
10 milhões de euros. Depois precisa de, no mínimo, mais 10
milhões de euros para aquilo que
é uma pré-análise para a questão
da seca. Deixando em aberto a
possibilidade de até final de outubro se saber o real prejuízo que
existe em relação à seca, embora saibamos que não vamos ser
ressarcidos de todo o prejuízo.
Estamos a pedir um aumento de 33%, que são 20 milhões,
para que todos os compromissos
assumidos pelo Governo junto
dos agricultores e das organizações sejam satisfeitos, e que
não são subsídios. A única situação alterada é a seca, o resto
são compromissos e se estes forem adiados sucessivamente, ficam todos enviesados.
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Jorge Rita presente
na feira Agroglobal
>> O Presidente da Associação Agrícola de São Miguel, Jorge Rita, voltou a fazer um ataque
cerrado à indústria de lacticínios dos Açores na feira Agroglobal no Cartaxo, afirmando
que os agricultores açorianos "não querem" que os produtos lácteos dos Açores
sejam vendidos no mercado "em gamas baixas ou como marcas brancas. É inconcebível
que um produto 'Made in Açores' seja vendido assim.
Tem de ser precisamente o contrário", sublinhou falando no colóquio 'Conversas Soltas
Santander Advance Empresas', Jorge Rita referiu que todo o trabalho na exportação "tem
de ser feito no sentido de alavancar os nossos produtos lácteos em mercados que o valorizem"

O

Presidente da Associação Agrícola de
São Miguel, Jorge Rita teve oportunidade
de se encontrar na feira com o
Primeiro-ministro, António
Costa e com o Ministro da Agricultura, Capoulas Santos.
"Portugal é um país de produtos agrícolas extraordinários e a
agricultura só terá futuro no país
e na Região com mais inovação,
alocando mais valor acrescentado a estes produtos e fazer com
que haja mais internacionalização dos nossos produtos para
mercados que os valorizem", explicou o Presidente da Associação Agrícola.
"A aposta nos Açores nunca
pode ser pela quantidade. Isto é
um erro. Terá de ser sempre pela diferenciação e pela qualidade
e pelo nosso modo de produção.
Aí é que fazemos a diferença e é
nesta base que podemos ganhar
novos mercados que valorizem
cada vez mais os nossos produtos
e esta é que tem de ser a estratégia da Região", afirmou.
A questão do jornalista António Perez Metelo foi instigadora:
"Sigo, durante vários anos, as várias realidades da nossa economia e houve uma época muito
difícil para os produtores de leite. Deixei de ouvir isso e suponho
que isto estará bastante esbatido.
Os Açores já se especializaram
naquilo que podiam e sabem fazer melhor e estão a ser bem remunerados por aquilo que fazem? Ou será que terá de haver
alguma reconversão em algum
aspecto que no continente não se
conhece?"
Jorge Rita começou por afirmar que a produção de leite nos
Açores "é sempre diferente da
produção no resto do país. Estamos assentes num modo de produção em que a pastagem é a
imagem de marca. É na pastagem que os animais passam mais
tempo possibilitanto o seu bem
estar. E esta vantagem comparativa, no nosso ponto de vista, não
está a ser valorizada no produto
final. Precisamos de valorizar

Reforçou que o leite dos Açores
tem componentes que "são essenciais para a nossa saúde. Temos associado ao nosso leite características com iodo porque estamos no
meio do mar e outras componentes
como o omega 3 e CLAAS".
Os Açores, continuou, "têm um
trabalho excelente ao nível da produção. A produção tem crescido de
forma sustentável e tem muitos
ganhos de eficiência, pelo aconselhamento e pela formação ao longo
dos anos. Quem ainda não deu o
salto que nós todos gostávamos é a
indústria. Não podemos estar a
pensar só num mercado. É preciso
internacionalizar os nossos produtos, fazendo-os chegar ao
Canadá, China, e aos Estados
Unidos.
Este é o trabalho que tem de ser
feito para a valorização do nosso
produto", concluiu.

“A aposta nos Açores nunca pode ser pela
quantidade. Isto é um erro. Terá de ser
sempre pela diferenciação e pela elevada
qualidade e pelo nosso modo de produção.
Aí é que fazemos a diferença e é nesta base
que podemos ganhar novos mercados que
valorizem cada vez mais os nossos produtos
e esta é que tem de ser a estratégia
da Região”, afirmou Jorge Rita
mais os nossos produtos. O produto dos Açores, em matéria de leite
e lacticínios, devia ajudar a alavancar os preços dos produtos lácteos no continente. E nunca puxar
preços para baixo".

Na opinião do Presidente da
Associação Agrícola, um produto
Marca Açores no continente ou em
qualquer outro mercado, "tem de
ser vendido como 'top' (como são
os produtos da Suíça) e o que be-

neficiava os produtores do continente e toda a economia agrícola
nacional. E isso não se tem conseguido", disse.

“O salto que falta
dar nos Açores”
Realçou, a propósito, que "o salto que falta dar nos Açores é alocar
inovação aos nossos produtos,
provar cientificamente o bem que
os nossos produtos lácteos fazem à
saúde. O leite é um bem essencial
para a alimentação humana. Enquanto que algumas pessoas dizem que o leite é um produto prejudicial à saúde, o que sucede é
precisamente o contrário. E temos
de ter capacidade para desmitificar isso. Devemos fazer valer a importância que o leite tem para o
consumo humano".

Associação quer escola
profissional de Agricultura
O Presidente da Associação Agrícola de São Miguel, Jorge Rita,
anunciou no mesmo debate o objectivo de criar uma escola profissional
nas instalações de Santana "com
raízes e temáticas próprias" sobre a
agricultura, que abranja disciplinas
sobre a horticultura, produções de
leite e carne nos Açores.
Jorge Rita reforçou, por outro lado, a intenção da Associação Agrícola em criar um Centro Interpretativo da Agricultura com um roteiro
"em que todos os que nos visitem
percebam como evolui o sector, desde, a plantação à recolha, a ordenha das vacas à produção de queijo".
A pergunta de António Perez
Metelo foi: "o que falta Jorge Rita
fazer pelo sector agrícola na Região e o Presidente da Associação
Agrícola respondeu: "O que gostaria de fazer nos próximos anos é
colocar a agricultura no patamar
que merece.
Normalmente, as pessoas esquecem-se que aquilo que vai todos os dias para a nossa mesa é
produzido por alguém que teve
um trabalho totalmente desconhecido (o do agricultor) que nunca
é devidamente valorizado".
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"Nós somos um país fantástico, nós temos uma agricultura
fantástica. Esperámos é que ela seja valorizada e deixe de ser o parente pobre de toda a economia
dos Açores e do país. Enquanto
houver população no mundo para
alimentar nós temos um trabalho
indispensável".
Em sequência, olhando para as
várias dezenas de stands das empresas presentes na Agroglobal
que vendem aos agricultores desde sementes e fertilizantes, passando por máquinas de apoio ao
sector até drones que fazem trabalhos agrícolas, exclamou:
"Olho esta feira e concluo que,
afinal, a agricultura tem um peso
muito importante na economia do
país. E os agricultores é que proporcionam isto.
Fica evidente que à volta dos
agricultores gravita toda uma economia…"
Outra questão suscitada foi se
há um futuro atraente para os jovens açorianos em termos de qualificações, em termos de especializações, em termos de interesse
pela ilha, pelo potencial agrícola e
turístico.
E veio a pergunta: "São capazes de fixar jovens para o futuro?"
Jorge Rita respondeu pela afirmativa: "Sim, nós temos conseguido fixar os jovens. Nos últimos
Quadros Comunitários de Apoio,
o número de jovens agricultores a
entrar para o sector nos Açores é,
em termos proporcionais, o maior
de Portugal.
Isto é sinal do trabalho que se
faz na formação de base", disse.
O Director Coordenador de
Negócio Santander, Carlos Santos
Lima, concordou com o Presidente da Associação Agrícola: "nós temos uma grande aproximação aos
jovens agricultores de São Miguel
e da Terceira e sentimos que foram
estudar para ganhar especiali-

Santander distingue Associação
Agrícola de São Miguel
A Associação Agrícola de São Miguel e a
Cooperativa União Agrícola foram distinguidas pelo banco Santander durante um
evento realizado na feira AgroGlobal, a
maior feira agrícola da Europa a céu aberto.
"Recebemos uma distinção da Associação
Agrícola de São Miguel e Cooperativa
União Agrícola como modelo a nível
nacional. Aproveitamos a oportunidade
para transmitir a importância da agricultura nos Açores", contou Jorge Rita, presizações e voltaram para aplicá-las
na agricultura nos Açores. Eles
não perderam as raízes. O que tenho assistido nos Açores é que os jovens não perdem as raízes. Vão
ganhar competências no exterior
mas para, depois, aplicá-las na sua
terra", completou.

Os Açores “devem ter
turismo quanto baste…”
No entender de Jorge Rita, o
que falta nos Açores "é fazer o culto à vaca. Quase toda a economia
tem por base a economia do leite.
A agricultura representa 50% da
nossa economia e, nestes 50%, o
leite representa 73%. E as outras
produções regionais são também
de grande importância. Temos o
ananás, o chá, um grande número
de produtos com denominações
de origem que são muito importantes para a Região".
"E há um outro sector crescente",
prosseguiu, que é potenciado pelo
sector agrícola, que é o turismo.
"Não queremos um turismo

dente da Associação Agrícola de São Miguel.
O representante da maior associação agrícola dos Açores sinalizou que os Açores
produzem "mais de 50 por cento dos queijos a nível nacional e produzem mais de 30
por cento do leite nacional". "Existe uma
predisposição natural para a
produção agrícola que
deve ser reconhecida
e valorizada", afirmou Jorge Rita.

massificado. Precisamos de turistas, mas sem estragar…", sublinhou.
Perez Metelo pôs a farpa: "até
porque os Açores são justamente
diferenciados pelo seu equilíbrio
ecológico..."
E Jorge Rita prosseguiu: "…E os
agricultores é que são os jardineiros daquela magnífica paisagem
que nós temos. As pessoas visitam
os Açores pela exuberância dos
nossos verdes, pelas vacas felizes
nas nossas pastagens. Há uma
imagem extraordinária das vacas
associadas à pastagem tendo como
fundo o mar. Devemos associar esta beleza magnífica…"
" Mas como estava a dizer, turismo quanto baste. Nós precisámos é de melhorar o nosso turismo. Temos de ponderar, começar
a analisar e fazer estudos credíveis
para saber que tipo de turismo
queremos e se precisamos de mais
turismo. Ao estragar também podemos estar a matar a galinha dos
ovos de ouro …"

“A paixão pela agricultura”
Os Açores produzem 30% do
leite a nível nacional e têm 2.5% da
superfície agrícola do território
nacional. "Temos um potencial de
excelência dos nossos solos para a
produção da agro-pecuária. A
agricultura representa 50% da
nossa economia.
Onze por cento da população
activa trabalha directamente mas
quase 50% da população está, de
forma indirecta, ligada à agricultura", explicou Jorge Rita.
"Porque estamos a falar da interioridade, no interior do mar os

Açores conseguem ter estas performances de produção. Existe
uma grande paixão pela agricultura nos Açores apesar das
dificuldades que ela transmite
ao longo dos anos. Somos um
povo habituado às adversidades. Mas temos uma resistência
enorme aos problemas que têm
acontecido no sector agrícola,
não por opções nossas mas por
decisões erradas, nomeadamente, da União Europeia com
a abolição das quotas leiteiras e
o impacto que teve no sector
agrícola a nível nacional. Mas
somos muito resistentes, muito resilientes. Acreditamos naquilo que fazemos. Gostamos de
produzir e quem gosta de produzir nunca desiste.
E quem produz leite, quem
produz hortícolas, quem produz carne, obviamente não vai
deixar de produzir. Há uma aptidão natural dos açorianos para este sector".
"Como costumo dizer, não há
casamento mais perfeito na Região Autónoma dos Açores como
o da agricultura com turismo. É
a simbiose para o sucesso do desenvolvimento sustentável da
economia dos Açores".
António Perez Metelo quis saber o que pensava Jorge Rita do
processo negocial das Lajes com
os norte-americanos; das riquezas dos mares açorianos; e da estação espacial que se pretende
instalar na Região.
Jorge Rita foi muito sintético
e duro. "Todas as negociações
com os norte-americanos falharam redondamente. Há uma
mentira generalizada em relação
a todas estas negociações", disse.
"E quando politicamente algo
não resulta há primeira, como é o
caso da Base das Lajes (…) surgem os disfarces. Quando na Região se fala num mundo novo por
desbravar, vem logo o mar. Temos
uma vasta área de mar, mas temos cada vez menos peixe. Isto
está provado cientificamente. E
muito do peixe não foi capturado por pescadores
dos Açores. Foram os
nossos vizinhos que tiveram a habilidade
de o fazer durante
muitos anos.
E sobre as potenciais riquezas em
minérios dos fundos marinhos açorianos responde que
"não está provado que
esta riqueza exista. E
não se sabe se os custos para a obtenção destes minérios
dos fundos marinhos (se eles
existirem em quantidades suficientes) serão compatíveis com
as receitas que se vão alcançar…"
Outra questão colocada a Jorge Rita" A sua associação é caso
sério porque é nem mais nem
menos do que a maior associação de agricultores do pais, o
que quer dizer que os agricultores de São Miguel, fizeram uma
obra muito séria e muito importante para o desenvolvimento de
toda a ilha"?
"É um facto. Temos a maior
associação agrícola do país É
aquela que tem o maior número
de associados."
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CALENDÁRIO INDICATIVO DE PAGAMENTOS
(Datas Previsionais)(1)
AÇORES - CAMPANHA 2018
PAGAMENTO
PREVISTO
ATÉ AO DIA

AJUDA/APOIO

ANO 2018
OUTUBRO
PRORURAL + - Investimentos para a Utilização Sustentável de Terras Florestais
- Prémios à Manutenção e por Perda de Rendimento – Adiantamento 85% (1)
PRORURAL + - Investimentos no Desenvolvimento das Zonas Florestais
e na melhoria da Viabilidade das Florestas - Prémios – Adiantamento 85% (1)
PRORURAL + - Pagamento por Compromissos Respeitantes
ao Agroambiente e ao Clima – Adiantamento 85% (1)
PRORURAL + - Agricultura Biológica – Adiantamento 85% (1)
PRORURAL + - Pagamentos Compensatórios a Título de outras Zonas Afetadas
por Condicionantes Específicas – Adiantamento 85% (1)
PRORURAL + - Pagamentos por Compromissos Silvoambientais
e Climáticos – Adiantamento 85% (1)
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante – Adiantamento 70% (2)
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos 1.º Semestre – Adiantamento 70% (2)
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira – Adiantamento 70% (2)
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite – Adiantamento 70% (2)
POSEI - Ajuda aos Produtores de Ananás – Adiantamento 70% (2)

31 out 2018
31 out 2018
31 out 2018
31 out 2018
31 out 2018
31 out 2018
31 out 2018
31 out 2018
31 out 2018
31 out 2018
31 out 2018

DEZEMBRO
POSEI - Prémio aos Produtores de Ovinos e Caprinos – 1.ª Prestação 90%
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante – 1.ª Prestação 95%
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos 1.º Semestre – 1.ª Prestação 90%
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira – 1.ª Prestação 90%
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite – Saldo
POSEI - Ajuda aos Produtores Culturas Arvenses – 1.ª Prestação 90%

31 dez 2018
31 dez 2018
31 dez 2018
31 dez 2018
31 dez 2018
31 dez 2018

ANO 2019
FEVEREIRO
POSEI - Ajuda aos Produtores de Tabaco – 1.ª Prestação 90%
POSEI - Ajuda aos Produtores Culturas Tradicionais – 1.ª Prestação 90%

28 fev 2019
28 fev 2019

MARÇO
POSEI - Ajuda ao Escoamento de Jov. Bovinos dos Açores – 1.ª Prestação 90%

29 mar 2019

ABRIL
PRORURAL + - Investimentos para a Utilização Sustentável de Terras Florestais
- Prémios à Manutenção e por Perda de Rendimento - Saldo
PRORURAL + - Investimentos no Desenvolvimento das Zonas Florestais
e na Melhoria da Viabilidade das Florestas - Prémios 1ª Prestação - Saldo
PRORURAL + - Pagamento por Compromissos Respeitantes ao Agroambiente e ao Clima - Saldo
PRORURAL + - Agricultura Biológica - 1ª Prestação - Saldo
PRORURAL + - Pagamentos Compensatórios a Título de outras Zonas Afetadas
por Condicionantes Específicas - Saldo
PRORURAL + - Pagamentos por Compromissos Silvoambientais e Climáticos - Saldo
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos 2.º Semestre – 1.ª Prestação 90%
POSEI - Ajuda à Manutenção da Vinha – 1.ª Prestação 90%
POSEI - Ajuda aos Produtores de Ananás – 1.ª Prestação 90%
POSEI - Ajuda à Armazenagem Privada de Queijo – 1.ª Prestação 90%

30 abr 2019
30 abr 2019
30 abr 2019
30 abr 2019
30 abr 2019
30 abr 2019
30 abr 2019
30 abr 2019
30 abr 2019
30 abr 2019

MAIO
POSEI - Ajuda à Produção Horto-Frutícolas e Flores – 1.ª Prestação 90%

31 mai 2019

JUNHO
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante – 2.ª Prestação
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos 1.º Semestre – 2.ª Prestação
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos 2.º Semestre – 2.ª Prestação
POSEI - Prémio aos Produtores de Ovinos e Caprinos – 2.ª Prestação
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira – 2.ª Prestação
POSEI - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos dos Açores – 2.ª Prestação
POSEI - Ajuda à Inovação e Qual. Prod. Pecúarias – Pagamento Normal 100%
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite – Redistribuição (art. 27, Port 162/2015, de 28/12)
POSEI - Ajuda aos Produtores Culturas Arvenses – 2.ª Prestação
POSEI - Ajuda aos Produtores de Tabaco – 2.ª Prestação
POSEI - Ajuda aos Produt. Culturas Tradicionais – 2.ª Prestação
POSEI - Ajuda à Manutenção da Vinha – 2.ª Prestação
POSEI - Ajuda aos Produtores de Ananás – 2.ª Prestação
POSEI - Ajuda à Produção Horto-Frutícolas e Flores – 2.ª Prestação
POSEI - Ajuda aos Produtores de Banana – Pagamento normal 100%
POSEI - Ajuda à Armazenagem Privada de Queijo – 2.ª Prestação

28 jun 2019
28 jun 2019
28 jun 2019
28 jun 2019
28 jun 2019
28 jun 2019
28 jun 2019
28 jun 2019
28 jun 2019
28 jun 2019
28 jun 2019
28 jun 2019
28 jun 2019
28 jun 2019
28 jun 2019
28 jun 2019

Calendário provisório, sujeito a alterações decorrentes de situações excecionais.
O pagamento dos apoios FEADER nas datas indicadas está condicionado à existência de disponibilidade orçamental.
(1)
Aguarda publicação da Decisão de Execução, da Comissão Europeia, relativa à alteração da taxa de adiantamento de 75% para 85%.
(2)
Aguarda publicação da Decisão de execução da Comissão Europeia relativa à alteração da taxa de adiantamento de 50% para 70%.
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.
(*)
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Formações na área de Aplicação
de Produtos Fitofarmacêuticos

A

Cooperativa União Agrícola, CRL promoveu duas
ações formativas, durante
o mês de julho na área da
Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos, uma ação de 25 horas
(MIIAPF - 25h) e outra de 35 horas (APF - 35h). Ambas as formações foram cofinanciadas pelo
programa PRORURAL+, decorre-

ram na sala de formação do Parque
de Exposições de São Miguel, em
Santana e contaram com a presença
de três dezenas de formandos.
O curso de APF de 25 horas
(Módulo II) foi ministrado pela
formadora Eng.ª Sofia Lopes em
conjunto com o Eng.º Filipe
Spranger entre os dias 9 e 14 de julho, enquanto a formação de APF

de 35 horas foi dada pelo Eng.º
Nuno Dias com a colaboração do
Eng.º Filipe Spranger na componente prática do curso e decorreu
entre 16 a 26 de julho, em horário
laboral, das 10h00 às 14h00.
Somente podem frequentar o
curso de MIIAPF - 25h, os formandos que concluíram com aproveitamento o MODULO I de 4 horas

ministrado pelos Serviços de Desenvolvimento Agrário ou pelas entidades formadoras certificadas até
ao dia 31 de maio de 2016. Após esta data, quem não frequentou e obteve aproveitamento no MODULO I, só pode obter o seu cartão de
aplicador, se frequentar a formação
de APF de 35 horas.
Todos os formandos termina-

ram o curso com aproveitamento, ficando desta forma habilitados a utilizar todos os produtos
fitofarmacêuticos, de acordo com
a legislação aplicável.

Inscrições para Cursos de Formação
Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos (35 Horas)
(29 de outubro a 9 de novembro de 2018)
Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos (MII - 25 Horas)
(12 de novembro a 17 de novembro de 2018)
Introdução à Informática na Ótica do Agricultor (25 Horas)
(27 de novembro a 7 de dezembro de 2018)
Alimentação e Maneio de Bovinos (30 Horas)
(10 de dezembro a 21 de dezembro de 2018)
Estão abertas as inscrições para sócios, seus filhos e/ou funcionários
que sejam ativos agrícolas (descontem para a Segurança Social).
Todos os interessados em participar nestes cursos devem inscrever-se
no Gabinete da Formação da Cooperativa União Agrícola, C.R.L.
no edifício do Contraste Leiteiro.

TEL: 296 492 058
Cooperativa União Agrícola, C.R.L.
Recinto da Feira - Campo de Santana - 9600 - 096 - Ribeira Grande
Tel. 296 490 000 Fax. 296 491 737 www.aasm-cua.com.pt
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Espaço do “maior
evento de malabarismo
do mundo”
na Associação Agrícola
de São Miguel
foi o melhor
dos últimos anos
>> Na 41ª Convenção Europeia de Malabarismo todo o
espaço do recinto de Santana foi adaptado para receber
durante uma semana mais de 1500 malabaristas
de 45 nacionalidades diferentes. No final, a organização
do evento, a Associação 9'Circos, e os próprios
participantes ficaram bastante agradados com
o espaço e com a forma como decorreu aquele que
é o maior evento de malabarismo do mundo.
A Associação Agrícola de São Miguel destacou a elevação
com que decorreu todo evento e reforçou a versatilidade
do Parque de Exposições de São Miguel

M

ais de 1500 malabaristas de todo o
mundo juntaramse no recinto da Associação Agrícola de São Miguel
para a 41ª Convenção Europeia
de Malabarismo (European Juggling Convention - EJC 2018)
que pela primeira vez decorreu
em Portugal.
Além do Pavilhão de Exposições, onde ficou situado o local
de treino, todo o espaço envolvente do recinto de Santana serviu para acomodar os malabaristas de 45 nacionalidades diferentes. O antigo parque de leilões
foi usado para palco secundário
para espetáculos mais pequenos
ou para o campeonato do mundo
de diablo, que decorreu durante
a Convenção. O antigo restaurante foi transformado em bar
para animar os malabaristas e
até o terreno contíguo à Associação Agrícola de São Miguel
foi usado para implementar um
parque de campismo que permitia um rápido acesso ao espaço
do evento.
Frederico Melo, o responsável

“Citando muitos dos malabaristas,
foi o melhor espaço onde estiveram
nos últimos anos. Nomeadamente
as condições de treino, pois este
Pavilhão tem 9 metros de altura
que é sonho de qualquer malabarista”

pela Associação 9'Circos, organizadora do evento, diz que "citando
muitos dos malabaristas, foi o
melhor espaço onde estiveram nos
últimos anos. Nomeadamente as
condições de treino porque o Pavilhão tem 9 metros de altura e é o
sonho de qualquer malabarista,
possuir um chão liso de pedra, que
é espectacular para se poder treinar piruetas, monociclo, bolas saltitonas, e é grande o suficiente para podermos dividir entre zona de
treino e zona de espetáculos, o que
poupa imenso trabalho para
arranjar um local próprio para
1500 pessoas poderem assistir a
um espetáculo".
Além disso, o espaço da Associação Agrícola de São Miguel
"tem a vantagem em relação a ou-

tros sítios", situados no centro das
cidades. É que "aqui foi fácil criar
um parque de campismo ao lado
do evento e os malabaristas estavam muito contentes por acordar
de manhã, andar 4 minutos e estarem a treinar. Porque quem participa nestes encontros vem para cá
é para treinar e para aprender. Se
pomos um campismo a meia hora
a pé do sítio do treino ficam chateados. Este sítio reúne condições
muito apropriadas", explica Frederico Melo que deu destaque
também para o picadeiro cedido
pela Associação Equestre onde foi
possível montar uma tenda que foi
usada para workshops de acrobacias. "Todos ficaram muito contentes com o local deste ano",
avança Frederico Melo.
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“Foi um trabalho grande, muito cansativo,
mas conseguimos montar o maior evento
de malabarismo do mundo. Não sem
a ajuda de todos os trabalhadores
da Associação Agrícola de São Miguel
e dos colaboradores da Câmara Municipal
da Ribeira Grande”

Numa convenção "de malabaristas para malabaristas", houve
várias vertentes exploradas e que
permitiram que os mais de 1500
malabaristas apresentassem novos números. O evento esteve durante uma semana aberto durante 24 horas, permitindo que ao
longo do dia se registassem diferentes atividades, desde workshops a espetáculos e galas onde
foram exploradas as várias vertentes do malabarismo: com
aros, bolas e pinos.
Frederico Melo da Associação
9'Circos explicou ainda que nesta Convenção Europeia de Malabarismo que é "o maior evento
de malabarismo do mundo", estiveram presentes artistas de renome internacional, nomeadamente vários da companhia Cirque do
Soleil.
Este ano houve também uma
vertente diferente, a da intervenção de rua, em Rabo de Peixe e
na Ribeira Grande para que as artes circenses pudessem chegar a
todos os públicos. Na rua houve
artistas do México, Colômbia,
Uruguai, Japão "que se juntaram
para fazer intervenção social e que
ficaram contentes por atuar em locais com caraterísticas tão específicas como Rabo de Peixe", adianta o responsável pela Associação
9'Circos.
No final, em jeito de balanço,
Frederico Melo diz que "foi um
trabalho grande, muito cansativo, a equipa toda está de parabéns.
Somos uma equipa de 12 pessoas e
conseguimos montar o maior
evento de malabarismo do mundo.

“Penso que o sucesso
foi enorme, excedeu
as expetativas
deles e as nossas
porque foi um grande
momento para um
conceito diferente
de eventos”
Não sem a ajuda de todos os trabalhadores da Associação Agrícola de São Miguel e dos colaboradores da Câmara Municipal da Ribeira Grande. Ter tanto trabalho
para no fim obter este resultado é
muito gratificante e vale a pena",
concluiu.

Balanço positivo
Além da nota bastante positiva
dada pela organização do evento,
que no próximo ano se vai realizar
em Inglaterra, também a Associação Agrícola de São Miguel
considera que o evento excedeu
todas as expetativas. O Presidente da Associação Agrícola de São
Miguel, Jorge Rita, realçou "todo
o civismo e elevação com que decorreu todo o evento, e a dinâmica que deram ao espaço em toda a
sua conceção".
Jorge Rita destaca que "só nos
primeiros dias começámos a perceber a dimensão deste evento,
que trouxe à Associação Agrícola
de São Miguel mais de 1500 pessoas de 45 países diferentes e gostava de realçar todo o civismo,

educação e disciplina com que todos se portaram aqui no recinto",
explicou.
O Presidente da Associação
Agrícola de São Miguel considerou que "o sucesso foi enorme, excedeu as expetativas deles e as
nossas, porque foi um grande
momento para um conceito diferente de eventos. Temos o Pavilhão e quanto mais eventos fizermos neste espaço, mais potencia aquilo que foi criado aqui em
Santana. Estão todos de parabéns, essencialmente os agricultores pelo espaço magnífico
que têm e pelos colaboradores da
Associação Agrícola pela forma
magnífica como trabalham em
prol do sucesso de todos os eventos
que aqui se realizam".
Jorge Rita concluiu que "qualquer evento que se faz neste espaço
é sinal de sucesso. O espaço em si é
magnífico e o Pavilhão ajudou a
enriquecer o espaço porque potencia muitos eventos, temos parque
de estacionamento, acessibilidades excelentes, temos restauração.
Não há melhor espaço do que este
a nível São Miguel e até dos Açores", explicou.
É que a diversidade de eventos
que podem ser realizados no Pavilhão de Exposições de São Miguel reforça a ideia que "não queremos o Pavilhão só para eventos
ligados às vacas. Como sempre dissemos este é um Pavilhão multiusos para todas as atividades e o sucesso está á vista", disse Jorge Rita
agradado com o sucesso de mais
este evento que decorreu na Associação Agrícola de São Miguel.

“Como sempre dissemos este
é um Pavilhão multiusos para todas
as atividades e o sucesso está á vista”,
afirmou Jorge Rita

10 Agricultor 2000
OUTUBRO DE 2018

Agricultor 2000 11
OUTUBRO DE 2018

Coxeiras em vacas leiteiras
A importância da prevenção
A

claudicação ou coxeira é
um dos mais graves problemas de bem-estar para
a vaca leiteira que se traduz numa alteração da locomoção,
na tentativa de o animal aliviar a dor
ou desconforto que sente e ocupa o
terceiro lugar nas perdas económicas de uma exploração leiteira a seguir às mamites e à infertilidade.
O principal prejuízo para os produtores derivado de uma claudicação, é a diminuição da produção
leiteira. Um estudo realizado por
Green et al (2002) estimou uma redução média de produção de leite de
360 Kg por lactação por cada vaca
que apresentasse claudicação.
As coxeiras são um problema de
origem multifatorial o que torna
muito difícil o controlo e redução da
sua incidência. Fatores como a nutrição, a lactação, as instalações, a
higiene e a genética podem desencadear claudicações, atuando sozinhos ou em associação entre si.
Os sistemas de produção estabulados são os que mais sofrem com o
problema, uma vez que as afeções
estão diretamente ligadas ao fornecimento de alimentos concentrados, como no caso da laminite (em
decorrência da acidose láctica ruminal), mas, sobretudo, com o tipo
de piso em que ficam, na maioria
abrasivos, que desgastam os cascos.
A maior incidência ocorre principalmente em estabulações com
grande quantidade de matéria
orgânica acumulada, humidade excessiva e, portanto, higiene precária.
Segundo Blowey (2008) as principais lesões podais podem ser divididas em lesões ungulares, como a úlcera da sola ou lesões da linha branca
e lesões da pele, geralmente de origem infeciosa, como a dermatite digital ou panarício. Independentemente da causa da claudicação, a deteção precoce e o tratamento
imediato minimizam as perdas e reduzem o sofrimento dos animais
(Shearer & Van Amstel, 2001).
A prevenção da ocorrência de
afeções podais, para além do controlo de todos os fatores acima mencionados, passa por duas medidas
que são fundamentais para reduzir
este problema nas explorações: 1)
A aparagem funcional é a principal
medida de restabelecimento do tamanho e forma das úngulas, garantindo uma correta superfície de suporte do peso e evitando a ocorrência de lesões com localização na
úngula; 2) Por outro lado, a medida de prevenção mais importante
está na manutenção da higiene dos
parques e a realização de pedilúvios,
que são por sua vez, fundamentais
para o controlo e prevenção das
lesões podais de origem infeciosa,
como é o caso da dermatite digital.
Certos nutrientes, como o zinco, o
enxofre e a biotina, são também importantes na prevenção de coxeiras.
Para que os pedilúvios mostrem
resultados eficazes, a sua realização

“O pedilúvio com a
solução desinfetante
deve, ser colocado
à saída da sala de
ordenha, ser mantido
o mais limpo possível,
ser fácil de esvaziar e
limpar e deve conter
pelo menos 10 cm
de altura de líquido”
deve fazer parte da rotina de uma
exploração. Explorações onde diariamente são realizados pedilúvios
relatam uma incidência muito baixa de lesões de origem infeciosa
(Blowey, 2005).
A frequência da realização de
pedilúvio deverá ocorrer em
função do estado de higiene dos
membros do animal, onde mais de
75% dos animais com os membros
muito sujos devem realizar pedilúvios diariamente.
O pedilúvio deve ser colocado próximo da sala de ordenha. Idealmente
deve existir um pedilúvio à entrada,
contendo água e um detergente suave, para molhar a unha, permitindo
que escorra sujidade e secar parcialmente durante a ordenha.
O pedilúvio com a solução desinfetante deve, ser colocado à saída da
sala de ordenha, ser mantido o mais
limpo possível, ser fácil de esvaziar e
limpar e deve conter pelo menos 10
cm de altura de líquido.
Os produtos químicos mais utilizados no pedilúvio, no passado,
foram o formaldeído e o sulfato de
cobre "puros". No entanto, mudanças na lei impedem a sua utilização, principalmente porque o formol é cancerígeno e o sulfato de cobre não se degrada no ambiente,
acumulando-se no solo. Na regulamentação atual, deve ser utilizado
um produto formulado especificamente para essa aplicação.
O produto Nova Hoof GA possui gluteraldeído, um desinfetante
da família do formol, mas mais seguro de utilizar, que proporciona
uma boa desinfeção, mesmo na presença de matéria orgânica. Possui
também cloreto de didecilmetilamonia, um desinfetante da família
das amónias quaternárias, que
também mantém a sua eficácia na
presença de matéria orgânica. A inclusão de ácido láctico e alantoína
na sua formulação contribuem para
uma regeneração mais rápida da pele e a sua manutenção saudável.
Se necessitar informação sobre
a melhor forma de fazer o pedilúvio, não hesite em contactar os
nossos técnicos.
ENG.º SOFIA LOPES
NOVADAN
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Preços de leite

Apresentam-se os preços a pagar pelas
indústrias e cooperativas aos produtores,
a partir de 1 de setembro de 2018.

Esta tabela reflete as alterações do preço, em que foi retirado do pagamento de leite em janeiro 2018 o Subsídio
do Governo 6,235€/1000Lt nas diferentes Indústrias e Cooperativas e a reposição da Insulac de 10€/1000Lt no
preço base, em setembro de 2018, valor este que tinha sido retirado no passado mês de março, ao preço do leite.
Os preços estão discriminados para cada indústria e cooperativa da seguinte forma: preço base, 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 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

230,00

* 22,00

220,00

* 11,00

220,00

* 20,00

Valor igual para todos
os produtores

Valor igual para todos
os produtores

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

230,00
2,75
3,75

¤ 2,50

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

Pontuação
Máxima
9 Pontos

Bónus Cais

Bónus de leite Refrigerado
Recolha na
Exploração

Entrega
na Fábrica

Postos

23,44

20,25

Não tem

Não aceita

Postos

17,50

20,25

Não tem

Não aceita

Não tem

Postos
Posto (Covoada)
Fábrica (Arrifes)

2,50
12,50
12,50

20,70

27,45

Não aceita

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

Fábrica (Lagoa)

23,00

20,36

Não tem

27,43

Não tem

Postos
10,00
Fábrica (Ribeira Grande) 10,00
São Brás/Burguete
12,50

19,80

27,50

25,00

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

Postos
5,00
Fábrica (Ribeira Grande) 10,00
Fábrica (Covoada)
15,00

20,25

27,45

27,45

16,50

16,50

Retira em março 2018

3,75
3,00

Bel
Décima Gordura
Décima Proteína

¤ 2,50

2,740
2,245

Insulac
Décima Gordura
Décima Proteína

230,00

Bónus Quantidade
Varia com a Produção
na Bel e Prolacto

2,74
3,00

Prolacto
Décima Gordura
Décima Proteína

¤ 2,50

2,75
3,75

Unileite
Décima Gordura
Décima Proteína

230,00

2,75
3,75

Coop. Costa Norte
Décima Gordura
Décima Proteína

Preço Base

Bónus
Qualidade

* 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

BEL Prémio Vacas Felizes 17,50€/1000Lt
Prémio Bem Estar Animal 5,00€/1000Lt;
BEL Penaliza mensalmente 50€/1000Lt em março, abril, maio, junho, julho 2018, as entregas de leite acima do contrato;
No final do período de 01 março a 31 de julho vai efetuar a soma da quantidade excedente acumulada para restituir
o que tiver sido cobrado em excesso.
Subsídio do Governo (6,235€/1000Lt) foi retirado do preço do leite em janeiro 2018

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)
Indústrias/Cooperativas

Preço Base

Bónus
Qualidade

Bónus
Quantidade

Valor Final

Bónus Cais
(Postos)

Pontuação
Máxima
9 Pontos

Produção
160.000Lt

Produção
2.100.000Lt

Coop. Santo Antão

230,00

2,50

16,50

23,44

20,25

292,69

292,69

Coop. Costa Norte

230,00

2,50

16,50

17,50

20,25

286,75

286,75

Produção 160.000Lt

220,00

11,00

7,00

23,00

20,36

281,36

----

Produção 2.100.000Lt

220,00

11,00

10,50

23,00

20,36

----

284,86

Unileite

230,00

22,00

Não Tem

2,50

20,70

275,20

275,20

Produção 160.000Lt

230,00

2,50

14,00

5,00

20,25

271,75

----

Produção 2.100.000Lt

230,00

2,50

16,50

5,00

20,25

----

274,25

Insulac

220,00

20,00

Não Tem

10,00

19,80

269,80

269,80

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

Preço Base

Bónus
Qualidade

Bónus
Quantidade

Valor Final

Bónus Cais
(Fábricas)

Pontuação
Máxima
9 Pontos

Produção
160.000Lt

Produção
2.100.000Lt

Coop. Santo Antão

230,00

2,50

16,50

23,44

20,25

292,69

292,69

Coop. Costa Norte

230,00

2,50

16,50

17,50

20,25

286,75

286,75

Unileite

230,00

22,00

Não Tem

12,50

20,70

285,20

285,20

Produção 160.000Lt

220,00

11,00

7,00

23,00

20,36

281,36

----

Produção 2.100.000Lt

220,00

11,00

10,50

23,00

20,36

----

284,86

Produção 160.000Lt

230,00

2,50

14,00

15,00

20,25

281,75

----

Produção 2.100.000Lt

230,00

2,50

16,50

15,00

20,25

----

284,25

Insulac

220,00

20,00

Não Tem

10,00

19,80

269,80

269,80

Prolacto

Bel
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ZOOMEL FERTI + PATAS

Baldes que contribuem para melhorar
a fertilidade e prevenir problemas de patas

O

s Açores apesar de representarem apenas 2,5%
do território português, em termos produtivos
contribuem com cerca de 30% da produção total de leite em Portugal. O sistema de gestão da
vaca em pastoreio é, para todos os efeitos, um modelo produtivo muito avançado capaz de oferecer, a preços competitivos no que diz respeito aos custos alimentares, um produto de elevada qualidade.
No entanto, a erva verde contêm um baixo teor mineral
e, por isso, deverá ser compensado através do alimento concentrado e/ou suplementos adequados. Normalmente, animais alimentados à base de pastagem podem apresentar os
seguintes sintomas:
- Défice de magnésio
- Défice de Oligo-elementos
- Défice de Cálcio
- Problemas de hipocalcémia - Febre do Leite
- Claudicação - problemas de patas
- Infertilidade
- Redução de apetite
Como sabemos, os oligo-elementos (zinco, manganês,
selénio, cobre, iodo, cobalto) desempenham inúmeros
papéis em diferentes funções do animal (manutenção, reprodução, crescimento, produção). Alguns são essencialmente importantes no desenvolvimento da flora microbiana (cobalto), outros no seu sistema imunitário (como o selénio e o zinco) mas todos contribuem para uma melhoria das
performances zootécnicas.

ii. Nutrição do Feto
1. Melhoria da saúde do vitelo
iii. Redução do impacto do stress
3.) Gestação
i. Aumento da produção de leite
ii. Melhoria da saúde do casco
1. Redução de laminites
2. Redução do stress por calor
3. Aumento do desenvolvimento
embrionário
4.) Período pré-inseminação
i. Melhoria da eficiência alimentar
ii. Reduz os dias da primeira ovulação
iii. Aumento da taxa de concepção da inseminação
iv. Aumento das performances
v. Melhoria da qualidade do leite

Figura 2 Biodisponibilidade dos quelatos comparados
com a forma inorgânica

Outro aspecto importante neste sistema de produção é
prevenir problemas de cetoses. Os corpos cetónicos são os
marcadores da mobilização de reservas corporais, ou seja,
de um défice energético.
No sangue o valor de HB (Betahidroxibutirates) deve estar compreendido entre 0,3 e 0,8 mmol/L. Quando
o valor de HB é superior a 1,4 mmol/L de sangue significa que os animais estão em défice energético acentuado. Na figura seguinte podemos observar que os animais
suplementados por Zinco, Manganês e cobre orgânico
(quantidade igual) apresentavam valores inferiores de
défice energetico.

Figura 3 Corpos cetónicos no sangue.

>>

>
>

1.) Período de transição (inicio de lactação):
a. Aumento do balanço de nutrientes
i. Aumento da Ingestão de alimento
(Matéria Seca Ingerida)
ii.
Aumento da digestão da fibra
b. Melhoria do sistema imunitário
c. Melhoria da qualidade do colostro
2.) Período Vaca Seca
a. Reabastecer reservas de minerais
b. Melhoria do sistema imunitário
i. Reduz a incidência de mastites no final
deste período

Concluindo, a utilização de um produto desta natureza em
vacas em pastoreio apresenta vantagens principalmente sobre a fertilidade, prevenção de problemas metabólicos e, ainda, um impacto positivo sobre a qualidade do leite.
ENG.º PEDRO CASTELO
ZOOPAN

Figura 1 Importância dos Oligo-elementos.

No entanto, iremos focarmo-nos na importância de
melhorar os índices reprodutivos, pois estes não afetam
apenas a lactação imediata, mas as futuras lactações. Os
principais impactos de uma má reprodução numa exploração são os seguintes:
- da % vacas prenhas às 6 semanas
- da % vacas vazias
- dos dias de Lactação das vacas em Lactação
- da produção de leite
Tendo como objectivo melhorar as performances das explorações nos Açores desenhamos um produto (ZOOMEL
FERTI + PATAS) constituído por vitaminas e minerais
orgânicos de elevada biodisponibilidade de forma a garantir uma elevada absorção por parte dos animais. Este produto devido à sua composição de minerais orgânicos (quelatos), figura 2, apresentam vantagens em fases de extrema
importância na vida de uma vaca leiteira:

Figura 4 Efeito dos minerais orgânicos (quelatos)
sobre a qualidade do leite.

Além disso, também existe uma relação direta entre a
utilização de minerais inorgânicos e orgânicos (quelatos de
manganês e Zinco) na proteína do leite produzido, tal como
podemos observar na figura seguinte.
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Campanha leiteira
Açores 2018
Dados da campanha leiteira de 2018
entre os meses de janeiro e julho, comparando
com o mesmo período de 2017
2017
247.962.221,00

2018
257.051.299,00

Terceira

97.304.391,00

100.394.630,00

3,18%

São Jorge

19.443.673,00

19.002.610,00

-2,27%
3,49%

São Miguel

Stand da
Cooperativa
União
Agrícola
na festa
dos Milagres
nos Arrifes

3,67%

Faial

7.668.190,00

7.935.855,00

graciosa

4.842.422,00

5.162.548,00

6,61%

Pico

4.557.121,00

4.311.273,00

-5,39%

714.281,00

749.651,00

4,95%
42,19%

Flores
Corvo

8.740,00

12.427,00

Total

382.501.039,00

394.620.293,00

FONTE: IAMA

3,17%
VALORES EM LITROS

Verifica-se nos Açores, entre janeiro e julho
de 2018, um aumento da produção de 3,17% face
ao mesmo período do ano anterior, tendo-se passado
duma produção de 382.501.039 litros para
394.620.293 litros.
No que concerne a São Miguel registou-se um
aumento de produção de 3,67% face ao mesmo período
do ano anterior, tendo-se passado duma produção de
para 247.962.221 litros para 257.051.299 litros no
mesmo período.

AVISO
V Concurso Micaelense Holstein Frísia de Outono
O V Concurso Micaelense Holstein Frísia de Outono
irá decorrer entre os dias 23 a 25 de Novembro de 2018.
Todos os interessados em ter animais no Concurso Pecuário
deverão contactar o Gabinete de Contraste Leiteiro
até ao próximo dia 8 de Novembro para fazerem a inscrição.

