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Agricultura Biológica 
 
“A agricultura biológica não é 
voltar atrás no tempo, é 
avançar” (David Suzuki)  
 
Numa época em que se fala cada vez 
mais de escândalos alimentares, das 
alterações climáticas e em que a 
escalada do preço do petróleo 
(matéria-prima de muitos adubos) se 
faz dia após dia, formas alternativas de 
produzir fazem cada vez mais sentido.  
 
O Método de Produção Biológico 
(M.P.B.) perante este cenário poderá 
adquirir um lugar de destaque e aos 
poucos vai cativando cada vez mais 
adeptos. Nos Açores, uma região onde 
a agricultura ainda se faz de modo 
muito menos intensiva, não deixa de 
ter também adeptos desta forma de 
produzir.  

Em 2007 produzia-se em Portugal 260 milhares de ha através deste método, representando 
cerca de 4700 produtores (MADRP), nos Açores em 2002 eram 44.7ha (SRAF).  
 

 
Evolução da área de Agricultura Biológica na UE (ha) (MADRP)  

 
Tal como a agricultura convencional este método tem os 
seus prós e os seus contras (MADRP):   
 
Factores positivos  
• Método de produção compatível com o ambiente, preservando os habitat 
• Existência de conhecimentos tradicionais utilizáveis no MPB  
• Diversidade de ecossistemas agrários 
• Possibilidade de obtenção de produtos de qualidade 
• Existência de mercado a nível europeu e nacional 
• Preferência dos consumidores por produtos nacionais 
• Grupos consolidados de consumidores 
• Sector em grande crescimento 
• Consciencialização da maioria dos agentes envolvidos 
• A evolução da PAC tem grande aproximação à agricultura biológica 
• Há um sistema de controlo fiável 
 

Factores negativos  
 
• Produção dispersa e insuficiente, com 
carências e excedentes frequentes 
• Insuficiência de factores de produção 
(fertilizantes, produtos fitofarmacêuticos, 
sementes, rações) e a preços elevados 
• Falta de normas para controlo de factores 
de produção 
• Agricultores com parque de máquinas 
inadequado 
• Poucas unidades de elaboração e 
transformação de produtos de agricultura 
biológica 
• Insuficiente apoio e documentação 
técnicos, bem como de oferta de formação 
profissional específica 

• Insuficiente oferta de ensino 
superior e de ensino profissional 
agrícola no âmbito do MPB 
• Insuficiente oferta de dados de 
investigação, experimentação e 
demonstração 
• Deficiente distribuição e produtos com 
custos elevados 
• Necessidade de separação de produtos da 
agricultura biológica nas unidades de 
transformação mista, acrescendo os custos 
• Produtos com valor elevado, devido a 
factores estruturais (certificação, 
distribuição) e técnicos (produção) 

• Pequena sensibilidade dos consumidores 
portugueses para as questões ambientais 
• Insuficiente informação e estratégias de 
marketing incipientes 
• Organizações de agricultores em MPB 
numa fase incipiente 
• Deficiente articulação interna do sector 
• Falta de laboratórios acreditados e com 
métodos analíticos apropriados à natureza 
dos produtos 
• Insuficiência ou inexistência de estatísticas 
sobre a produção, transformação e 
comercialização de produtos da AB 



Definição de Agricultura Biológica “A Agricultura Biológica é um sistema de produção holístico, que promove e melhora a 
saúde do ecossistema agrícola, ao fomentar a biodiversidade, os ciclos biológicos e a actividade biológica
do solo...”  CodexAlimentarius Comission, FAO/WHO, 1999 
 
Indicação de Conformidade com 
o Regime de Controlo/Logótipo 
Biológico 
  
Para que os produtos possam ostentar 
referências ao modo de produção biológico e, 
em particular, a menção “Agricultura Biológica – 
Sistema de Controlo CE” e ou o respectivo 
logótipo, os operadores têm que notificar a sua 
actividade e submeter as suas explorações 
agrícolas, de transformação, de importação, de 
armazenagem e de comercialização (em certos 
casos) a um sistema especial de controlo, que 
cobre toda a fileira produtiva.  
 
Da rotulagem dos produtos tem que constar o 
nome da entidade (OPC) que efectua o controlo. 
 
Existe um logótipo europeu, destinado a salientar 
junto dos consumidores que os produtos que 
ostentam foram obtidos no espaço europeu e de 
acordo com o Modo de Produção Biológico. 
 
Este símbolo só pode ser usado nos produtos 
produzidos na União Europeia ou importados 
para a União Europeia como Produtos da 
Agricultura Biológica. 
 
Ao comprar produtos com este símbolo, os 
consumidores estão seguros de que: 
 
•      Pelo menos 95% dos ingredientes foram 
produzidos segundo o modo de produção 
biológico; 
•      O produto satisfaz as normas do regime de 
controlo oficial; 
•      O produto, em embalagem selada, provém 
directamente do produtor ou do preparador; 
•      O produto ostenta o nome do produtor, do 
preparador ou do vendedor e o nome ou código 
do organismo de inspecção. 
 
Quais são os produtos de 
Agricultura Biológica 
  
Designam-se por produtos da Agricultura 
Biológica os produtos vegetais (“comestíveis” ou 
não, como as flores, as fibras de algodão, de 
cânhamo ou de linho, as ervas usadas para fins 
terapêuticos, a cortiça, etc.) e os produtos 
destinados à alimentação humana compostos 
essencialmente por um ou mais ingredientes de 
origem vegetal, desde que obtidos com regras 
de produção muito precisas. 
 
A partir de 24 de Agosto de 2000, passou 
também a estar incluída no campo da aplicação 
da Agricultura Biológica a produção de animais e 
de produtos de origem animal (carnes de 
bovino, de ovino, de caprino e de suíno, aves e 
ovos, leite, mel e outros produtos da apicultura) 
bem como de produtos transformados de 

origem animal, destinados à alimentação 
humana. 
  
A partir de 6 de Agosto de 2003 estão, 
também abrangidos os alimentos para 
animais, alimentos compostos para animais e 
matérias-primas para alimentação animal. 
 
Não estão cobertos os produtos da caça, da 
pesca e da aquacultura, as essências 
aromáticas, o sal, o vinho, o vinagre de vinho e 
as aguardentes vínicas. 
  
Obrigações da Agricultura 
Biológica 
  
Assim, e de um modo geral, pode dizer-se que 
a prática da Agricultura Biológica obriga a que: 
 
•            As explorações agrícolas onde os produtos 
foram obtidos tiveram que passar, em média, por 
um período de conversão de 2 anos antes da 
sementeira das culturas anuais ou de 3 anos da 
colheita de frutos e outras culturas perenes (com 
excepção das pastagens); 
•            A fertilidade e actividade biológica dos solos 
devem ser mantidas ou melhoradas através de: 
a)      Culturas apropriadas e sistemas de rotação 
adequados; 
b)      Incorporação nos solos de matérias orgânicas 
adequadas; 
•      A luta contra os parasitas, as doenças e as 
infestantes deve ser feita através de: 
a)      Escolha de espécies e variedades adequadas; 
b)      Programas de rotações de culturas; 
c)       Processos mecânicos de cultura; 
d)      Protecção dos inimigos naturais dos parasitas 
das plantas; 
e)      Combate às infestantes por meio do fogo; 
•            Os animais devem de preferência ser 
escolhidos de entre raças autóctones ou de raças 
particularmente bem adaptadas às condições 
locais e os que não nasceram em explorações que 
praticam o modo de produção biológico devem 
passar por períodos de conversão específicos para 
cada raça. Todos os animais de uma mesma 
unidade de produção devem ser criados de 
acordo com este modo de produção; 
•            Este modo de produção constitui uma 
actividade ligada à terra, pelo que os animais 
devem dispor de uma área de movimentação 
livre, devendo o seu número por unidade de 
superfície ser limitado de forma a garantir uma 
gestão integrada da produção animal e vegetal na 
unidade de produção, minimizando-se assim 
todas as formas de poluição, nomeadamente do 
solo, das águas superficiais e dos lençóis freáticos. 
A importância do efectivo deve estar 
estreitamente relacionada com as áreas 
disponíveis, de modo a evitar problemas de 
erosão e desgaste excessivo da vegetação e a 
permitir o espalhamento do estrume animal, a 
fim de evitar prejuízos ambientais; 

•            A prevenção de doenças baseia-se nos 
seguintes princípios: 
a)      Selecção das raças ou estirpes de animais 
adequados; 
b)      Aplicação de práticas de produção animal 
adequadas ás exigências de cada espécie; 
c)       Fomentando uma elevada resistência às 
doenças e prevenção de infecções; 
d)      Utilização de alimentos de boa qualidade, 
juntamente com o exercício regular e acesso à 
pastagem, com o objectivo de incentivar as 
defesas imunológicas naturais do animal; 
e)      Garantia de um encabeçamento adequado, 
evitando desse modo a sobre população e os 
problemas que daí podem decorrer para a saúde 
dos animais; 
f)       No entanto, os animais doentes ou feridos, 
devem ser devidamente tratados; 
•        Os medicamentos veterinários fito 
terapêuticos e homeopáticos devem ser utilizados 
de preferência aos medicamentos veterinários 
alopáticos de síntese química ou antibióticos, 
desde que os seus efeitos terapêuticos sejam 
eficazes para a espécie animal e para o problema 
a que se destina. 
•        Para fertilização ou correcção dos solos. 
 
Estão devidamente referenciados, na 
regulamentação europeia, quais os produtos 
que, a título excepcional, podem ser 
utilizados: 
 
•      No combate a pragas e doenças; 
•      Com os aditivos e auxiliares tecnológicos, na 
transformação de produtos provenientes do Modo 
de Produção Biológico; 
•      Como alimentos para animais, matérias-primas 
para alimentação animal, alimentos compostos 
para animais e aditivos para alimentação animal; 
•      Como produtos para limpeza e desinfecção dos 
locais e instalações pecuários; 
•      Como produtos para combater pragas ou 
doenças nos locais e instalações pecuários. 
 
Tais produtos só podem ser utilizados se o seu 
uso for autorizado, em cada Estado membro, 
na agricultura ou na alimentação em geral. 
 
No entanto, os operadores em Agricultura 
Biológica estão obrigados ao cumprimento de 
toda a legislação em geral, designadamente 
em matéria de sanidade vegetal e animal. 

Fonte: CONFAGRI 

 

 

 
 
 
 
 
 



Pedro Albergaria Leite Pacheco  
Concelho: Ponta Delgada  
Freguesia: Capelas  
Idade: 58  
Formação: Licenciado em Pintura pela Escola 
Superior de Belas Artes de Lisboa  
Área explorada: 12.9ha + cerca de 10,5 ha 
que também já acabou o período de 
reconversão de 3 anos    
Localização das parcelas: Capelas (onde está localizada a 
Quinta), uma pequena parcela nas Cancelas (Santo 
António), Monizes (Arribanas), Pinheiros (Ponta Delgada) e 
Lourais (caminho velho das Sete Cidades). 
Recursos Humanos: 1 trabalhador fixo (Sr. 
António Bernardo Sousa) 
Parcelas de renda: Não tem  
Próprias: A totalidade  
 
Efectivo Animal  
Raças – Ramo Grande 
Total de animais: 16 
Fêmeas reprodutoras: 7 
Machos reprodutores: 2 
 
Maneio reprodutivo 
Beneficiação de novilhas: As novilhas estão 
juntamente com os touros. A cobrição está a 

ser muito cedo por volta dos 15 
meses e 

algumas 
ainda 
mais 

cedo. 

Pretendemos separar as novilhas dos touros para que isto não aconteça.   
Touro ou IA: As vacas que se encontram na Quinta são inseminadas. As 
restantes e as novilhas são através de monta natural.   
 
Maneio alimentar  
Alimentação das vacas em produção: Erva da pastagem e feno-
silagem. As duas que estão na Quinta comem, além da erva da 
pastagem e da feno-silagem, outros alimentos, como a folha de 
toqueiro (brácteas secas do milho), rama de batata-doce, outonos, 
etc.. 
Alimentação de vitelos: Nas Monizes estão sempre junto com as mães. 
Na Quinta são separados os vitelos logo à nascença, ficando uns dias 
fechados num espaço coberto. A ordenha é manual. Bebem sempre o 
colostro e passados uns dias vêm para fora. Ficam amarrados junto às 
vacas e depois à solta com elas na cerca, até aos seis ou sete meses, 
altura em que se juntam ao grupo das Monizes.  
 
Produção de alimentos 
Silagens: É feito feno e feno-silagem de erva na altura de maior 
produção.  
 

Outras espécies animais na quinta 
Porcos, coelhos, galinhas, patos, gansos, tabacas, abelhas e cães.    

 
N.º de tractores: 1  

Embora a agricultura convencional seja a dominante nos 
Açores, decidimos entrevistar um produtor de 
agricultura biológica.  
 
Pedro Albergaria Leite Pacheco é licenciado em Pintura pela 
Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, político, 
professor e acedeu a partilhar connosco a sua 
experiência na agricultura biológica e na criação da raça 
RAMO GRANDE.  

Cada vez mais começam a existir produtos biológicos à 
venda e apesar de serem um pouco mais caros, são uma 
opção para quem tem dúvidas sobre aquilo que come e 
se preocupa com o equilíbrio ambiental.  

 





Entrevista 
 

Toda a sua produção incluindo a de animais é produção 
biológica? 
 Sim, à excepção das aves. Não temos capacidade para 
produzir milho em quantidade suficiente. Já tentámos utilizar 
trigo em modo de produção biológico de Alentejo mas, para além 
de ser muito caro também não era enviado com regularidade. 
Desistimos por isso da certificação das aves. De qualquer das 
maneiras os animais andam à solta alimentando-se de ervas, 
restos de fruta, insectos e bichinhos da terra com um 
complemento diário de milho e trigo comprado nos antigos 
Celeiros.  
 O papel das aves é muito importante. Dão uma ajuda 
preciosa na limpeza dos quartéis de citrinos, no bananal, na 
vinha, e em outros sítios que queremos mobilizar, seja com 
sacho, seja com motocultivador ou tractor. 
 
E que aves é que possui?  
 Temos pombas, gansos, patos, tabacas e diferentes 

galinhas.  
A única raça de bovinos que possui é o Ramo Grande, como é que caracteriza a raça?  

São animais com um maneio fácil, dóceis e com produções que conseguem atingir os 24 a 26 
litros no máximo de produção, o que permite que os vitelos bebam à vontade até mais de 12 litros por 
dia.   
 
Relativamente a estes animais, porquê a sua 
escolha, o subsídio (200€) e o maneio fácil 
destes animais foram factores a ponderar ou 
pretende manter um património genético?  

 Reintroduzimos estes animais em 
S.Miguel por termos considerado importante 
salvaguardar uma raça bovina antiga, 
erradicada da ilha há uns cinquenta anos atrás, 
e que poderia voltar a ser de valiosa criação. 
Reunimos informação, inclusive do Sec. XIX. Há 
um trabalho muito interessante, e que creio 
que muito poucas pessoas conhecem, uma tese 
de licenciatura do Dr. António d’Andrade 
Albuquerque Bettencourt. A sua Dissertação 
apresentada ao Conselho Escolar do Instituto 
d’Agronomia e Veterinária de Lisboa, com data 
de 1887, corresponde a uma época em que começou a haver muita introdução de raças exóticas de 
bovinos.  

Tinha de ser criteriosa a introdução de animais e nunca, dizia ele, se deveria abandonar a raça 
da terra. E justifica. São animais muito bem adaptados às nossas condições. São animais com 
excelentes aptidões para trabalho. Bons de carne. E de leite, seria uma questão de eventual 
melhoramento. 

Nos inquéritos que efectuei era muito curioso ouvir as opiniões sobre estes animais. Em 
algumas promessas de Espírito Santo, por exemplo, era este o gado que se abatia para as sopas, não 
era de outro. O leite também era tido como de excelência para fazer o queijo. 
 
De onde trouxe estes animais? 

Nós adquirimos estes animais de S.ta Maria e de S. Jorge. Tivemos o apoio e a mediação da S.ra 
Eng.ª Ana Luísa Pavão, da Terceira, que tem trabalhado na raça Ramo Grande e que está associada ao 



Livro Genealógico e à caracterização e padronização 
da raça. Propriamente na compra foram os Serviços 
de Desenvolvimento Agrário da S.ta Maria e de 
S.Jorge que nos deram mais directamente ajuda 
quanto à garantia das boas características dos 
animais. 

Importámos um macho e uma fêmea de Santa 
Maria e quatro fêmeas de S. Jorge. Um dado curioso é 
que em S. Jorge só se vendiam animais aos pares, 
pois já estavam preparados para o trabalho.  

 
O que é que faz com a carne e os animais? 

Tivemos uma fase em que tivemos de vender 
para abate porque ninguém se interessava por estes 
animais. Mas as últimas vendas foram como reprodutores para novos núcleos desta raça em S. Miguel. 
Nos últimos tempos não temos vendido para carne, apenas como animais reprodutores. Mas vamo-nos 
inscrever na carne IGP. Por falta de tempo não entreguei ainda a documentação.  
 
O que é que faz ao leite que lhe sobra, produz queijo? 

Só para casa. Não podemos comercializar porque não estamos certificados para a 
transformação. Só podemos vender o leite. O queijo é para consumo familiar. Com o leite, além dos 
vitelos, alimentamos os porcos, quando os temos, e os cães.       
  
Usa monta natural ou insemina os animais?  

Aqui na Quinta temos apenas duas fêmeas, que são inseminadas. As restantes cinco, nas 
Monizes, são cobertas pelos touros, ou melhor, pelo touro, pois um é bastante jovem e o touro não 
deixa cobrir.  
 
Aqui na quinta produz várias culturas, é uma casa com bastante tradição, nunca ponderou a 
hipótese de reconverter a quinta a turismo rural? 

Nos anos 40, esta Quinta tinha bastante mais vinha, mas dado os seus custos elevados, o meu 
pai foi acabando com ela e reconvertendo para pastagem. O local onde nos encontramos era 
antigamente a quinta da N. Sr.ª da Piedade. A actual casa foi feita pelo meu trisavô, já no séc. XIX. 

Temos condições para o turismo rural, mas 
dados os investimentos muito avultados, 
essa opção não é muito viável.  
 
A agricultura para si é um “hobi” ou meio 
de subsistência? 

Nem uma coisa nem outra, é uma 
luta! É uma luta a que quase toda a gente 
vira a cara, e, aos meus olhos, por razões 
ignóbeis. É uma luta para comprovar em 
primeiro lugar a mim e aos demais da casa, 
e depois aos outros que é uma falácia, um 
logro, a ideia que nós não podemos ter 
produções.  
 
Este tipo de agricultura requer muita 
mão-de-obra? 

Na altura do meu pai só tínhamos estes 
5 ha e eram 3 pessoas efectivas, e ainda muito ocasionalmente vinham outras trabalhar. Neste 
momento, com maior área e com maior diversificação de culturas, há um efectivo e um eventual, 
ambos já reformados. Temos o apoio de uma empresa de jardinagem que faz os abrigos e outros 
trabalhos de maior monda ou esporádicos.  

 



Esta não é a sua única actividade, é professor e também amante da política, é fácil conciliar a 
agricultura com as outras actividades? 

Fácil não é, obriga a um esforço às vezes 
grande. Formei-me em Pintura pela Escola 
Superior de Belas Artes em Lisboa, dou aulas 
na escola Antero de Quental em Ponta Delgada 
e ao fim de semana é quando tenho mais 
disponibilidade para os trabalhos aqui da 
Quinta. Mesmo assim durante a semana, faço 
alguma coisa, e quando fico sozinho, tenho de 
ordenhar e tratar dos animais às 6.00h da 
manhã e depois de vir da escola.  

 
Faz mobilizações do solo? 

Na pastagem não costumamos fazer. Nas 
culturas, fazemos as imprescindíveis.  

 
Como é que elimina essas infestantes visto 
que não pode recorrer a produtos químicos?  

Existem algumas infestantes mas que estão controladas. Para o efeito usamos a roçadora e outras 
práticas culturais. Por ex., tivemos uma fase com muitos problemas com o mentrasto, para o eliminar 
passámos uma freza e depois semeámos tremoço. Neste momento a infestante que nalguns locais 
temos mais dificuldade de eliminar é o feto.   

Quase toda esta terra é muito pobre e veja a produção de erva que tem. Possui uma flora rica 
espontânea, leguminosas, gramíneas, até plantas medicinais benéficas aos animais tais como a erva-
cidreira, a malva, a erva-férrea, o funcho, etc..  
 
Que produtos utiliza em agricultura biológica? 

Não podemos usar produtos químicos de síntese. Usamos calda bordalesa em quantidades 
reguladas, lithothamne, calcário dolomítico, óleo de pinho há uns anos que não usamos, e chorumes e 
decocções de plantas. 

 
Que estratégias utiliza para aumentar a 
produção? 

Fazemos rotação de culturas. No 
mesmo local nunca instalamos a mesma 
cultura em dois anos seguidos. Fazemos 
também consociações, por ex. soja com 
batata-doce e recorremos ao sistema da 
palhada, incorporando toda a matéria vegetal 
seca debaixo das copas dos citrinos e outras 
árvores de fruto. 

Recorremos também à ajuda das galinhas, 
como já foi referido, para efectuar a limpeza 
dos terrenos. Utilizamos redes que 
encomendámos para o efeito onde mantemos 
as aves no sítio que queremos limpar. Depois a 
passagem do motocultivador, quando é o caso, 

faz-se de maneira muito mais simples.   
 
Quantos anos demoraram até atingir um equilíbrio na produção?  
Cerca de 6 ou 7 anos. Os adubos desequilibram a fauna, a micro-fauna e a flora, e o equilíbrio não é 
imediato. Como tal demorou algum tempo até os terrenos recuperarem. Mas vale a pena!    
 
Também produz banana, consegue vendê-la como um produto diferenciado? 

Não. Era vendida como proveniente da agricultura convencional. Mas decidimos não entregar mais 
banana na Cooperativa. A última vez que entreguei foi a 0,05€ o kg.        



COMBATE A INFECÇÃO
PARA PROTEGER A FERTILIDADE

Não deixe que a infecção
a comprometa

A Fertilidade
é Frágil

Para mais informações consulte o seu médico veterinário



 
Tirou um pequeno curso de apicultura e vejo que tem algumas colmeias, pretende aumentar o seu 
n.º?  

Temos 5 e não pretendemos aumentar muito, apenas 
mais uma ou duas. O curso permitiu-me adquirir os 
conhecimentos mais essenciais e neste momento estou mais 
ciente para o que tenho que melhorar no apiário.  

 
A aderência a esta forma de produção é muito reduzida 
nos Açores, que problemas que se colocam no 
desenvolvimento da agricultura biológica para que esta 
seja uma actividade rentável? 

Isto é uma agricultura de resistência. Mas não há 
agricultura convencional com tão pouco dispêndio 
energético, quer de máquinas, quer humano, como com 
este modo de produção.  

O meu pai chegou a querer converter tudo isto em 
mata. Não só se travou o apascentamento, como parte do 
que foi pastagem está hoje em culturas anuais. Temos 
batata de excelência, temos variedades antigas como é o 
caso da ervilha de olho preto, do feijão manteiga que se 
semeava entre o milho ou o feijão vermelho das Furnas. 
São de surpreendente qualidade, e foram abandonadas em 
favor de variedades manifestamente inferiores.  
 
Mas os rendimentos não são tão atractivos, como se poderia tornar esta actividade mais atractiva?  

Em primeiro lugar haver consumo, haver quem queira comprar. Dada a minha formação estou 
desperto para avaliar as manipulações, os constrangimentos e o poder do marketing feito por 
especialistas pagos às vezes a peso de ouro para fazer os consumidores pensar e comprar o que 
determinada empresa quer que pensem ou comprem. Hoje estamos numa situação paradoxal que é a 
de quererem fazer-nos crer ser mais caro produzirmos do que comprar o que nos vêm vender. Só que 
escondem que nos vendem barato porque nos tiram do que pagamos em impostos aquilo que precisam 
para pagar os transportes e até a venda do que assim garantem escoar na nossa própria terra!   
 
Os Açores têm potencial para produzir agricultura biológica? 

Sim. Posso e podem os demais produtores em modo de produção biológico provar a qualquer 
pessoa que se pode produzir em quantidade e 
qualidade. Dou-lhe o ex. da laranja de umbigo 
daqui da quinta. Nos últimos anos antes de 
adoptarmos este modo de produção, em 
Dezembro, caía toda a fruta e nem a punha na 
boca porque era tão azeda que nem era capaz de 
a comer. Agora veja como estão os frutos. São 
doces, aromáticos, saborosos. Tenho dito aos 
meus familiares que tenho vindo a reencontrar os 
sabores de infância.   
 
E para consumir? 

Sim. O mercado cá ganha-se inevitavelmente, 
e está-se a ganhar. O petróleo está 
constantemente a subir e quem usar muita 
máquina começa, não tarda nada, a pagar a 

poluição que faz. A curto ou médio prazo, será cada vez mais inviável e até permitido importar 
alimentos que se podem produzir localmente.  

 
O facto de a natureza ser uma imagem dos Açores, seria esta uma forma para a sua preservação 
ambiental? 



Sim. Aliás, ouvi um dia destes o Sr. Secretário 
da Agricultura afirmar que o Faial poderia ser 
uma ilha inteiramente de produção biológica, o 
que concordo inteiramente. Mas não só o Faial, 
S. Miguel também e as outras ilhas.   
 
Delinear zonas como as Sete Cidades 
inteiramente à produção biológica seria uma 
boa solução?  
Sim, seria bom. Mas não só as Sete Cidades, 
outras zonas também. Hoje há mais 
conhecimento científico e a informação, ao 
contrário de antigamente, chega à 
generalidade da população. A informação que 
hoje existe poderia ser usada como um ponto 
de partida para rectificar uma série de erros 

que se têm estado a cometer e anunciar uma fundamentada estratégia de salvaguarda das condições 
de vida. Às tantas deixamos de ter condições de vida. Começamos por não dar condições de vida para 
as plantas, depois para os animais, e depois nem nós temos condições de vida.  

 
Beneficia de subsídios para esta actividade? 
Sim, a dada altura concorremos a tudo. Raças autóctones, sebes, etc.. E temos tido ajuda do Governo 
como Agricultores em Modo de Produção Biológico. É uma ajuda preciosa. Tem-nos permitido algum 
desafogo financeiro numa fase muito crítica de quase completa perda do tradicional mercado local 
para onde se escoava a produção.  
 
Frequentou acções de formação específica em Agricultura Biológica para poder usufruir destes 
benefícios? 
Sim, tirei logo no início da actividade.  
 
Como considera a assistência técnica no 
âmbito do Modo de Produção Biológico? 
 

Tivemos inicialmente, e foi determinante, 
a do Sr. Eng. António Stretch, nos cerca de 2 
ou 3 anos que esteve cá na ilha. Depois 
tivemos apoio de outros técnicos, a Sra. Eng.ª 
Sílvia, que nos maravilhava com o seu 
conhecimento dos insectos, o Sr. Eng.º 
Álvaro, que soube trazer-nos valiosa 
informação sobre alimentação de aves, e mais 
tarde a Sra. Eng.ª Clara Estrela Rego. Agora 
não temos nenhum apoio específico e regular, 
mas temos da parte do Serviço de 
Desenvolvimento Agrário de S.Miguel sempre 
a melhor atenção para questões que 
pontualmente nos surgem e que não sabemos 
interpretar e resolver. 
 
Tem algum conselho que queira dar a outros produtores que se queiram dedicar á agricultura 
biológica? 

Que estudem, estudem e estudem! Que experimentem. Que respeitem a natureza, a ordem das 
coisas. Cada coisa tem uma ordem própria, tal como o andar, que é uma ordem de equilíbrio e de 
desequilíbrio, mas evitando que o desequilíbrio seja de tal ordem que se caia. E que não desanimem 
na fase de reconversão porque nessa fase não é fácil, demora o seu tempo a natureza a recuperar das 
agressões, das violências, que às vezes fazemos.    

Textos e fotos: Carlos Oliveira 

O Sr. António Bernardo  está encarregue dos 
trabalhos na Quinta.



Ramo 
Grande   
A Raça dos 

Açores 
 

 
A Raça Ramo 
Grande é até ao 
momento a única 
raça autóctone 
de bovinos dos 
Açores. Esta teve 
a sua origem na 
ilha Terceira e o 
seu nome 

relativamente 
recente, deve-se à 

zona nordeste da 
Terceira, a planície do 

Ramo Grande, no concelho da Praia da Vitória, zona onde é mais numerosa e de onde são provenientes 
os melhores exemplares. Devido a este facto esta zona é considerada como o solar da raça.  

 
Como características a raça apresenta:  
 
Peso:  
Peso adulto dos machos: cerca de 900 kg. 
Peso adulto das fêmeas: cerca de 550 kg. 
 

Padrão da Raça  
 

Aspecto geral - Estatura elevada nos machos com pelagens a tender para o vermelho uniforme, 
podendo este oferecer tonalidades variadas desde o vermelho muito claro até ao vermelho tijolo.  
 
Cabeça - Comprida, apresentando-se a linha fronto-nasal predominantemente convexa, podendo, em 
alguns casos, ser recta ou mais raramente côncava e, sempre, com cornos de desenvolvimento médio, 
em relação ao desenvolvimento do animal; de extremidades afogueadas cobertas na sua inserção por 
pelos que formam uma pequena marrafa.  
 

Tronco - Corpulência notável, mantendo-se em crescimento até aos oito anos ou mais de idade, 
chegando a atingir 1.70 metros de altura na cernelha e 2.30 metros de perímetro torácico. O pescoço 
é regularmente desenvolvido e apresenta o bordo superior recto ou um pouco convexo, enquanto o 
inferior é provido de barbela pouco evidente. O terço anterior é mais desenvolvido do que o posterior, 
ligados entre si por um costado pouco alto e pouco arqueado.  
 

Membros - Membros de boas articulações, terminando por unhas afogueadas e resistentes que 
facilitam o trabalho.  
Pelagem - As pelagens mais vulgares são as vermelhas simples, embora se admita a existência em 
alguns casos, de pelagens malhadas ou interpoladas. O vermelho é mais ou menos intenso. As 
aberturas naturais são atijoladas.  



RAMO  
GRANDE



 
  
A raça Bovina Ramo Grande, apesar de ser um 
gosto a quem a cria, houve altura em que esta foi 
essencial para o desenvolvimento da Região. 
Estes animais com a sua força, mansidão e 
vontade, contribuíram para erguer as nossas 
localidades, cultivar os campos, e até mesmo 
começar toda uma actividade industrial.  
  

Vaca da terra (1920) ou gado vermelho da terra, que 
mais tarde se passaria a chamar Ramo Grande (Foto: 
Comissão Reguladora dos Cereais do Arquipélago dos Açores, Ano 
XIII n.º de 1956)   
 
Só muito recentemente foi chamada de Ramo 
Grande, devido a que no Concelho da Praia de 
Vitoria, ilha Terceira, no conjunto de freguesias 
designadas pela zona do Ramo Grande, este 
animais se destinguissem no seu tamanho e 
conformidade. Antes estes animais eram 
conhecidos, pelo gado Vermelho da Terra, 
diferenciando do gado importado da Holanda 
(Frísio), com características diferentes, como é 
do conhecimento geral. A baixa produção de 
leite, e a mecanização da agricultura, vieram 
fazer com a que a dita raça vermelha da terra 
fosse desaparecendo e dando lugar á frisia. A esta 
mudança iniciada no fim do séc. XIX por várias 
figuras distintas do panorama agrícola da época, 
uma delas o Dr. Faria e Maia, deu lugar à vaca 
Holando Micaelense, que deu provas de onde 
estava o futuro da lavoura, se desenvolvendo até 
aos dias de hoje numa genética já a nível 
mundial. Observando um registo do Concurso de 

Produção Leiteira em 1949 na Feira do Relvão, há 
a referência a vacas vermelhas da terra que 
entraram em concurso, sendo a melhor um 
animal de nome Roseira, pertencente a Gil de 
Sousa Massa dos Arrifes, que à 3ª lactação 
produziu 2414 kg de leite com um teor butiroso 
de 3,8%, em contraste à vaca holando-micaelense 
que ficou em primeiro lugar, com uma produção 
de 8778 kg e teor butiroso de 3,2%, à 7ª lactação 
pertencente ao lavrador Armando G. Machado da 
Relva. 
 Hoje, em S. Miguel já não resta 
qualquer exemplar, ou mesmo parente próximo, 
desta raça vermelha da terra, embora de outras 
ilhas, já aparecem em número apreciável, 
exemplares Ramo Grande. Ao fim ao cabo, são da 
mesma raça, o que acontece, é que o que se 
designa por Ramo Grande será um tipo que 
possuía melhores características para o trabalho 
em relação ao geral da Vermelha da Terra. A 
própria industria, ao necessitar de material 
agrícola para laborar (beterraba, chicória e 
batata doce), fez com que a raça vermelha da 
terra já não fosse suficiente, tendo que se ir 
buscar gado maior e mais forte às outras ilhas, ao 
que pessoas como os Srs. Dionísio e José 
Bernardo, foram os maiores importadores de bois 
de trabalho. O gado que vinha de S. Maria era o 
mais resistente, habituado a alguma carência 
alimentar, e Verões muito secos, sendo o ideal 
nas lavouras. Para os carroceiros, eram preferidos 
os animais provenientes da Terceira e S. Jorge, 
por serem de maior porte e com capacidade para 
transportar mais peso. 
 Ao redor desta raça, há um enorme 
vocabulário, desde os nomes dados aos animais 
(brilhante, diamante, formoso, brioso, namorado, 
rasgado, etc.), como de todas as alfaias e 
trabalhos agrícolas, a que as nossas entidades 
culturais parecem não se aperceber do seu rápido 
desaparecimento. Desde as cangas de trabalho, 
que agrupando-as da menor á maior, temos a “ 
canga de tiro”, “canga de lavrar”, “canga do 
carro” e a maior, a “canga de sachar milho”, e 
não esquecendo o “canguito”, que servia para 

 

Ramo Grande – uma 
parte da nossa história 

agrícola 
 

Renato Cordeiro – Eng.º Zootécnico  



iniciar os gueixos no ensino, e para ajudar outros 
bois que estava na carroça. 
 Actualmente, está-se a reparar num 
aumento do interesse pela raça, o que está muito 
ligado às Festas do Divino Espírito Santo, com os 
seus característicos “Carros das Pensões”. Certo 
é, que sábado do Império sem a Folia, sem o 
cantar dos carros com o som das campainhas e o 
brilho das Chavelhas, para muitos é nada, há um 
vazio, que hoje tem sido preenchido pelas nossas 
freguesias. Talvez este sentimento saudosista 
tenha feito com que gerações mais novas tenham 
se aventurado a trazer todo este ambiente, pois o 
que temos presenciado, é que os criadores de 
bois do Ramo Grande estão na média dos trinta 
anos, ao que numa contagem por alto, em S, 
Miguel se regista á volta de 35 juntas de bois, o 
que representa cerca de 70 animais. 
 É sem dúvida de louvar, mas também 
há que precaver certos aspectos: Criar uma junta 
de bois todo o ano é sem dúvida dispendioso, e 
somar isto à construção do carro de bois, 
chavelha e outros enfeites, fica num montante 
muito elevado. Torna-se necessário lembrar às 
nossas entidades culturais que esta actividade 
necessita de ajuda como as outras demais, e até 
me arrisco a coloca-la numa das mais 
importantes, pois sem duvida que é a nossa 
cultura rural no que tem de mais genuíno. 
 Esta raça em termos económicos, 
pelas ajudas que beneficia para a sua protecção, 
acompanhando cruzamentos controlados com 
raças de carne como a limousine, em 
determinadas condições terá algum valor 
económico de relevo. A sua rusticidade 
combinada com raças de desenvolvimento mais 

precoce e com maior rendimento em carne, trará 
animais que em terras altas, ou em condições 
mais agrestes, terão uma melhor performance em 
relação a cruzados de carne com a raça frísia. A 
quem terá o interesse de passar ao regime de 
vacas aleitantes, talvez a Ramo Grande seja uma 
opção a considerar, permitindo assim o futuro 
desta raça autóctone, trazendo alguma 
viabilidade económica aos seus criadores.  

 



 

 

acreditar no 
"relatório médico" 
feito pela 

Comissão Europeia sobre a 
situação e perspectivas do 
sector dos lacticínios, a 
situação é boa e as 
perspectivas são positivas 
até 2014, prevendo-se que 
seja possível aumentar as 
quotas disponíveis até ao 
ponto em que estas já não 
apresentem uma restrição 
significativa, com a 
continuação sustentada da 
alta de preços e com uma 
produção com apenas um 
ligeiro decréscimo, que se 
concentra nos novos Estados 
Membros, e que 
corresponde ao declínio da 
pequena produção para auto-
consumo.  

O sector leiteiro será mesmo, 
de acordo com as projecções 
da Comissão Europeia, 
aquele onde a evolução 
esperada para o mercado é 
mais positiva, com a 
continuação da expansão da 
produção de queijo e 
produtos frescos e declínio 
da produção de manteiga e 
leite em pó.   

Em resultado do momento 
favorável antevisto para a 
agricultura espera-se que o 
rendimento agrícola 
aumente, em especial nos 
novos Estados Membros, 
prevendo-se um pouco 

menos de 1% de aumento 
real ao ano nos velhos 
Estados Membros, acréscimo 
que é maior por unidade de 
trabalho considerando a 
prevista diminuição da mão 
de obra agrícola.  

A 
Leite: Sector saudável  
Paulo Casaca * Bruxelas, 2007-11-22 

Política 

“o aumento das quotas e o seu eventual 
desaparecimento não trarão quaisquer consequências 

negativas para os agricultores,” 

“…Seria um erro de palmatória, por mera 
desconfiança, não nos prepararmos para 

novas oportunidades e novos desafios, agarrando-nos a 
mecanismos que, provavelmente, deixarão de ter razão de 

existir, mas penso que é também um erro não nos 
prepararmos para a eventualidade de algo não correr de 

acordo com as expectativas.” 



Nestas condições, o aumento 
das quotas e o seu eventual 
desaparecimento não trarão 
quaisquer consequências 
negativas para os 
agricultores, sendo que, por 
essa razão, a Comissão pensa 
que é apenas necessário 
instituir um sistema para 
assegurar a manutenção do 
sector em áreas com 
condições mais difíceis e em 
que não existam alternativas 
agrícolas viáveis ao leite, 
como algumas regiões de 
montanha (depois de instada 
a pensar no assunto, a 
Comissão colocou a hipótese 
de considerar outras regiões, 
como as regiões 
ultraperiféricas).  

O problema com estas 
previsões é que, como tudo 
na vida, elas são falíveis, até 
por que extremamente 
dependentes da evolução da 
situação internacional.  

Seria um erro de palmatória, 
por mera desconfiança, não 
nos prepararmos para novas 

oportunidades e novos 
desafios, agarrando-nos a 
mecanismos que, 
provavelmente, deixarão de 
ter razão de existir, mas 
penso que é também um erro 
não nos prepararmos para a 
eventualidade de algo não 
correr de acordo com as 
expectativas.  

A Comissão anunciou, no 
contexto da apresentação 
pública do seu "certificado 
médico", que vai 
imediatamente abrir um 
período de consulta 
envolvendo, em particular, as 
associações do sector, o que 
representa um importante 
desafio a que temos de dar 
resposta.  

Com os dados que temos na 
mão, os principais 
instrumentos europeus de 
apoio ao desenvolvimento 
agrícola e rural tornados 
públicos, penso que a 
primeira reacção dos 
dirigentes agrícolas 
açorianos foi acertada, dando 

por seguro que o mecanismo 
que a Comissão vai criar para 
fazer face à ausência de 
quotas vai também 
contemplar a Região 
Autónoma dos Açores, mas 
há agora que pensar 
estrategicamente.  

Tal como tenho dito 
anteriormente, parece-me 
necessário pensar em 
reivindicar mecanismos de 
salvaguarda, caso as coisas 
não corram tão bem quanto 
se espera, devendo este 
constituir um dos pontos 
centrais das respostas a dar à 
Comissão.  

Por outro lado, penso ser 
necessário definir os temas e 
os aspectos mais importantes 
para actuar estruturalmente 
na modernização e 
competitividade do sector, a 
fim de podermos aproveitar 
na sua plenitude o novo 
sistema de apoios de que 
dispomos. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

“…parece-me necessário pensar em reivindicar 
mecanismos de salvaguarda, caso as coisas não corram tão 

bem quanto se espera…” 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Novas Provas 

PICSTON SHOTTLE 
• Com 1.ª prova na América 

entrou para o 1. Lugar com 
TPI 2060 (Mace) 

• Destacando-se em 
produção:  

o 1416 Lbs 

o 61 Lbs Gordura 

o 41 Lbs Proteína 

o 3.34 Tipo 

o 2.52 Úberes  
o 1.98 Pernas e Pés   

valley BOLTON 
• Mantendo-se no top, assume o 4.º 

Lugar nas prova Americanas, com 
TPI 1930  

• Produção:  
o 2077 Lbs 

o 86 Lbs Gordura 

o 58 Lbs Proteína 

o 3.10 Tipo 

o 2.58 Úberes  
o 2.09 Pernas e Pés   
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                     Cooperativa Juventude Agrícola, CRL            Tel. 296 682 363                www.ajam.com.sapo.pt 



Neste sector cada um 
tem o seu papel… 

 

Passe a tê-lo em formato digital! 
 

Gestão Informática de Efectivos e Maneio 
Animal 

 

 De modo a aumentar a eficiência das explorações, a poupar tempo e 
deslocações a AJAM acaba de lançar mais um serviço técnico aos 
Associados. A partir de agora torne a gestão da sua exploração mais 
simplificada:  
 
 

  
 

 

Telefone  para 
a AJAM a 
0€/mim. 

(protocolo 
TMN) e dê a 
informação 

(nascimentos, 
mortes, etc. ) 

Nós 
registamos a 
informação 
de forma 
segura e 
eficaz e 

tratamos dos 
papéis 

Receba no 
telemóvel alertas: 
(retornos de cio, 

datas de secagem, 
inseminação,  

alertas de 
encabeçamento, 

etc..  

A aproveite as vantagens do 
programa: 

 Substitui o livro de registos (Mod. 
160/DGV) 

 Permite a gestão dos efectivos 
(entradas saídas, mortes, vendas 
nascimentos....) 

 Permite a gestão reprodutiva (taxas de 
sucesso de IA, alertas de retorno de cio, n.º de 
repetições, intervalos entre partos…. 

 Permite a gestão do maneio 
alimentar 

  Permite a gestão do maneio sanitário 
(contém o livro de registos de medicamentos 
obrigatório nas explorações)  

 Permite a consulta e actualização em 
qualquer local basta ter internet e a sua 
password 

 Tem capacidade de dados ilimitados 
  O pagamento é feito por animal e 

apenas uma vez na vida de cada 
animal aquando do primeiro registo 
(logo os investimentos são muito reduzidos, 
porque não compra o programa)  

 Tem acesso aos dados e relatórios 
sempre que os solicitar  

 Recebe alertas via SMS  
 Deixa de preencher tantos papéis e 

perder tanto tempo em deslocações! 

Para mais informações contacte‐nos na nossa sede ou através dos n.ºs : tel. 296 682 363, Telm. 969645949 



“Aterragem suave” é uma expressão curiosa 
mas bastante oportuna, já que surge num 

período de turbulência no sector dos 
lacticínios, com a produção em queda livre e 

o preço do leite em altos voos.” 

“ATERRAGEM SUAVE” 
DAS QUOTAS LEITEIRAS? 
 

Carlos Neves * Produtor de leite 
Presidente da AJADP (ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS AGRICULTORES DO DISTRITO DO PORTO)  

Vice-Presidente da AJAP (ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS AGRICULTORES De Portugal) 

 
 

 Comissão Europeia 
anunciou 

recentemente, no 
âmbito da “Health check” 
(exame de saúde) da PAC, a 
intenção de preparar a 
“aterragem suave” das 
quotas leiteiras, pois o seu 
fim “está previsto para 
2015”. “Aterragem suave” é 
uma expressão curiosa mas 
bastante oportuna, já que 
surge num período de 
turbulência no sector dos 
lacticínios, com a produção 

em queda livre e o preço do 
leite em altos voos.” 
Entretanto, surgiram 
reacções de produtores e 
governos de outros países. 
Que vai responder Portugal 
em relação a esta revolução 
que se anuncia para o 
sector? Independentemente 
de uma posição mais 
estruturada que os jovens 
agricultores poderão 
assumir sobre o tema, julgo 
ser importante alinhar desde 
já alguns tópicos para 

iniciarmos o debate que 
urge fazer. 
Em primeiro lugar, devemos 
lembrar que as quotas ainda 
não acabaram. Está 
acordada a sua existência 
até 2015. Será difícil a sua 
continuação depois dessa 
data mas também será difícil 
que acabem antes. Devemos 
lembrar ainda que muitos 
previram e defenderam o 
fim do sistema na reforma de 
2003, nomeadamente o país 
de origem da comissária. A 

diferença que se nota agora 
é que aqueles que mais 
defenderam o sistema (caso 
dos franceses) parecem 
resignados, mas a procissão 
ainda vai no adro.  
Em defesa do fim das 
quotas, diz-se que elas já 
não se justificam porque não 
há excedentes, o mercado 
está a funcionar e a 
produção abaixo do 
consumo. Ora, o fim dos 
excedentes foi consequência 
do limite de produção 

imposto 
pelas quotas, 
um sistema 
que, em vez 
de ser um 
mecanismo 
dependente do orçamento 
comunitário, ajuda esse 
orçamento. Se acabarem as 
quotas, mais cedo ou mais 
tarde, voltarão os 
excedentes. E então, como 
se vai lidar com esse 
problema?  
Que estrutura de produção 

podemos esperar 
num regime livre 
de quotas? Talvez 
seja oportuno ver 
a realidade de 
países sem esse 
sistema, como os 
EUA: Aumenta a 
produção, baixa o 

preço, baixa a produção, 
aumenta o preço e assim 
sucessivamente; Aumenta 
também o tamanho das 
explorações, procurando 
economia de escala. 
Contudo, isto aqui é Europa. 
Temos regras ambientais e 
sociais mais apertadas que o 
Tio Sam. Não podemos 
contratar ordenhadores 
mexicanos “à semana”. 
Além disso, temos as 
regiões de montanha, o 
minifúndio e as regiões 

A 

Opinião 



ultra-periféricas em risco de 
abandono da agricultura, 
despovoamento e 
desertificação. 
A hipótese de eliminar as 
quotas antes de 2015 (o seu 
aumento progressivo, acima 
da produção, a partir de 
2009, significaria que 
deixavam de ter qualquer 
valor as quotas detidas, 
porque nunca haveria 
multas) é uma falta de 
seriedade por parte dos 
dirigentes políticos e uma 
falta de respeito em relação 
aos produtores (alguns com 
imensas dificuldades) que 
adquiriram quota leiteira. 
Caso a Europa decrete o fim 
efectivo do sistema, fará 
sentido indemnizar os 
detentores de quota pelo 
prejuízo causado por esta 
mudança de orientação 
política. 
Para os jovens agricultores, 
o fim das quotas significa 
boas e más notícias: por um 
lado, permite a instalação de 
jovens sem histórico de 
produção e permite aos mais 
dinâmicos aumentar a 
produção de forma 
competitiva, canalizando o 

investimento para aspectos 
com retorno económico 
(instalações, genética, etc). 
Por outro lado, acaba com a 
estabilidade do sector que 
permitia fazer previsões e 
suportar encargos 
resultantes de empréstimos 
de longo prazo.  
Essas dificuldades agravam-
se num pais com poucos 
recursos, dependente do 
orçamento comunitário e 
que ainda não estudou como 
será o futuro da produção 
sem quotas leiteiras. É 
urgente estudar as 
consequências dessa 
mudança no nosso país e 
deveria ser o Ministério da 
Agricultura a avançar e fazer 
esse estudo. Se não o fizer, 
deve avançar a indústria de 
lacticínios, pois tem já 
muitos dados disponíveis e, 
dentro da fileira, tem mais 
capacidade económica para 
o fazer. É urgente estudar e 
debater este assunto de 
modo a definir rapidamente 
uma posição de fundo e 
propostas complementares 
que defendam a produção, 
transformação e consumo de 
lacticínios em Portugal. 

Por enquanto, Portugal ainda 
não está preparado para 
discutir “como” se fará uma 
“aterragem suave” nas 
quotas. Por agora, o país 
está demasiado ocupado a 
decidir “onde” poderá fazer 
essa e outras aterragens: 
Portela+1? Ota? 
Alcochete?... 
 
 
 

Carlos Neves 
Dezembro 2007 

“Por enquanto, 
Portugal ainda 

não está 
preparado para 
discutir “como” 
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agora, o país está 
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decidir “onde” 
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aterragens: 
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Ota? 

Alcochete?
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 que caracteriza a nossa agricultura, 
como todos sabemos, não é a 
quantidade produzida mas sim a 
qualidade dos nossos produtos, que 

vão desde o Ananás até ao nosso leite. Como é 
sabido a qualidade do nosso leite é, de certa 
forma, proveniente do tipo de maneio utilizado, 
ou seja, o pastoreio directo da pastagem. 
Contudo, as nossas pastagens têm vários fluxos 
de crescimento, fluxos estes que estão 
dependentes da estação do ano. Como vamos 
entrar no fluxo de maior crescimento de erva e 
como queremos manter ou talvez melhorar a 
qualidade do nosso produto, é necessário saber 
a melhor solução a dar a este excedente de erva. 
A opção mais utilizada, na nossa região, é sem 
sombra de dúvidas a ensilagem, mas o principal 
objectivo da silagem, (conservação das plantas 
forrageiras) é preservar o material vegetal (erva) 
com o mínimo de perdas possíveis dos seus 
nutrientes. 
 Além das diversas vantagens que a 
silagem representa, após a fermentação, tais 
como a redução do conteúdo de alguns 
componentes tóxicos; os nitratos da forragem, o 
acido prússico entre outros, existe uma 
desvantagem da silagem que é a de ser uma 
ração volumosa não sendo também de fácil 

transporte para grandes 
distâncias e muitas vezes com 
um teor muito baixo em matéria 
seca.  
 Porém acontecem outros 
problemas que sucedem como 
exemplo: à medida que a forragem cortada se 
decompõe ela aquece e este aquecimento por 
seu turno acelera a decomposição, o que se deve 
ao facto de o ar quente começar a subir no monte 
da forragem atraindo o ar frio que, por sua vez, 
acelera este processo. Logo, é necessário e 
essencial parar a passagem do ar, que pode ser 
obtido compactando-a firmemente a fim de evitar 
o movimento do ar e depois cobrindo o monte, 
por exemplo com uma folha de plástico para 
evitar não só a entrada de mas também a saída 
do ar quente. Assim, se consegue evitar o 
aquecimento e produzir um ambiente sem 
oxigénio (anaerobiose) no interior do silo. No 
entanto diversos bolores e bactérias podem 
ainda sobreviver nestas condições e 
decomporem a forragem mesmo na ausência do 
ar, o que obriga a acidificar a forragem ou a 
esteriliza-la para evitar que tal suceda. Esta 
acidificação pode ser conseguida com alguns 
produtos existentes no mercado. 

 

Características das forragens 

para silagem. 
1ª - Uma quantidade apropriada de glúcidos 

fermentescíveis.  
2ª - A presença de flora microbiana adequada.  
3ª - A capacidade de obter e manter condições 

anaeróbias no silo.  
4ª – Elevado teor em matérias seca. 

O 

    

O que define a  
qualidade das Silagens

Rui Calouro 
Eng. Agricola   



  
Medidas para produzir uma boa 
silagem  
  

lém de um ambiente de anaerobiose 
(ausência de oxigénio) é necessário 
que a forragem possua outras 
características de modo a obter uma 

boa silagem. Assim, se as forragens não 
contiverem uma quantidade suficiente de 
glúcidos fermentescíveis o pH não pode baixar 
(acidificar) para o valor necessário para que haja 
a estabilização da silagem, logo, a actividade dos 
bolores e das bactérias é pouco inibida, o que 
levará à decomposição proteica ou, pior ainda a 
decomposição do acido láctico produzido (para 
acidificar) e, tão, necessário para conservar a 
silagem, ocorrendo assim a subida do pH e o 
aparecimento de fermentações secundárias 
indesejáveis.  
 Estas situações ocorrem quando a 
forragem está exageradamente húmida, logo 
esta forragem contém poucos glúcidos e não 
fermentará adequadamente, sendo necessário 
desidratá-la no campo antes de a ensilar, 
correndo os riscos que todos sabemos. Contudo 
por vezes é desejável a utilização de aditivos 
químicos que tornem o processo de ensilagem 
menos dependente do conteúdo de glúcidos e da 
humidade da forragem.  
 Por fim, e em modo de resumo, o 
principal objectivo na conservação das plantas 
forrageiras como a silagem é preservar o 
material vegetal com o mínimo de perdas 

pos
sív
eis 
dos 
seus nutrientes. Nos processos naturais, as 
bactérias produtoras de ácido láctico fermentam 
os glúcidos solúveis contidos nas plantas,  
produzindo ácido láctico que por sua vez reduz o 
pH para cerca de 4,0, simultaneamente, com a 
fermentação referida ocorre uma série de outras 
 actividades bioquímicas conduzidas pelas 
enzimas das próprias plantas e dos 
microrganismos. O primeiro objectivo da 
ensilagem é o de alcançar e manter um ambiente 
de anaerobiose que desfavoreça as 
fermentações indesejáveis produtoras de CO2, 
amónia e aminas, que impõe um odor na 
silagem. Uma deficiência de glúcidos solúveis 
contidos nas plantas e a presença excessiva de 
água, conduz à fermentação indesejável (por 
clostridios) que são dos piores inimigos da 
conservação e da qualidade da silagem, porque 
transforma o ácido láctico em ácido butirico e a 
quebra dos aminoácidos (responsáveis pela 
formação da proteína).  
 

Conjunto de seis regras para se 
obter uma boa ensilagem: 

1) Cortar a forragem num estádio 

óptimo de desenvolvimento;  
2) Obter, se possível, na forragem um 

mínimo de 22% de matéria seca e 
aplicar um aditivo se necessário; 
3) A forragem deve estar cortada em 

fragmentos de comprimento correcto;  
4) Evitar as contaminações pelo solo 

em todas as fases; 
5) Encher o silo de forma a evitar o 

movimento do ar, o aquecimento e a 
oxidação;  
6) Fechar e selar completamente o 

silo, logo que esteja completado o seu 
enchimento, evitando a entrada do ar.

A 
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Novas Provas 

Jenny-Lou TOYSTORY 
• Destaca-se com:  
o TPI 1799 

o 1271 Lbs 

o 56 Lbs Gordura 

o 39 Lbs Proteína 

o 3.11 Tipo 

o 2.55 Úberes  
o 1.09 Pernas e Pés   

HEATHER HOLME - VELVET 
• Com LPI 1807  
• Aumenta na produção da 

gordura e proteína  
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ti
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!

                     Cooperativa Juventude Agrícola, CRL            Tel. 296 682 363                www.ajam.com.sapo.pt 

Roylane  Jordan - ROY 
• Continua a ser o n.1 em TIPO nos 

EUA (com 99% de repetitibilidade) 

• Demonstra bem o potencial genético 
que tem actualmente, com 44.758 filhas 
em 12.558 Expl., podendo assim 
utilizar-se em novilhas.  



 

À med ida  que  o  le i te  
perde  qua l idade ,  você  

perde  d inhe iro ! ! !  
 
 

9 Pontos – 0.334€ Litro             . 
8 Pontos – 0.331€ Litro (-0$60) 
5 Pontos – 0.313€ Litro (-4$21) 
4 Pontos – 0.310€ Litro (-4$85) 
3 Pontos – 0.307€ Litro (-5$41) 
2 Pontos – 0.304€ Litro (-6$01) 
0 Pontos – 0.298€ Litro (-7$23) 
-2 Pontos – 0.292€ Litro (-8$42) 
-4 Pontos – 0.286€ Litro (-9$62) 

 
* Valores para teores de gordura 3.7, proteína 3.2, leite quente e relativos preços praticados pela UNILEITE 

a 01/01/2008 

 
Ainda quer continuar a perder 

dinheiro? 
 

Sabia que uma vaca que produza 8000L/ano e com 
uma contagem de 300.000 células somáticas possui 

mamite, ao fim do ano produz menos 480 litros de 
leite e você perde 160.3€?



 

Cooperativa Juventude 
Agrícola, CRL  

Projecto Co-Financiado pela U.E. e Estado Português  
Ajudas à Melhoria da Capacidade de Acesso aos Mercados 

Prémio Produtor  

A Ç O R E S  

leite  

O melhor que a  

natureza lhe dá!!!

de qualidade 

Excelente



ADELIO GIL SILVA MASSA 
AGUIAR E RODRIGUES LDA. 
ALBANO MANUEL REIS VIVEIROS 
AMERICO PEREIRA PACHECO 
ANDRE MANUEL HINTZE ATAYDE MOTA 
ANTONIO MANUEL COGUMBREIRO ESTRELA REGO 
ANTONIO MANUEL RODRIGUES 
ANTONIO VICTOR REBELO RAPOSO 
BERNEQUILDA TAVARES MEDEIROS 
BRIAN CABRAL RAPOSO 
CARLOS ALBERTO RAPOSO CABRAL 
DINIS ALBERTO PEREIRA MIRANDA 
DUARTE MANUEL PACHECO 
EUSEBIO ARRUDA MIRANDA 
FILIPE JORGE RESENDES CABRAL MELO 
FLAVIO ROBERTO CIPRIANO GARCIA 
FRANCISCO MACHADO FARIA E MAIA 
GIL MANUEL FERREIRA RODRIGUES 
GUILHERME AMARAL PIMENTEL 
HENRIQUE MANUEL OLIVEIRA PAVAO 
HILDEBERTO BARBOSA COSTA 
HUMBERTO CAMARA VIVEIROS 
JACINTO MANUEL AMARAL REBELO 
JACINTO MANUEL MEDEIROS RAPOSO 
JOAO ALBERTO AMARO ALMEIDA 
JOAO ANICETE ALMEIDA CORDEIRO 
JOAO BERNARDO BRAGA SOUSA 
JOAO CABRAL 
JOAO CARLOS ARRUDA MASSA 
JOAO CARLOS SILVA PONTE 
JOAO CARVALHO GARCIA 
JOAO LUIS ALMEIDA BORGES 
JOAO LUIS OLIVEIRA 
JOAO PAULO FRIAS AFONSO 
JORGE ALBERTO MEDEIROS CORREIA 
JOSE ADRIANO PEREIRA FURTADO 
JOSÉ ALEXANDRE BRAGA PEREIRA/SILVERIO 
COSTA PEREIRA 
JOSE CARLOS RESENDES FAGUNDO 
JOSE DANIEL CORDEIRO ARRUDA 
JOSE EDUARDO BOTELHO PEREIRA 
JOSE FRANCISCO MONIZ PONTE DUTRA 
JOSE JACINTO CORREIA AGUIAR 
JOSE JACINTO MELO PACHECO 
JOSE MANUEL CORDEIRO MONIZ 
JOSE MANUEL PAVAO CORREIA SILVA 
JOSE MANUEL PIMENTEL FURTADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOSE MANUEL SOUSA OLIVEIRA 
JOSE MARIA AMARAL FERREIRA 
JOSE MARIA PAPOULA RESENDES 
JOSE MARIA SOUSA PEREIRA 
JOSE PIMENTEL FURTADO 
JOSE RAPOSO CABRAL 
JOSE RAPOSO VIDAL 
LEONARDO VIANA MEDEIROS BRANCO 
LUIS CARLOS PONTE 
LUIS COUTO NEGALHA 
LUIS FILIPE FRAZAO CABRAL 
LUIS MANUEL SOUSA MOTA 
LUIS MIGUEL SOUSA VIVEIROS 
MANUEL ANTONIO REGO ROCHA 
MANUEL CABRAL RAPOSO 
MANUEL FRANCISCO TAVARES VIEIRA 
MANUEL SOARES MELO 
MARIO JORGE CASTRO VIVEIROS 
MASSINHAS EXPLORAÇÃO, AGROPECUÁRIA LDA 
MIGUEL ALVES MEDEIROS DIOGO 
MIGUEL MONIZ MOTA 
MIGUEL TOME CUNHA ANDRADE 
NOEMIA CORDEIRO COUTO 
NUNO MIGUEL PEREIRA GASPAR 
PAULA CRISTINA GUIDO GAIDOLA TAVARES 
PAULO ALBERTO FELIX VIEIRA 1ª LAVOURA 
RICARDO CABRAL OLIVEIRA 
RUI MIGUEL SILVA PEREIRA 
SOC.AGRO-PEC. RODRIGUES E RODRIGUES LDA. 
SOCIEDADE SILVA E DUARTE 
TIAGO HINTZE ATAYDE MOTA 
VALTER MANUEL ARRUDA MASSA 
 
* Listagem fornecida pelo SERCLASM, referente 
a sócios e não sócios da AJAM.  
 
**Não constam na lista nem foram contempladas, 
as explorações que se encontravam em sequestro 
devido à brucelose a 31-12-2006 e as que não 
autorizaram a divulgação do seu nome.   

 

**Explorações n.º 
94 253 479 792 1191 2005 3363 
205 334 600 875 1732 2352 3445 
234 405 714 1172 1972 2774   

A TODOS* OS NOSSOS PARABÉNS! 



DECLARAÇÃO DE 
ACTIVIDADE 

 

1. Todos os proprietários das explorações de 
bovinos  existentes  à  data  da  entrada  em 
vigor  do  Decreto  Legislativo  Regional  n.º 
16/2007/A,  de  9  de  Julho,  devem, 
obrigatoriamente,  proceder  à  declaração  de 
actividade;  

2. Os proprietários das  referidas explorações 
devem  dirigir‐se  aos  Serviços  de 
Desenvolvimento Agrário da  ilha  aonde  está 
sediada a sua exploração (aberto desde o dia 
20  de  Janeiro  de  2008),  com  os  seguintes 
documentos: 

• Bilhete de Identidade;  

• N° de Identificação Fiscal; 

• Parcelário ‐ modelo P1; 

• Registo de existências 

3, A declaração de  actividade de  exploração 
de  bovinos,  constitui  condição  prévia  e 
necessária ao licenciamento das mesmas.  

 
 

Licenciamento das 
  explorações bovinas 

 

O  licenciamento  das  explorações  é  uma  questão  que  tem  vindo  a 
preocupar  muitos  dos  produtores  e,  na  medida  em  que  a  sua  não 
clarificação é motivo de grande desorientação.  
 

O  regime  jurídico  do  licenciamento  das  explorações  bovinas  da  Região 
Autónoma dos Açores, estabelecido pelo Decreto Legislativo Regional n.º 
16/2007/A,  de  9  de  Julho,  prevê  que  o  licenciamento  dependa  do 
cumprimento  de  requisitos  relativos  à  sanidade,  bem‐estar  animal, 
higiene pública veterinária, valorização agrícola de efluentes, ambiente e 
ordenamento do território. 

1. Todos os proprietários das explorações de bovinos a  constituir 
ou já existentes são obrigados a proceder ao seu licenciamento.  

2. Todos os proprietários das explorações de bovinos já existentes à 
data  da  entrada  em  vigor  do  referido  Decreto  Legislativo  Regional, 
dispõem de um prazo até 31 de Dezembro de 2009 para proceder ao seu 
licenciamento 

3.  Os proprietários das  referidas explorações devem dirigir‐se aos 
Serviços  de  Desenvolvimento  Agrário  da  ilha  onde  está  sediada  a 
exploração (aberto desde 20 de Janeiro de 2008)  

4. Aos  interessados  será  entregue  um  talão  comprovativo  de 
requerimento de licenciamento de exploração de bovinos 

5.   O licenciamento de exploração de bovinos é obrigatório. O não 
licenciamento  das  explorações  de  bovinos  é  considerado  contra‐
ordenação  e  determina  a  aplicação  das  coimas  previstas  no  Decreto 
Legislativo Regional n.º 16/2007/A, de 9 de Julho 

Tipos de licenças de exploração bovina    (Artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 16/2007/A, de 9 de Julho) 

As licenças de exploração bovina classificam‐se em: 
a) Licenças de tipo A, a que estão sujeitas: 

i)  Todas  as  explorações  extensivas  que  não  possuam 
estruturas para a concentração de animais, nomeadamente 
salas  de  ordenha,  parques  de  espera  e  de  alimentação, 
possuindo  ou  não  estruturas  de  armazenamento  de 
forragens;  

ii)  Todas  as  explorações  extensivas  ou  semiextensivas 
que,  possuindo  estruturas  para  concentração  de  animais, 
nomeadamente  salas de ordenha, parques de  espera  e de 
alimentação  e  estruturas de  armazenamento de  forragens, 
detenham um efectivo total médio anual  igual ou  inferior a 
120 CN;  

iii)  Todas  as  explorações,  independentemente  do  seu 

sistema de produção, até ao máximo de 15 CN;  
b) Licenças de tipo B, a que estão sujeitas as explorações 
extensivas  e  semiextensivas  que  possuem  estruturas  para 
concentração de animais, nomeadamente salas de ordenha, 
parques de  espera  e parques de  alimentação,  e  estruturas 
de armazenamento de forragens e cujo efectivo total médio 
anual seja superior a 120 CN;  
c) Licenças de tipo C, a que estão sujeitas as explorações 
em  áreas  protegidas  ou  classificadas  e  zonas  sensíveis  ou 
vulneráveis,  com  efectivos  e  sistemas  de  produção  de 
bovinos previstos no anexo II do Decreto‐Lei n.º 69/2000, de 
3 de Maio;  
d) Licenças de tipo D, a que estão sujeitas as explorações 
que não se enquadrem nas alíneas anteriores.  

Informações úteis 



Tramitação administrativa (Anexo II)  

1  ‐  O  requerimento  para  a  obtenção  da  licença  de  actividade  é 
dirigido  ao  director  regional  com  competência  em  matéria  de 
desenvolvimento agrário.  
2  ‐  O  requerimento  é  apresentado  no  serviço  de  ilha  com 
competência na agricultura da  área de  localização da exploração, 
acompanhado dos seguintes documentos:  

a)  Identificação  do  requerente  e  da  marca  de  exploração 
(quando  exista),  domicílio,  sede,  número  de  identificação  fiscal, 
número de telefone, telemóvel, fax, correio electrónico e, no caso 
de pessoa colectiva, identificação dos seus representantes;  

b)  Parecer  emitido,  quando  exigível,  pela  câmara municipal 
respectiva que documente que as instalações não estão localizadas 
em área sujeita a proibição ou restrição de edificação;  

c)  Planta  de  localização  e  de  implantação  das  instalações, 
quando as haja, na escala de 1:1000;  

d)  Plantas  técnicas  indicando  o  equipamento  e  as  redes  de 
água de lavagem, de abeberamento e dos esgotos implantados nas 
instalações existentes, à escala de 1:100;  

e) Modelos  P1  e  P3  emitidos  pela  entidade  competente  na 
matéria; 

f) Número de exploração emitido pela entidade competente. 
3 ‐ Sempre que uma exploração de bovinos  já existente, à data de 
entrada em vigor do presente diploma, não puder cumprir com o 
disposto nas alíneas c) e d) do número anterior, ao  requerimento 
deverá ser junta declaração justificativa da impossibilidade.  
Requisitos  técnicos  relativos  à  sanidade,  bem‐estar 
animal e higiene pública veterinária (Anexo III) 

1  ‐ Para a atribuição da  licença, as explorações de bovinos têm de 
cumprir os seguintes requisitos técnicos:  

a) Deter a marca de exploração atribuída pelo serviço de ilha 
com  competência  em  matéria  de  agricultura,  no  caso  das 
explorações que à data de entrada em vigor do presente diploma já 
se encontrem em funcionamento;  

b)  Cumprir  com  as  disposições  referentes  à  protecção  dos 
animais nos locais de criação constantes no n.º 1 do artigo 4.º e no 
anexo A, ambos do Decreto‐Lei n.º 64/2000, de 22 de Abril, e, no 
caso dos viteleiros, ainda as do Decreto‐Lei n.º 48/2001, de 10 de 
Fevereiro;  

c) As explorações que possuem instalações fixas devem estar 
dotadas de estruturas apropriadas que permitam proceder à carga 
e descarga dos animais e meios de transporte;  

d)  Sempre  que  as  condições  hidrográficas  e  ou  orográficas 
dominantes nas explorações o aconselhem, deverão ser  instaladas 
cortinas  de  abrigo,  sob  orientação  dos  serviços  competentes  em 
matéria de desenvolvimento agrário.  
2  ‐ Para além dos requisitos estabelecidos no número anterior, as 
explorações de bovinos leiteiros com instalações fixas têm de estar 
dotadas, em função da capacidade de alojamento, de:  

a)  Instalações  reservadas  ao  alojamento  dos  animais  que 
permitam boas condições de higiene e limpeza;  

b)  Equipamentos  apropriados  para  limpeza,  lavagem  e 
desinfecção das instalações;  

c)  Área  de  armazenagem  adequada  para  os  alimentos  e 
camas; 

d)  Sistema  adequado  de  recolha,  tratamento  e 
armazenamento dos chorumes; 

e)  Locais  adequados  para  a  ordenha,  manipulação, 
arrefecimento  e  armazenagem  do  leite,  os  quais  devem  estar 
situados  e  construídos  de  forma  a  evitar  qualquer  risco  de 

contaminação do leite, devendo ser fáceis de limpar e lavar e ser 
dotados de:  

i) Paredes e pavimentos facilmente  laváveis, nomeadamente 
nos  locais em que existam maiores possibilidades de se sujarem 
ou serem infectados;  

ii) Pavimentos que permitam a fácil drenagem dos  líquidos e 
ofereçam boas condições para a eliminação de efluentes;  

iii) Sistemas de ventilação e iluminação satisfatórios; 
iv) Um sistema de abastecimento de água potável adequado 

e  suficiente,  de  acordo  com  os  parâmetros  indicados  em 
legislação específica;  

v)  Uma  separação  adequada  de  quaisquer  fontes  de 
contaminação,  tais  como  as  instalações  sanitárias  e  as 
estrumeiras;  

vi)  Acessórios  e  equipamentos  fáceis  de  limpar,  lavar  e 
desinfectar; 

vii) Um tanque de refrigeração de leite adequado ao mesmo, 
o  qual  tem  de  estar  devidamente  separado  dos  locais  de 
estabulação;  

viii)  As  salas  e  locais  em  que  o  leite  é  armazenado, 
manipulado e arrefecido devem ser protegidas da proximidade 
e intrusão de poeiras, resíduos, insectos e ou outros animais.  

3  ‐ Se  for utilizado um sistema de ordenha móvel, para além de 
satisfazer  as  exigências  referidas  nas  subalíneas  iv)  e  vi)  do 
número anterior, o sistema tem obrigatoriamente de:  

a) Localizar‐se num solo isento de qualquer acumulação de 
excrementos ou de outros resíduos;  

b)  Garantir  a  completa  protecção  da  recolha  do  leite 
durante todo o período em que é utilizado;  

c) Ser construído em material que assegure a manutenção 
das superfícies internas e em boas condições de higiene.  

4  ‐  Tem  de  ser  assegurado  de  forma  eficaz  o  isolamento  dos 
animais  suspeitos ou portadores de uma das doenças  abrangidas 
por planos de erradicação oficiais.  
 

Normas  técnicas  para  a  valorização  agrícola  de 
efluentes das explorações de bovinos (Anexo V) 

Orientações relativas à gestão de efluentes 

A – Para efeitos do disposto no presente anexo, entende‐se por: 
1)  «Águas  brancas»  as  águas  provenientes  da  lavagem  da 

instalação de ordenha e do  tanque de  refrigeração do  leite. Estas 
águas  possuem  vestígios  de  leite  e  de  soluções  de  limpeza, 
nomeadamente detergentes e desinfectantes;  

2) «Águas verdes» as águas provenientes da lavagem das áreas 
de  espera,  do  pavimento  e  das  paredes  da  sala  de  ordenha, 
podendo estas águas  conter pequenas quantidades de dejectos e 
vestígios de produtos de limpeza;  

3)  «Capacidade  total  de  armazenagem  de  efluentes»  o 
somatório  da  capacidade  de  contenção  dos  efluentes, 
designadamente fossas, nitreiras, valas de condução dos efluentes 
dos  estábulos  até  ao  sistema  geral  de  armazenamento,  lagoas 
impermeabilizadas  e  outros  reservatórios  previstos  para  o  efeito, 
sendo  ainda  de  contabilizar  nesta  capacidade  total  a  volumetria 
contratualizada, quer seja aluguer de fossas (cisternas), quer acesso 
a unidades de tratamento de águas residuais (ETAR);  

4)  «Capacidade  de  armazenamento  por  cabeça  normal»  o 
volume  necessário  para  armazenar  durante  quatro  meses  o 



efluente de um animal adulto, correspondendo a 7 m3 ou a 6 m3 
caso  haja  lugar  a  separação  da  fracção  líquida  (por  um  qualquer 
método, mecânico, químico ou  físico), e devendo a capacidade de 
armazenamento  ser  suficiente  para  conter  o  chorume  de,  pelo 
menos,  quatro  meses,  a  menos  que  tenha  um  sistema  de 
eliminação seguro e que funcione durante todo o ano;  

5) «Chorume» a mistura de dejectos sólidos e  líquidos com as 
águas brancas e verdes, contendo, por vezes, restos de rações, de 
palhas ou de fenos, podendo apresentar um maior ou menor grau 
de diluição e incluir as escorrências provenientes das nitreiras;  

6) «Fertilizante» qualquer substância utilizada com o objectivo 
de directa ou  indirectamente manter ou melhorar  a nutrição das 
plantas;  

7) «Fertilizantes orgânicos e correctivos orgânicos» as matérias 
de  origem  animal  utilizadas  para manter  ou melhorar  a  nutrição 
vegetal e as propriedades físicas e químicas e a actividade biológica 
dos  solos,  quer  separada  quer,  conjuntamente;  podem  incluir  o 
chorume,  o  conteúdo  do  aparelho  digestivo  e  o  produto  da 
compostagem.  
B – Deverão ser cumpridas as seguintes orientações: 

1)  O  período  de  tempo  que  decorre  entre  a  aplicação  dos 
efluentes de pecuária e instalação da cultura deve ser o mais curto 
possível;  

2) Os  efluentes  e  chorumes  devem  ser  incorporados  no  solo 
logo após a sua distribuição à superfície do terreno;  

3)  A  barra  de  distribuição  da  cisterna  do  chorume  deve  ser 
adaptada de modo que fique o mais próximo da superfície do solo 
e a sua distribuição seja efectuada em bandas;  

4)  A  aplicação  do  chorume  à  superfície  do  solo  deve  ser 
efectuada  com  recurso  a  equipamentos  que  funcionem  a  baixa 
pressão  (a  fim de  reduzir as perdas de azoto por volatilização e a 
libertação de maus cheiros) ou equipamentos que permitam a sua 
injecção no solo;  

5) Não devem ser aplicados estrumes e chorumes a menos de 
50 m de uma nascente, poço ou captação de água que se destine a 
consumo humano;  

6) Não devem  ser aplicados estrumes e chorumes numa  faixa 
de  protecção  das  ribeiras  inferior  a  10  m,  salvo  nas  situações 
concretas  em  que  comprovadamente  ocorra  contaminação  de 
linhas  de  água,  em  que  deverá  ser  redefinida  a  distância  por 
determinação  da  direcção  regional  competente  em  matéria  de 
recursos hídricos;  

7) Os efluentes da pecuária devem ser aplicados: 
a) Nas culturas de Primavera, na altura das sementeiras; 
b) Nos cereais de Outono/Inverno, na altura das sementeiras e 

quando for possível em cobertura no afilhamento;  
c) Nas pastagens e forragens, ao  longo do ano, com  intervalos 

mínimos de  três  semanas e não ultrapassando o número  total de 
aplicações  correspondentes  à  quantidade  máxima  de  azoto  a 
aplicar de acordo com a análise efectuada ao solo. A aplicação deve 
ser  efectuada  quando  o  solo  se  encontrar  em  bom  estado  de 
humidade;  

8) Os  efluentes  produzidos  nas  explorações  pecuárias  devem 
ser armazenados em instalações adequadas a fim de manterem o seu 

valor como fertilizante e reduzir os riscos de poluição do 
ambiente;  

9)  As  instalações 
pecuárias  devem  permitir 

uma limpeza fácil e com baixo consumo de água de lavagem, a fim de 
diminuir o  grau de diluição dos dejectos e  a  capacidade das  fossas 
onde são armazenados;  

10) As  fossas e  tanques de  recolha e de  armazenamento dos 
chorumes  devem  ter  paredes  e  pavimentos  impermeabilizados, 
para impedir a sua infiltração no solo;  

11)  A  capacidade  das  estruturas  de  armazenamento  dos 
efluentes de pecuária deve ter em conta a produção total diária e, 
no  mínimo,  ser  suficiente  para  armazenar  o  que  é  produzido 
durante  o  período  de  tempo  em  que  não  é  recomendável  a  sua 
aplicação ao solo (três‐quatro meses no caso dos estrumes e cinco‐
seis meses no caso dos chorumes);  

12)  Por  questões  de  segurança  e  de  gestão,  a  capacidade  de 
cada  tanque  ou  fossa  de  armazenamento  não  deve  exceder  os 
5000 m3, sendo preferível que se situe entre os 2000 m3 e os 3000 
m3;  

13) Os estrumes e outros correctivos orgânicos sólidos devem 
ser  armazenados  em  recintos  próprios,  protegidos  da  água  da 
chuva,  com  pavimento  impermeável,  em  pilhas  cuja  altura  não 
deve ultrapassar os 2 m para facilitar o seu manuseamento;  

14) As pilhas dos estrumes devem distanciar‐se, pelo menos, 10 
m de cursos de água ou de drenos, ou 50 m de nascentes, furos ou 
poços  cujas  águas  sejam  para  consumo  humano  ou  para 
abeberamento.  
 

Requisitos de funcionamento (ANEXO V) 

As explorações de bovinos devem observar os seguintes requisitos 
de funcionamento:  
a)  Cumprir  as  disposições  referentes  à  identificação,  registo  e 
circulação de animais constantes de legislação específica;  
b)  Admitir  somente  animais  identificados  e  provenientes  de 
efectivos  sem  restrições  sanitárias  ou  outros  bovinos  que 
satisfaçam as condições previstas no presente diploma, devendo o 
proprietário  ou  o  detentor,  quando  os  animais  são  admitidos, 
proceder  ou  mandar  proceder  à  verificação  das  marcas  de 
identificação  dos  animais  e  dos  documentos  sanitários  ou  outros 
documentos  de  acompanhamento  específicos  da  respectiva 
espécie ou categoria em questão;  
c) Ser periodicamente submetidas a rastreios integrados nos planos 
oficiais de  saúde animal, a  fim de  se verificar  se  continuam a  ser 
preenchidas as condições que permitiram a emissão da  licença de 
actividade;  
d)  Possuir  um  registo  ou  suporte  informático,  que  deve  ser 
conservado durante, pelo menos, três anos, no qual, com base no 
documento  de  acompanhamento  ou  nos  números  ou marcas  de 
identificação dos animais, sejam inscritas as seguintes informações:  
i) O nome do proprietário, a origem, a data de entrada, a data de 
saída,  o  número  e  a  identificação  dos  animais  chegados  à 
exploração e o seu destino previsto após a saída;  
ii)  O  número  de  registo  do  transportador  e  a  matrícula  do 
camião/veículo  que  descarrega  ou  carrega  os  animais  na 
exploração, quando aplicável;  

e)  Assegurar  que  os  bovinos  não  contactam,  em momento 
algum,  com  outros  animais  que  não  tenham  o mesmo  estatuto 
sanitário.  

 

 

Esclareça as suas dúvidas, 
contacte‐nos!
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Barómetro de preços 

Preços do Leite em S. Miguel (por 1000 litros) 
 

  

   Valor por décima  Subsidio  Suplemento 

Preço Base  Valor do Ponto  Gordura   Proteína  Regional    

BEL 270.300 € 2.930 € 2.743 € 2.245 € 6.235 € 5.000 € 
INSULAC 286.755 € 2.930 € 2.743 € 2.245 € 6.235 €   

UNILEITE 291.781 € 2.980 € 2.744 € 2.245 € 6.235 €   

PROLACTO Prod. directos 269.940 € 2.762 € 2.743 € 2.245 € 6.235 €   

Bónus Quantidade 
 Quota  BEL INSULAC UNILEITE PROLACTO  
até 69.999       

Não atribui 
bónus 

quantidade 

14.0 € 

70.000‐99.999  8.0 €   

100.000‐149.999  12.5 €   

150.000‐199.999  13.0 € 0.5 € 
200.000‐299.999  13.5 € 1.0 € 
300.000‐400.000 

16.5 € 
1.0 € 

400.001‐499.999 

500.000‐600.000 
18.0 € 

600.001‐849.999 

850.000‐999.999 
20.0 € 1.000.000‐1.500.000 

1.500.001‐1.999.999 

>2,000,000  5.0 € 21.0 € 

Bónus Qualidade 

   BEL INSULAC UNILEITE 
PROLACTO Prod. 

directos  
Classificações mensais inferiores a 
400.000 Células e 100.000 Microrg.  9.0 €  9.0 €  9.0 €  9.0 € 

Penalizações 
Classificações mensais superior a 
1.000.000 Células e/ou 400.000 
Microrg. 

(‐) 4 
pontos     (‐) 4 pontos    

PREÇOS DE BOVINOS ADULTOS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO DE CARCAÇAS – Fonte (INSTITUTO DE 
ALIMENTAÇÃO E MERCADOS AGRÍCOLAS)



 

Mercado do leite e dos produtos lácteos: a Comissão propõe um 
aumento de 2% das quotas leiteiras a partir de Abril de 2008 
A Comissão Europeia propôs um aumento de 2% das quotas leiteiras a partir de 1 de Abril de 
2008, com vista a satisfazer a crescente procura registada na União Europeia e no mercado 
mundial. O aumento, que representa um total de 2,84 milhões de toneladas, será equitativamente 
repartido entre os 27 Estados-Membros. De Acordo com a proposta, este aumento não prejudica 
os resultados da análise do mercado do leite e dos produtos lácteos actualmente em curso no 
contexto do "exame de saúde" da PAC, no qual a Comissão sugeriu que as quotas fossem 
gradualmente aumentadas, antes de serem suprimidas em 31 de Março de 2015. A proposta é 
acompanhada de um relatório sobre as perspectivas para o sector do leite e dos produtos lácteos 
da UE, solicitado pelo Conselho aquando do acordo sobre a reforma da PAC de 2003. Esse 
relatório mostra que a procura de leite cresceu entre 2003 e 2007, prevendo que continue a 
crescer entre 2007 e 2014. As perspectivas no mercado mundial, tanto para a procura como para 
os preços, são igualmente positivas. O relatório mostra que o aumento de 2% é inteiramente 
justificado. A Comissão espera que o Conselho e o Parlamento possam adoptar rapidamente uma 
decisão, a fim de que o aumento entre em vigor em 1 de Abril 

Entrega de leite nas fábricas (Açores) para períodos homólogos de 2006 e2007



Ajuda  Semana de Data Prevista 

 Pagamento (prevista)  de Pagamento

 BOVINOS MACHOS-1°pagamento   21 a 25 Jan 08   24 de Jan  
 CULTURAS TRADICIONAIS-1°pagamento   21 a 25 Jan 08   24 de Jan  

ANANÁS-1°pagamento   4 a 8 Fev 08  07-Fev-08
HORTO-FRUTlCOLAS E FLORES-1°pagamento  18 a 22 Fev 08  21-Fev-08
ABATE DE BOVlNOS-1°pagamento 18 a 22 Fev 08  21-Fev-08
VACAS LEJTEIRAS-2"pagamento  18 a 22 Fev 08  21-Fev-08
MAJORAÇÃO VACAS  LEITEIRAS-1°pagamento  18 a 22 Fev 08  21-Fev-08

CULTURAS ARVENSES-2"pagamento  3 a 7 Mar 08  6 Mar 08  
CULTURAS TRADICIONAIS-2"pagamento  3 a 7 Mar 08  6 Mar 08  
OVINOS E CAPRINOS-1°pagamento 17 a 21 Mar 08  20 Mar 08  
BOVlNOS MACHOS-2"pagamento  24 a 28 Mar 08  27 Mar 08  
EXTENSIFICAÇÃO VACAS ALEITANTES -1°pagamento 24 a 28 Mar 08  27 Mar 08  
EXTENSIFICAÇÃO BOVINOS MACHOS-1°pagamento 24 a 28 Mar 08  27 Mar 08  
VACASALEITANTES-2"pagamento 24 a 28 Mar 08  27 Mar 08  
COMERCIALIZAÇÃO EXTERNA -2"pagamento-Final 31 Mar a 4 Abr 08  3 Abr 08  

CALENDÁRIO INDICATIVO DE PAGAMENTOS DAS AJUDAS  Campanha 2007/2008

J
a
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o

F
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v
e
r
e
i
r
o

M
a
r
ç
o
 

A ABATEDE BOVINOS-2"pagamento 7 a 11 Abr 08  10 Abr 08  
OVINOSE CAPRINOS-2"pagamento  7 a 11 Abr 08  10 Abr 08  
MANUTENÇÃO DA VINHA-1°pagamento  14 a 18 Abr 08  17 Abr 08  
ABATE DE OVINOS E CAPRINOS-1°pagamento  21 a 25 Abr 08  24 Abr 08  
ANANÁS -2"pagamento  21 a 25 Abr 08  24 Abr 08  

HORTO-FRUTlCOLAS E FLORES-2"pagamento  12 a 16 Mai 08  15 Mai 08  
MANUTENÇÃO DA VINHA-2" pagamento  26 a 30 Mai 08  29 Mai 08  

CULTURAS ARVENSES - 3º pagamento 9 a 13 Jun 08  12 Jun 08  
CULTURAS TRADICIONAIS - 3º pagamento 9 a 13 Jun 08  12 Jun 08  
 ESCOAMENTO DE BOVINOS   14 a 18 Jun 08  17 de Jun  
 IMPORTAÇÃO ANIMAIS REPRODUTORES   14 a 18 Jun 08  17 de Jun  
 BOVINOS MACHOS-3" pagamento   16 a 20 Jun 08  19 de Jun  
 VACAS ALEITANTES -3" pagamento   16 a 20 Jun 08  19 de Jun  
 EXTENSIFICAÇÃO VACAS ALEITANTES-2ºpagamento   16 a 20 Jun 08  19 de Jun  
 EXTENSIFICAÇÃO BOVINOS MACHOS-2ºpagamento  16 a 20 Jun 08  19 de Jun  

VACAS LEITEIRAS -3" pagamento    16 a 20 Jun 08  19 de Jun  

MAJORAÇÃO VACAS LEITEIRAS-2ºpagamento  16 a 20 Jun 08  19 de Jun  
 ENVELHECIMENTO DE VINHO LlCOROSO   16 a 20 Jun 08  19 de Jun  
 OVINOS E CAPRINOS -3" pagamento  23 a 27 Jun 08   26 de Jun  

ABATE DE BOVlNOS-3º pagamento  23 a 27 Jun 08   26 de Jun  

M
a
i
o

J
u
n
h
o

A
b
r
i
l

ABATEDE OVINOS E CAPRINOS-2º pagamento   23 a 27 Jun 08   26 de Jun  
 ANANÁS -3" pagamento   23 a 27 Jun 08   26 de Jun  
 MANUTENÇÃO DA VINHA-3" pagamento   23 a 27 Jun 08   26 de Jun  
 HORTO-FRUTlcOLAS E FLORES -3" pagamento   23 a 27 Jun 08   26 de Jun  



Candidaturas   
 

Períodos de candidatura, para o ano 2008, às medidas a favor das produções agrícolas 
locais do POSEI. 

 

I – Pedido de Ajudas 
Os pedidos incluem os seguintes regimes de ajudas:  
• Prémios às Produções Animais: 
• Prémio aos Bovinos Machos; 
• Prémio à Vaca Aleitante; 
• Suplemento de Extensificação; 
• Prémio ao Abate de Bovinos; 
• Prémio aos Produtores de Ovinos e Caprinos; 
• Prémio ao Abate de Ovinos e Caprinos; 
• Prémio à Vaca Leiteira; 
• Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos dos Açores; 
• Ajuda à Importação de Animais Reprodutores. 
• Ajudas às Produções Vegetais: 
• Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses; 
• Prémio Complementar aos Produtores de Tabaco; 
• Ajudas aos Produtores de Culturas Tradicionais;  
• Ajuda à Manutenção da Vinha Orientada para a Produção 

VQPRD, VLQPRD e Vinho Regional; 
• Ajuda aos Produtores de Ananás; 
• Ajuda aos Produtores de Horto‐Frutícolas, Flores de Corte 

e Plantas Ornamentais.  
 
 
II – Datas e prazos de realização dos pedidos de 
ajuda 
A formalização do pedido de ajudas deverá efectuar‐se junto 
dos Serviços de Desenvolvimento Agrário  ilha da Secretaria 
Regional  da  Agricultura  e  Florestas,  através  de  recolha 
informática  directa  e  assinatura  dos  correspondentes 
suportes em papel, nas seguintes datas e prazos: 
 
 
 
 

1 ‐ De 1 de Fevereiro a 18 de Abril de 2008:  
a) Prémios às Produções Animais: 
• Prémio aos Bovinos Machos – 1º Período; 
• Prémio à Vaca Aleitante; 
• Suplemento de Extensificação; 
• Prémio aos Produtores de Ovinos e Caprinos; 
• Prémio à Vaca Leiteira. 
a) Ajudas às Produções Vegetais: 
• Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses; 
• Prémio Complementar aos Produtores de Tabaco; 
• Ajudas aos Produtores de Culturas Tradicionais,  
• Ajuda à Manutenção da Vinha Orientada para a Produção 

VQPRD, VLQPRD e Vinho Regional; 
• Ajuda aos Produtores de Ananás; 
• Ajuda aos Produtores de Horto Frutícolas, Flores de Corte 

e Plantas Ornamentais; 
• Declaração de áreas dos produtores de banana. 
2 ‐ Até 10 de Setembro 2008: 
• Declaração de Intenção ao Prémio ao Abate de Bovinos; 
• Declaração de Intenção à Ajuda ao Escoamento de Jovens 

Bovinos dos Açores; 
• Declaração de  Intenção ao Prémio ao Abate de Ovinos e 

Caprinos; 
• Prémio aos Bovinos Machos – entre Maio e Setembro, nos 

primeiros  10  dias  de  cada  mês  (períodos 
complementares). 

3 ‐ De 1 a 31 de Julho de 2008: 
• Ajuda  à  Importação  de  Animais  Reprodutores  (para  as 

importações do primeiro semestre de 2008). 
4 ‐ De 2 a 30 de Janeiro de 2009: 
• Ajuda  à  Importação  de  Animais  Reprodutores  (para  as 

importações do segundo semestre de 2008). 
 

 

AJUDAS Euros Unidade 

CULTURAS ARVENSES 

Ajuda às culturas arvenses e retirada de terras - Açores e Madeira 63,00 ton 

BETERRABA SACARINA 

Pagamento Complementar 4,16 ton 

BOVINOS MACHOS - Açores 

Animais castrados 

Prémio base 150,00 animal 

Prémio de extensificação - <= 1.4 C.N. 100,00 animal 
Animais não castrados 

Prémio base 210,00 animal 

Prémio de extensificação - <= 1.4 C.N. 100,00 animal 

VACAS ALEITANTES - Açores 

Prémio base 250,00 animal 
Prémio de extensificação - <= 1.4 C.N. 100,00 animal 

PRÉMIO AO ABATE - Açores 

Animais a partir dos 8 meses 105,00 animal 

Vitelos com mais de 1 e menos de 8 meses 50,00 animal 

OVINOS E CAPRINOS - Açores 

Prémio ovinos de carne 28,00 animal 

Prémio ovinos de leite e caprinos 23,80 animal 
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CONSELHOS PRÁTICOS NA NUTRIÇÃO DA VACA LEITEIRA 

 

“Febre do Leite” uma doença com grande impacto económico.  

 

A principal causa para a febre do leite é a falta de cálcio, hipocalcemia, doença muito comum de tratamento médico 
fácil, rápido e pouco dispendioso. No entanto, quando não tratada atempadamente pode levar à morte do animal e 
predispor ao aparecimento de outras doenças, em especial na forma sub-clínica, onde o diagnostico é difícil, a 
produção e ingestão encontram-se severamente afectadas.  
Nas explorações de média alta produção, estima-se que uma elevada percentagem dos animais desenvolvem a forma 
sub-clínica. 
Em que fase o risco é maior? 
O risco de desenvolvimento da doença é maior na semana anterior e na semana posterior ao parto, registando-se 
maior número de casos nas 48 horas pós parto. No momento do parto, os animais com cetose ou muito gordos 
apresentam alto risco de hipocalcemia. 
Qual a idade com maior risco? 
Animais com mais de dois partos. 
Qual a raça com maior risco? 
A raça Jersey é apontada como tendo elevado risco, mas independentemente da raça, as vacas de alta produção 
apresentam um risco consideravelmente superior aos animais de baixa e média produção. 
Sinais Clínicos? 
Falta de coordenação dos membros (andar aos tombos), fraqueza muscular, severas dificuldades em levantarem-se, 
paragem ruminal.  
Porque desenvolvem os animais hipocalcemia? 
A doença surge devido à redução do teor de cálcio no sangue, isto porque o animal não consegue absorver cálcio dos 
ossos e da dieta, na quantidade e na velocidade necessária, para satisfazer as necessidades de manutenção e de 
produção.  
Consequências directas e indirectas da hipocalcemia? 
Mamites, retenções plantentárias, metrites, deslocamento do abomaso, redução da produção, aumento do intervalo de 
entre partos, aumento do intervalo parto primeira cobrição / inseminação. 
Aumento dos custos com medicamentos, refugo precoce, no entanto apesar de ser de forma indirecta, os maiores 
custos contabilizam-se nas explorações com elevada percentagem de hipocalcemias sub-clínicas. 
Formas Práticas para prevenir a febre do leite? 
Consiste em preparar metabolismo da vaca para absorver cálcio dos ossos em vez de o depositar, e aumentar a 
capacidade dos intestinos em absorver o cálcio da dieta: 
• Fornecer alimentos pobres em cálcio, nas 2 a 3 semanas anteriores ao parto;  
• Suplementar / administrar Vitamina D, antes do parto; 
• Fornecer dietas pobres em potássio (limitar o consumo de leguminosas no período seco etc.…); 
• Na altura do parto a condição corporal deverá ser a adequada, nem magra e nem gorda; 
• Suplementar os animais com história de hipocalcemia, com soluções orais de cálcio; 
• Introduzir na manada, os animais 2 a 3 semanas antes do parto; 
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A escolha certa para o tratamento da DRB

  Tratamento de doentes e co-habitantes   
 Até 15 dias de eficácia - previne as recidivas  
 Uma administração, baixo volume de injecção 

O tratamento mais longo, com uma injecçãoO tratamento mais longo, com uma injecçãoPara mais informações consulte o seu Médico Veterinário 
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