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OPINIÃO 

 

 EuroDeputada Patrão Neves organi-

zou uma sessão de divulgação, escla-

recimento e debate sobre a Política 

Agrícola Comum/PAC pós-2013, no 

passado dia 22 de Novembro, no Parque de Leilões, 

em Santana. Os três principais objectivos foram: dar 

a conhecer o texto da “Comunicação da Comissão 

Europeia para a PAC rumo a 2020: resposta aos 

futuros desafios”; apreciar o seu impacto nos Aço-

res; e sistematizar as principais ideias a incluir, 

reforçar ou eliminar em relação a esta Comunica-

ção, no contexto do Relatório do Parlamento Euro-

peu que vai ser elaborado, tendo necessariamente 

em vista os interesses da agricultura dos Açores. 

Esta sessão foi organizada em colaboração com a 

Federação Agrícola dos Açores, tendo contado com 

a intervenção do seu Presidente, Jorge Rita, e tam-

bém com a do Presidente da Associação de Jovens 

Agricultores Micaelenses, Hélio Carreiro.  

O primeiro interveniente da sessão foi o Eng. José 

Diogo Santiago, representante da Comissão Euro-

peia destacado para fazer a apresentação da Comu-

nicação da Comissão Europeia em Portugal e que, a 

convite de Patrão Neves, se deslocou também aos 

Açores para expor e esclarecer as orientações fun-

damentais deste documento. De facto, depois do 

próprio Comissário da Agricultura ter apresentado 

formalmente a “Comunicação da Comissão Euro-

peia para a PAC rumo a 2020: resposta aos futuros 

desafios”, no Parlamento Europeu, no dia 18 de 

Novembro, a mesma foi oficialmente apresentada 

nos 27 Estados-Membros no dia 22, data em que 

também foi exposta nos Açores. Cremos que foi a 

primeira vez que o projecto de uma nova reforma da 

PAC foi oficial e simultaneamente apresentado em 

Portugal e nos Açores.   

Neste contexto, o Eng. José Diogo Santiago 

foi convidado a destacar as orientações fun-

damentais da Comunicação o que fez refe-

rindo-se à PAC hoje, justificando o porquê 

de uma nova reforma e apontando os novos 

objectivos futuros, instrumentos e opções 

políticas. Seguiram-se as intervenções de 

Jorge Rita e de Hélio Carreiro, ambos 

convidados a focarem o previsível impac-

to, nos Açores, da PAC pós-2013, que a 

Comunicação anuncia, o que ambos fize-

ram reiterando, respectivamente, os inte-

resses da lavoura a salva-

guardar, não transac-

cionáveis por 

investimentos em 

domínios de 

acção meramen-

te complemen-

tares como o da cultura da beterraba sacarina, e ainda 

as oportunidades a proporcionar e o investimento a 

fazer nos jovens como os únicos que podem garantir 

não só o futuro mas o empreendedorismo na agricultu-

ra do futuro.  

Finalmente, e antes do debate que se seguiu ao termo 

das diversas intervenções, a EuroDeputada Patrão 

Neves sublinhou o que considera serem os principais 

interesses açorianos no âmbito da presente Comunica-

ção.  

Em termos gerais, Patrão Neves considerou que a 

Comunicação abre oportunidades interessantes para o 

futuro na medida em que: reitera a necessidade de uma 

PAC forte e também do seu adequado financiamento; 

aposta na simplificação e na flexibilização dos seus 

mecanismos de actua-

ção; e se revela sensí-

vel às necessidades 

específicas das zonas 

desfavorecidas e dos 

pequenos agricultores. 

No entanto, a Comuni-

cação é muito genera-

lista e os seus conteú-

dos muito vagos, pelo 

que as orientações 

efectivas da futura 

PAC dependerão 

sobretudo do que vier 

a ser legislado em 

relação a cada uma das 

orientações apontadas 

e cujo modo de con-

cretização se mantém 

em aberto. 

A 

M. Patrão Neves (Eurodeputada) 
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Especificando alguns aspectos mais positivos da 

presente Comunicação, Patrão Neves apontou a pre-

visão de apoios específicos para as zonas mais des-

favorecidas e para pequenos agricultores. No que se 

refere aos apoios específicos para as zonas mais 

desfavorecidas, a Comunicação indicia a transferên-

cia de uma pequena parte do pacote de medidas do 

2º Pilar para o 1º Pilar, ou seja, que poderá vir a ser 

concedida sem a exigência de co-financiamento, 

aspecto particularmente importante no período de 

crise que atravessamos e em que o Estado tem pos-

sibilidades muito limitadas de co-financiamento. 

Porém, não se sabe que parte será essa que migrará 

do 2º para o 1º Pilar e receia-se que a mesma possa 

não ser suficiente para as necessidades de uma agri-

cultura sustentável nas regiões mais desfavorecidas. 

No que se refere aos apoios para pequenos agricul-

tores não se sabe exactamente qual será a definição 

operativa de “pequeno agricultor” ou quais os crité-

rios para classificar uma “pequena exploração”, nem 

que apoios serão de facto avançados para os reco-

nhecidamente “pequenos”. 

Patrão Neves destacou ainda como uma das orienta-

ções mais preocupantes da Comunicação a intensifi-

cação constante da vertente ambiental no desenhar de 

uma agricultura cada vez mais verde, expressa nas 

crescentes exigências de protecção ambiental e de 

combate às alterações climáticas. No contexto dos 

pagamentos directos, vai ser dada prioridade às 

acções que contribuam para a protecção ambiental e o 

combate às alterações climáticas, propondo-se os 

mesmos requisitos em vigor nas áreas do NATURA 

2000 e o reforço dos dispositivos ambientais existen-

tes para apreciar essas acções. Não é claro, porém, 

como tal se fará para além da já conhecida condicio-

nalidade, se existirão outras novas acções ou como se 

financiarão estas novas medidas…Receia-se que os 

custos sejam apenas imputáveis à PAC o que não 

seria de todo aceitável uma vez que muitos outros 

sectores, e nomeadamente o do ambiente, estão tam-

bém a implementar as suas políticas ao abrigo da 

Política Agrícola Comum. Os Açores poderão ter 

boas condições para beneficiar das medidas de apoio 

a uma agricultura verde, mas terão de se preparar bem 

e em devido tempo sem, todavia, se admitir que a 

Política Agrícola Comum se converta numa políti-

ca ambiental disfarçada. 

Este foi apenas um primeiro encontro que a Euro-

Deputada Patrão promoveu sobre a futura PAC, no 

dia exacto em que a mesma pode ser oficialmente 

apresentada, mas outros se lhe seguirão. Entretan-

to, Patrão Neves lançou já uma acção de promoção 

do conhecimento e debate da “Comunicação da 

Comissão Europeia para a PAC rumo a 2020: res-

posta aos futuros desafios” entre todas as Associa-

ções Agrícolas dos Açores, de S. Miguel ao Corvo, 

bem como de sistematização de receios e expecta-

tivas dos agricultores açorianos em relação à futu-

ra PAC. Pode também deixar o seu contributo em: 

www.patraoneves.eu 

 

 

 

 

… a Comunicação abre 
oportunidades interessantes 
para o futuro na medida em 
que: reitera a necessidade 

de uma PAC forte e também 
do seu adequado financia-

mento; aposta na simplifica-
ção e na flexibilização dos 
seus mecanismos de actua-
ção; e se revela sensível às 

necessidades específicas das 
zonas desfavorecidas e dos 

pequenos agricultores. 

http://www.patraoneves.eu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Associação dos Jovens Agricultores Micaelenses realizou no passado dia 18 de Dezembro de 2010, a entrega do Prémio Produtor 

Excelente referente aos anos 2008/2009. A atribuição deste prémio é uma forma de reconhecimento e incentivo aos lavradores 

que com o seu trabalho contribuíram de forma significativa para a prosperidade do sector e da região.  

O acto de entrega pública deste Prémio visa sensibilizar os lavradores para a necessidade de produzir leite com qualidade. É com 
agrado que se verifica um número crescente ano após ano de produtores que atingem o patamar de excelência de Janeiro a 
Dezembro.  

O reconhecimento do esforço efectuado vai tam-
bém para todos aqueles que, embora merecedores 
deste prémio não foram contemplados. Premiar os 
Produtores de Excelência, é uma forma de seleccio-
nar os melhores entre os melhores, e com eles 
reforçar perante os consumidores a confiança no 
leite que tão bem sabemos produzir. 

Um leite padrão é definido pelas entidades compe-
tentes como aquele que apresenta uma classifica-
ção de 100 mil microbianas e 400 mil células somá-
ticas por ml de leite, o que se traduz em 0 pontos 
segundo a tabela em vigor em S. Miguel, indo esta 
até um máximo de 9 pontos. O gráfico que a baixo 
se apresenta, traduz a evolução significativa no 
aumento da qualidade do leite que se produz em S. 
Miguel. Em 2006 a classificação média do leite 
entregue nas fábricas situou-se nos 3.3 pontos e 
tem vindo a aumentar sucessivamente, sendo 4.1 em 2007, 5.3 em 2008 e 5.4 em 2009.  

É muito satisfatório verificarmos que são cada vez mais aqueles que atingem o patamar de excelência. Inicialmente em 2005, atin-
giram este objectivo 75 produtores, 96 em 2006, 169 em 2007, 208 em 2008 e 210 em 2009 o que traduz o empenho e a dedica-
ção dos produtores numa melhoria e aposta na qualidade do leite produzido.  

PPPrrrééémmmiiiooo   PPPrrroooddduuutttooorrr   EEExxxccceeellleeennnttteee 



 

A todos os nossos parabéns! 

Ano de 2008 
ABEL PAULO COSTA CABRAL 
ADELIO GIL SILVA MASSA 
AGOSTINHO FURTADO OLIVEIRA VIVEIROS 
AIRES CORDEIRO LOPES 
ALBANO MANUEL REIS VIVEIROS 
ALBERTO EMANUEL ANDRADE BORGES 
ALCIDES MEDEIROS SIMAS 
ALFREDO MANUEL VIEIRA SILVA 
AMARO JORGE REGO 
ANANIAS COUTO BENTO 
ANDRE MANUEL HINTZE ATAYDE MOTA 
ANICETO ARRUDA RESENDES 
ANICETO MANUEL FERNANDES MACHADO 
ANICETO PIMENTEL MONIZ 
ANTERO MANUEL PEREIRA MATEUS 
ANTONIO CLEMENTE PEREIRA COSTA SANTOS 
ANTONIO GUILHERME CORDEIRO AGUIAR 
ANTONIO JOSE BRAGA SOUSA 
ANTONIO LOURENÇO OLIVEIRA VIVEIROS 
ANTONIO LUIS CORREIA AGUIAR 
ANTONIO MANUEL BOTELHO DIAS 
ANTONIO MANUEL REIS OLIVEIRA 
ANTONIO MANUEL RODRIGUES 
ANTONIO MANUEL SIMAS COUTO RESENDES 
ANTONIO MEDEIROS PAIVA 
ANTONIO RAPOSO COUTO RESENDES 
ANTONIO RESENDES SILVESTRE 
ANTONIO VICTOR  REBELO RAPOSO 
ARISTIDES MANUEL TAVARES SILVA 
ARMANDO BOTELHO MEDEIROS HENRIQUE 
BRIAN CABRAL RAPOSO 
CARLOS ALBERTO CABRAL COUTO 
CARLOS ALBERTO RAPOSO CABRAL 
CARLOS MANUEL GUERREIRO FURTADO 

CARLOS MANUEL MELO PIMENTEL 
CARLOS RAPOSO MASSA 
CESAR FILOMENO PEREIRA PACHECO 
CLÁUDIO VICENTE FERREIRA 
COOPERATIVA JUVENTUDE AGRICOLA C.R.L. 
CORALIA MARIA CORDEIRO MONIZ ALMEIDA 
DAVID TRAVASSOS OLIVEIRA 
DINIS ALBERTO PEREIRA MIRANDA 
DINIS ALMEIDA FRIZADO 
DIONISIO COSTA REBELO PEREIRA 
DIONISIO PEDRO ROCHA PEREIRA 
DUARTE MANUEL PONTE SILVA 
DUARTE MANUEL SILVA MASSA 
DURVAL SOUSA ALMEIDA 
EDUARDO ALBERTO PINHEIRO SOARES 
EDUARDO FERNANDO PEDRO DOMINGOS 
EDUARDO PACHECO DAMASO 
EDUINO COSTA ALMEIDA 
EMANUEL VERGINIO MELO 
EUGENIO QUENTAL MEDEIROS CAMARA 
EUSEBIO ARRUDA MIRANDA 
FAUSTINO SA PONTE 
FERNANDO BOTELHO OLIVEIRA 
FERREIRA & PONTES 
FERREIRA E FERREIRA - AGRO PECUÁRIA 
FILIPE JORGE RESENDES CABRAL MELO 
FLAVIO ROBERTO CIPRIANO GARCIA 
FRANCISCO BRANDAO AGUIAR 
FRANCISCO MACHADO FARIA E MAIA 
GIL EDUARDO PEREIRA MIRANDA 
GIL MANUEL FERREIRA RODRIGUES 
GUALBERTO CORREIA  MELO 
GUILHERME AMARAL PIMENTEL 
GUILHERME LUIS CORREIA COSTA 
HEITOR JAIME PEREIRA MEDEIROS 

HENRIQUE MANUEL OLIVEIRA PAVAO 
HERDEIROS DE MANUEL ELIAS MELO MONIZ 
HIGINIO MANUEL VIEIRA LUIS 
HILDEBERTO BARBOSA COSTA 
HUMBERTO FURTADO POLICARPO 
JACINTO MANUEL AMARAL REBELO 
JOAO ALBERTO AMARO ALMEIDA 
JOAO ALVARO SILVA ARRUDA 
JOAO ANICETE ALMEIDA CORDEIRO 
JOAO ANTONIO PIMENTEL PONTE 
JOAO BERNARDO BRAGA SOUSA 
JOAO CABRAL 
JOAO CARLOS AGUIAR FURTADO ROSA 
JOAO CARLOS COUTO BORGES 
JOAO CARLOS SILVA PONTE 
JOAO CARVALHO GARCIA 
JOAO e MANUEL SILVA LDA. 
JOAO EVANGELISTA OLIVEIRA MIRANDA 
JOAO FRANCISCO MATOS COSTA 
JOAO JOSE FILIPE 
JOAO LUIS ALMEIDA BORGES 
JOAO MANUEL CORDEIRO MONIZ 
JOAO MANUEL PAIVA E HERDEIROS 
JOAO MANUEL RAPOSO TEVES 
JOAO MARIA LIMA CAETANO PEREIRA 
JOAO PAULO FRAZAO FRIAS AFONSO 
JOAO RICARDO AGUIAR MIRANDA 
JOAO VALTER MARTINS AGUIAR 
JORGE ALBERTO MEDEIROS CORREIA 
JOSE ADRIANO PEREIRA FURTADO 
JOSE ALEXANDRE BRAGA PEREIRA 
JOSE ALTINO MELO 
JOSE ANTONIO MACEDO FERNANDES 
JOSE CARLOS MONIZ SOUSA PACHECO 
JOSE COSTA OLIVEIRA 
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JOSE DANIEL CORDEIRO ARRUDA 

JOSE EDUARDO BOTELHO PEREIRA 
JOSE FRANCISCO CAMARA ARRUDA 
JOSE JACINTO CORREIA AGUIAR 
JOSE LAUDALINO TEIXEIRA AGUIAR 
JOSE LUIS SOUSA PACHECO 
JOSE LUIS TAVARES AMORIM 
JOSE MANUEL CASTRO SOROMENHO MENDONÇA 
JOSE MANUEL LIMA MEDEIROS 
JOSE MANUEL MONIZ CORDEIRO 
JOSE MANUEL MONIZ OLIVEIRA 
JOSE MANUEL MONIZ REGO 
JOSE MANUEL PAVAO CORREIA SILVA 
JOSE MANUEL PIMENTEL FURTADO 
JOSE MANUEL PONTE SILVA 
JOSE MANUEL RAPOSO  ALMEIDA 
JOSE MANUEL ROQUE TAVARES 
JOSE MANUEL SILVA MACHADO 
JOSE MANUEL SOUSA OLIVEIRA 
JOSE MARIA AMARAL FERREIRA 
JOSE MARIA PEREIRA MIRANDA 
JOSE MARIA SOUSA PEREIRA 
JOSE MOREIRA BARBOSA CORDEIRO 
JOSE RAPOSO CABRAL 
JOSE RAPOSO VIDAL 
JOSE SEBASTIAO FERREIRA 
LEONARDO VIANA MEDEIROS BRANCO 
LEONOR CONCEIÇAO SAMPAIO AMARAL SOUSA 
LUIS ALBERTO BRITES MEDEIROS 
LUIS ALBERTO RAPOSO CORDEIRO 
LUIS ALBERTO SILVA 
LUIS COUTO BENTO 
LUIS COUTO NEGALHA 
LUIS FILIPE FRAZAO CABRAL 
LUIS JORGE MEDEIROS SOARES 

LUIS MANUEL MEDEIROS BARBOSA 
LUIS MANUEL SILVA FURTADO 
LUIS MANUEL SOUSA CORDEIRO 
LUIS MANUEL SOUSA MOTA 
LUIS MIGUEL AMARAL PAIVA 
LUIS PONTE SILVA DUARTE 
MANUEL ANTONIO REGO ROCHA 
MANUEL CABRAL RAPOSO 
MANUEL FARIAS LIMA 
MANUEL FRANCISCO PACHECO MONIZ 
MANUEL PACHECO BETTENCOURT MEDEIROS 
MANUEL SALVADOR PATRICIO 
MANUEL SILVESTRE MONIZ 
MANUEL SOARES MELO 
MARCO PAULO MEDEIROS PONTE 
MARIA ALICE MONIZ AMARAL 
MARIA ASCENÇÃO MELO FONSECA 
MARIA CONCEIÇAO MONIZ FURTADO 
MARIA EDUARDA MELO MONIZ SOARES 
MARIA GABRIELA LIMA REGO 
MARIA LOURDES FERREIRA VIVEIROS PIMENTEL 
MARIO JORGE CASTRO VIVEIROS 
MARIO LUIS ALVES CORDEIRO 
MARIO PEDRO SOUSA CHAVES 
MIGUEL ALVES MEDEIROS DIOGO E FILHOS LDA 
MIGUEL MONIZ MOTA 
MIGUEL RESENDES ALMEIDA MONIZ 
MIGUEL TOME CUNHA ANDRADE 
NELSON BARBOSA FURTADO 
NOEMIA CORDEIRO COUTO 
NOVIDADES SABOROSA LDA 
NUNO ALEXANDRE PINHEIRO SOARES AGUIAR 
NUNO MIGUEL PEREIRA GASPAR 
OLIVERIO CORREIA MELO 
ORLANDO SILVA VIVEIROS 

PAULA CRISTINA GUIDO GAIDOLA TAVARES 
PAULO ALBERTO FELIX  VIEIRA 1ª LAVOURA 
PAULO HENRIQUE SERPA  COSTA RITA 
PAULO JORGE PEREIRA MATEUS 
PAULO JORGE PEREIRA PACHECO 
PAULO JORGE ROCHA PEREIRA 
PAULO SIMAO ARRUDA MASSA 
PEDRO LUIS PACHECO PONTE 
PEDRO MIGUEL PIMENTEL ALMEIDA 
PEDRO REGO PONTES 
RAUL CASTRO SOROMENHO MENDONÇA 
RICARDO JORGE MELO FERREIRA 
RICARDO MANUEL LIMA PEREIRA 
RICARDO MANUEL ROCHA PEREIRA 
RUI ALEXANDRE MEDEIROS FERREIRA 
RUI LUIS FERREIRA  MELO 
RUI MIGUEL FARIA TORRES 
RUI MIGUEL SILVA PEREIRA 
RUTE MARIA AGUIAR SOUSA RITA 
SAMUEL SILVA ALMEIDA 
SERAFIM LUIS 
SILVERIO BOTELHO PEREIRA 
SOC. MASSINHAS EXP. AGRO-PEC LDA. 
SOCIEDADE SILVA E DUARTE 
SUSANA PAULA ALVES PEREIRA MEDEIROS 
URBANO PACHECO AGUIAR 
VALTER MANUEL ARRUDA MASSA 
VALTER MANUEL BARBOSA COSTA 
VERÍSSIMO COUTO AGRO-PECUÁRIA LDA. 
VICTOR JOAO ARAUJO RAPOSO 
VICTOR MANUEL LOPES ARRUDA 
VICTOR MANUEL SILVA PONTE 
VICTOR MANUEL TAVARES TEVES 
VICTOR MEDEIROS COUTO 

Ano de 2009  
ABEL PAULO COSTA CABRAL 
ADELIO GIL SILVA MASSA 
AGOSTINHO FURTADO OLIVEIRA VIVEIROS 
AGUIAR E RODRIGUES LDA. 
ALBANO MANUEL REIS VIVEIROS 
ALBERTO EMANUEL ANDRADE BORGES 
ALFREDO JORGE COSTA PACHECO 
AMARO JORGE MEDEIROS REIS 
ANIBAL COSTA CORDEIRO 
ANTERO MANUEL PEREIRA MATEUS 
ANTONIO JOSE BRAGA SOUSA 
ANTONIO JOSE MONIZ AMARAL 
ANTONIO LUIS CORREIA AGUIAR 
ANTONIO LUIS FARIAS ARRUDA 
ANTONIO MANUEL BOTELHO DIAS 
ANTONIO MANUEL COGUMBREIRO ESTRELA REGO 
ANTONIO MANUEL REIS OLIVEIRA 
ANTONIO MANUEL RODRIGUES 
ANTONIO MANUEL SA BETTENCOURT 
ANTONIO MANUEL SIMAS COUTO RESENDES 
ANTONIO MEDEIROS PEREIRA E HERDEIROS 
ANTONIO RAPOSO COUTO RESENDES 
ANTONIO TAVARES PEDRO TAVARES SOC.AGRICOLA LDA. 
ANTONIO VICTOR  REBELO RAPOSO 
ARISTIDES MANUEL TAVARES SILVA 

ARMANDO FRANCISCO COUTO BORGES 
BAPTISTA SANTO CRISTO BRAGA SOUSA 
BRIAN CABRAL RAPOSO 
CARLOS ALBERTO BARBOSA CABRAL 
CARLOS ALBERTO CABRAL COUTO 
CARLOS ALBERTO RAPOSO CABRAL 
CARLOS MANUEL CARDOSO MEDEIROS 
CARLOS MANUEL MELO PIMENTEL 
CARLOS RAPOSO MASSA 
CESAR FILOMENO PEREIRA PACHECO 
COOPERATIVA JUVENTUDE AGRICOLA C.R.L. 
CORALIA MARIA CORDEIRO MONIZ ALMEIDA 
DANIEL CARLOS BOTELHO PEREIRA 
DANIEL RAMOS GUERREIRO 
DAVID REIS SOUSA TAVARES 
DINIS PAULO SOUSA MEDEIROS 
DIONISIO PEDRO ROCHA PEREIRA 
DUARTE MANUEL PONTE SILVA 
DUARTE MANUEL SILVA MASSA 
DUARTE MIGUEL SILVEIRA CANTO TAVARES 
DURVAL SOUSA ALMEIDA 
EDUARDO ARRUDA GONÇALVES 
EDUARDO FERNANDO PEDRO DOMINGOS 
EDUARDO PACHECO DAMASO 
EDUINO COSTA ALMEIDA 

EMANUEL BOTELHO CABRAL 
EMANUEL SOUSA COUTO 
EUGENIO MELO MEDEIROS 
EUGENIO QUENTAL MEDEIROS CAMARA 
FERNANDO ALBERTO ESTEVAO FARIAS 
FERNANDO BOTELHO OLIVEIRA 
FERREIRA & PONTES  
FILIPE JORGE RESENDES CABRAL MELO 
FRANCISCO MACHADO FARIA E MAIA 
FRANCISCO MANUEL PONTE SOARES 
FRANCISCO SEBASTIAO FURTADO SILVA 
GABRIEL SILVA REGO   (2º NÚMERO) 
GIL MANUEL FERREIRA RODRIGUES 
GRAÇA FÁTIMA COSTA AMARAL MEDEIROS 
GUALTER MANUEL OLIVEIRA MARTINS 
GUILHERME AMARAL PIMENTEL 
GUILHERME BARBOSA CABRAL 
HELDER RENATO CORREIA PEREIRA 
HENRIQUE MANUEL OLIVEIRA PAVAO 
HERDEIROS DE MANUEL ELIAS MELO MONIZ 
HERDEIROS JOÃO SALVADOR VENÂNCIO 
HILDEBERTO BARBOSA COSTA 
HUMBERTO ARRUDA MIRANDA 
JACINTO MANUEL AMARAL REBELO 
JACINTO MANUEL MEDEIROS RAPOSO 



 

LLííddeerr  MMuunnddiiaall  MMááqquuiinnaass  ddee  OOrrddeennhhaa  

AApprreesseennttaa  DDiiffeerreenntteess  SSoolluuççõõeess  LLiibbeerrddaaddee  ddee  EEssccoollhhaa  

Ordenha Mecânica               FLEXIBILIDADE              Sistema Voluntário Ordenha 
Espinha Peixe 30º e 50º                                                                  
                        Paralela Saída Rápida                                                        
                                         Rotativa Interior 
 



JOAO ALBERTO AMARO ALMEIDA 
JOAO ALBERTO PONTE CORDEIRO 
JOAO ALVARO SILVA ARRUDA 
JOAO ANICETE ALMEIDA CORDEIRO 
JOAO ANTONIO PIMENTEL PONTE 
JOAO BERNARDO BRAGA SOUSA 
JOAO CABRAL 
JOAO CARLOS AGUIAR FURTADO ROSA 
JOAO CARLOS COUTO BORGES 
JOAO CARLOS PEREIRA JERONIMO 
JOAO CARLOS SILVA PONTE 
JOAO EDUARDO GUERREIRO FURTADO 
JOAO GUERREIRO PACHECO 
JOAO JOSE COSTA PACHECO 
JOAO LUIS BARBOSA FURTADO 
JOAO MANUEL GONÇALO VIEIRA 
JOAO MANUEL RAPOSO TEVES 
JOAO MELO FURTADO 
JOAO PAULO FRAZAO FRIAS AFONSO 
JOAO SOUSA SARDINHA 
JOAO VALTER MARTINS AGUIAR 
JORGE ALBERTO SERPA COSTA RITA 
JOSE ADRIANO PEREIRA FURTADO 
JOSE ADRIANO REIS OLIVEIRA 
JOSE ALEXANDRE BOTELHO  
JOSE ALTINO MELO 
JOSE ANDRADE LIMA 
JOSÉ ANTÓNIO LEITE 
JOSE CARLOS RESENDES FAGUNDES 
JOSE CARLOS VIEIRA RESENDES 
JOSE CRISTIANO AGUIAR SILVESTRE 
JOSE CRISTIANO ARRUDA MASSA 
JOSE DUARTE PONTE PEREIRA 
JOSE EDUARDO BOTELHO PEREIRA 
JOSE FRANCISCO CAMARA ARRUDA 
JOSE FRANCISCO MONIZ PONTE DUTRA 
JOSE JACINTO CORREIA AGUIAR 
JOSE JACINTO MELO PACHECO 
JOSE LUIS SOUSA PACHECO 
JOSE MANUEL CASTRO SOROMENHO MENDONÇA 
JOSE MANUEL CONSTANTINO BULHAO 
JOSE MANUEL MEDEIROS AMARAL 
JOSE MANUEL MONIZ REGO 
JOSE MANUEL PAVAO CORREIA SILVA 
JOSE MANUEL PONTE SILVA 

JOSE MANUEL ROQUE TAVARES 
JOSE MARIA AMARAL FERREIRA 
JOSE MARIA FRIAS MOTA 
JOSE MARIA PAPOULA RESENDES 
JOSE MARIA PEREIRA MIRANDA 
JOSE MARIA SOUSA PEREIRA 
JOSE PIMENTEL FURTADO 
JOSE RAPOSO CABRAL 
JOSE RAPOSO VIDAL 
LÁZARO GABRIEL CIPRIANO CORDEIRO 
LEONILDO CORDEIRO ARRUDA 
LUCIANO MONIZ OLIVEIRA 
LUIS ALBERTO OLIVEIRA SILVA 
LUIS ALBERTO SILVA 
LUIS COUTO NEGALHA 
LUIS FILIPE FRAZAO CABRAL 
LUIS JORGE MEDEIROS SOARES 
LUIS MANUEL MEDEIROS BARBOSA 
LUIS MANUEL SILVA FURTADO 
LUIS MANUEL SOUSA CORDEIRO 
LUIS PONTE SILVA DUARTE 
MANUEL ANTONIO REGO FERREIRA 
MANUEL ANTONIO SILVA OLIVEIRA 
MANUEL CABRAL RAPOSO 
MANUEL LIMA OLIVEIRA 
MANUEL OLIVEIRA GARCIA 
MANUEL SILVESTRE MONIZ 
MARCO PAULO MEDEIROS PONTE 
MARIA ASCENÇÃO MELO FONSECA 
MARIA CONCEIÇAO MONIZ FURTADO 
MARIA GABRIELA LIMA REGO 
MARIA ISABEL LIMA MEDEIROS BOTELHO 
MARIA JUVENALIA MACEDO PIMENTEL GONÇALO 
MARIA LOURDES BAPTISTA REBELO 
MARIA MARGARIDA SOUSA MEDEIROS AGUIAR 
MARIA NATALIA BORGES MACHADO 
MARIO LUIS ALVES CORDEIRO 
MAXIMINO SOUSA GALVAO 
MESSIAS MEDEIROS ROCHA 
MESSIAS VIVEIROS FARIA 
MIGUEL RESENDES ALMEIDA MONIZ 
MIGUEL TOME CUNHA ANDRADE 
MOISES SOARES AMARAL 
NELSON BARBOSA FURTADO 
NELSON MANUEL CORREIA PEREIRA 

NELSON RAPOSO MEDEIROS 
NOEMIA CORDEIRO COUTO 
NORBERTO MARTINS SILVA 
NUNO ALEXANDRE PINHEIRO SOARES AGUIAR 
NUNO MANUEL VIVEIROS FURTADO MARTINS 
OLIVERIO CORREIA MELO 
OSCAR MANUEL CORDEIRO PONTE 
PAULA CRISTINA GUIDO GAIDOLA TAVARES 
PAULO HENRIQUE SERPA  COSTA RITA 
PAULO JORGE PEREIRA MATEUS 
PAULO JORGE PEREIRA PACHECO 
PAULO JORGE ROCHA PEREIRA 
PAULO NELSON RESENDES FONSECA 
PAULO RENATO MEDEIROS AGUIAR 
PAULO SIMAO ARRUDA MASSA 
PEDRO JORGE OLIVEIRA TAVRAES 
PEDRO MIGUEL PIMENTEL ALMEIDA 
RAUL CASTRO SOROMENHO MENDONÇA 
RICARDO JORGE MELO FERREIRA 
RICARDO MANUEL ROCHA PEREIRA 
ROBERTO CARLOS MONIZ LIMA 
ROBERTO FERNANDO MELO FERREIRA 
ROBERTO MANUEL CORDEIRO PONTE 
RUI JORGE MONIZ REBELO 
RUI LUIS FERREIRA  MELO 
RUI MIGUEL FARIA TORRES 
RUI MIGUEL SILVA PEREIRA 
RUTE MARIA AGUIAR SOUSA RITA 
SAMUEL SILVA ALMEIDA 
SANDRA FATIMA COSTA BRAGA 
SILVERIO BOTELHO PEREIRA 
SOC. MASSINHAS EXP. AGRO-PEC LDA. 
SOC.AGRO-PEC. RODRIGUES E RODRIGUES LDA. 
SOCIEDADE SILVA E DUARTE 
SUSANA PAULA ALVES PEREIRA MEDEIROS 
VALTER MANUEL ARRUDA MASSA 
VALTER MANUEL BARBOSA COSTA 
VERÍSSIMO COUTO AGRO-PECUÁRIA LDA. 
VICTOR JOAO ARAUJO RAPOSO 
VICTOR MANUEL LOPES ARRUDA 
VICTOR MANUEL MELO RAPOSO 
VICTOR MANUEL SANTOS OLIVEIRA PAVAO 
VICTOR MANUEL SILVA PONTE 
VICTOR MEDEIROS COUTO 

 



É NECESSÁRIO UM 

NOVO MODELO ALI-

MENTAR 

A disponibilidade, o acesso e os preços dos alimen-
tos e das matérias-primas agrícolas são, mais do 
que uma questão técnica, uma questão política, 
que exige uma visão eficaz para o futuro. 
 
Muito mais do que soluções a curto prazo, do que 
necessitamos é de coragem política para estabele-
cer uma nova arquitectura que concilie a necessi-
dade de aumentar em 70% a produção de alimen-
tos nos próximos 40 anos, com as crescentes limi-
tações dos recursos naturais.  
 
Por isso, e como vivemos num mundo globalizado, 
as medidas tomadas em qualquer continente têm 
inevitavelmente implicações na disponibilidade e 
no preço dos alimentos. 
 
A resposta aos problemas da política agrícola terá 
de ser forçosamente também global devendo 
abarcar todo um conjunto de outras políticas, que 
possibilitem de facto encontrarmos as necessárias 
soluções para este grave problema. 
 
Os eixos fundamentais de uma nova política ali-

mentar à escala global deverão ser os seguintes: defender a alimentação como um direito; apoiar a capacidade 
dos países para se alimentar; apoiar os produtores agrícolas e garantir o seu acesso justo ao valor na cadeia ali-
mentar; terminar com a especulação financeira nas matérias-primas agrícolas; proteger o acesso à terra; criar 
reservas de alimentos. 
 
Todavia, a construção deste novo modelo exige que coragem para enfrentar as grandes multinacionais e os países 
que compram milhões de hectares de terras aráveis como por exemplo o que está a acontecer em África. Exige 
também enfrentar a alta finança, que lucra milhões com a especulação das matérias-primas agrícolas bem como 
os grandes grupos transformadores e distribuidores de alimentos, nas suas práticas abusivas. 
 
Tenho dúvidas que os conservadores neo-liberais queiram verdadeiramente combater o modelo actual. O que me 
parece é que embora reconhecendo uma certa doença no sistema, acreditam que é temporária, porque no fundo, 
naquilo que crêem verdadeiramente é nos dogmas do liberalismo de mercado.  
 
As medidas que têm vindo a ser implementadas, nomeadamente as recomendações de transparência - importan-
te, mas por si só, insuficiente - as novas avaliações, os novos estudos, apenas atrasam o processo de mudança. 
Para se obter resultados, e é esta é uma temática em que se tem que obter resultados, vamos ter de agir e avan-
çar corajosamente na construção de um novo modelo de alimentação para o mundo. 
 
Actualmente grande parte da população mundial sofre com o aumento dos preços dos alimentos vendo-se mesmo 
por vezes privada do acesso a bens essenciais. Os próprios agricultores, que os produzem, passam por grandes 
dificuldades devido ao aumento dos preços das matérias-primas. Urge reagir sem hesitações, exigindo a criação de 
um novo modelo alimentar mundial sustentável, que enfrente os problemas actuais e dê resposta aos desafios 
futuros. 

 

Luís Paulo Alves - Eurodeputado 



Informa-se que decorre o período de

candidaturas até dia 15 de Maio, no

Serviço de Desenvolvimento Agrário

AVISO  03/2011

Documentos Necessários:

�Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte ou Cartão do Cidadão

�N.I.B.  actualizado

�Autorização para consulta pelo IAMA da situação contributiva e tributária

Ajuda aos Adubos e Correctivos Alcalinizantes

�Autorização para consulta pelo IAMA da situação contributiva e tributária

1

Estão excluídas do presente regime de ajudas as seguintes áreas:

�Com encabeçamento inferior a 0,6 CN/ha, no caso de áreas utilizadas na 

produção animal;

�Situadas nas Bacias Hidrográficas das lagoas naturais;

�Situadas em Zonas de Captação de Água que se destine a consumo humano

Não são pagas ajudas cujo montante apurado seja inferior a 25€



Contribuir para a melhoria das explorações leiteiras dos Açores 
 

As mamites 
custam €, tempo e “dão muitas 

dores de cabeça”!!!!. 

 

 
 
 

 mamite é a doença mais frequente e com maiores 
custos nas explorações leiteiras: 

Custos directos Custos indirectos 

Rejeição do leite Penalidades (CCS ↑ e TM ↑) 
Custo c/ medicamentos Redução da Produção 
Custo c/ Veterinário Trabalho extra 
Etc... ↑ taxa de refugo e perda de 

genética 
 Morte 
CCS: Contagem de células somáticas; TM: Teor microbiano; 

 

 

 

 

 

 

 

TCM: teste californiano de mamites 

 

Consequências 

As mamites reduzem a produção leiteira e para que a 
produção retome os valores habituais é necessário algum 
tempo. Sendo que as lesões provocadas pela inflamação 
do quarto podem levar a uma perda parcial ou toda da 
capacidade produtiva. Em algumas situações poderá ser 
necessário secar definitivamente o quarto (ex: mamites 
crónicas e/ou que não respondem aos tratamentos médi-
cos). Ou levar ao abate precoce do animal.  

 

Sabe quanto poderá custar uma mamite subclíni-
ca? 

Mamites Sublinicas: regra geral estão associadas a um 
aumento brutal da CCS, a uma quebra na produção e do 
lucro, por exemplo: um animal com 400 x 1000 cel/ml produz 
-5%, mas se o mesmo animal apresentasse CCS abaixo das 
200 x 1000 cel/ml não se registariam quebras na produção. 

 

CCS  Perda 
(%) 

Ex
e

m
p

lo
 

L / dia Lucro bruto 
(€) / animal 

30 dias 
(€) 

200  

x 
1

0
0

0
 /

 m
l 0  25 7.25 217.5 

300 - 2.5  24.38 7.07 212.11 
400 - 5 23.75 6.89 206.63 
600 - 10  22.5 6.53 195.75 
800 - 15 21.25 6.16 184.88 

 Nota: 0.29 € / L 
Não estão incluídos as penalizações associadas com CCS > 399 x 1000 células / ml 
nem com o contagem teor microbiano (CTM) > 25  nem com a redução do teor 
proteína  e de gordura do leite. 

 

As mamites subclínicas são de difícil diagnóstico, raramen-
te os custos e as perdas associadas são contabilizados. Ao 
monitorizar a CCS de cada animal / quarto utilizando o 
TCM será mais fácil identificar os animais doentes e avaliar 
os custos, o que auxliará a tomada de decisões, ex: ani-
mais a tratar ou a eliminar. 

 

 

 

 

 

 

 

A 

Como fazer um TCM: 
1. Colher 1 a 2 jactos de leite de cada quarto nos respecti-

vos pratos da raquete de TCM; 
2. O leite de cada prato é misturado com igual volume de 

reagente, exemplo: teto anterior esquerdo ± 2 ml de leite mis-

turado com ± 2 ml de reagente; teto posterior direito ± 3 ml leite 

misturado com ± 3 ml de reagente; 
3. Misturar a solução (leite + reagente), avaliar a formação 

de grumos e / ou gel; 
4. Lavar a raquete antes de analizar o animal seguinte; 

30 de Dezembro de 2010  

Paulo Aranha  
(Médico Veterinário) 
 

Department of Veterinary 
Disease Biology 
Faculty of Life Science 
Copenhagen University 
 

pcra@life.ku.dk 
pcraranha@gmail.com 

 

As mamites podem ser: 
Contagiosas – quando a infecção passa de animal para animal 
ou do lavrador (ex: das mãos) para o animal; 
Ambientais – quando a infecção passa do ambiente (ex: da 
cama) para o animal; 
 

Suclínicas: Clínicas :  
apenas são 
visíveis 
alterações no 
TCM 

são visíveis alterações (ex: coágulos no leite, 
úbere quente e inchado): 

Aguda ocorrem subitamente e podem levar 
à morte do animal 

Crónica persistem no tempo, mas não são 
perigosas; 

 



Contribuir para a melhoria das explorações leiteiras dos Açores 

Sabe quanto perde por ano em mamites clínica? 

Mamites Clínicas: a redução da produção pode ir até à 
quebra total ou à morte, mas isso dependerá:  

 da bactéria .... (do agente infeccioso); 

 da fase de lactação: dos 0 até aos 21 dias pós parto, 
antes ou depois do pico da lactação; 

 da eficácia do tratamento médico; 

 do próprio animal ex: condição corporal, da saúde do 
animal (bem alimentado, vacinado, desparasitado); 

 

Estão descritas perdas até 700 L em 305 dias de lactação, 
mas também quebras de 150 L até aos 79 dias após o fim 
do tratamento e do intervalo de segurança (cerca de 3.1 L 
/ dia).  

Nº mamites clínicas ano 15 Custo c/ rejeição (€) 

Preço médio leite (€/L) 0.29 0.29€ x 7dias x 25L = 50.8  
Custo tratamento € 35 Custo c/ quebra (€) 

Duração do tramento + 
Intervalo de segurança 

(dias) 

7 1.5L x 30dias x 0.29€= 
13.05 

Produção média L / dia 25 Custo rej. + quebras (€) 
Nº dias necessário para 

retomar a produção 
30 50.8 +13.05 + 35 = 98.85 

Quebra média diária de 
L leite 

1.5 Custo anual 98.85 x 15 
= 1482.75 

O valores acima apresentavos são “exemplos”, pelo que podem ser demasia-
damente elevados ou deficitárias para algumas explorações. Não estão 
incluídos as penalizações associadas com CCS > 399 x 1000 células / ml nem 
CTM > 25, nem com a redução do teor proteína e de gordura do leite. 

 
 

Porque motivo a CCS é um parâmetro importante? 

 Indicador da saúde do úbere e da exploração; 

 Penalidades financeiras; 

 Restrições legais; 

Consequências para a exploração: 

O leite das explorações com elevado teor de CCS, apresen-
ta baixas qualidades tecnologicas (ex: menos adequado 
para a produção de queijo etc...), bem como alteração da 
composição (ex: redução do teor de grodura e proteína). 
Assim o leite destas explorações é usado em produtos de 
menor qualidade, e de baixo valor.  

O que fazer? Onde actuar? 

Existem várias áreas onde é possivel intervir para prevenir 
ou minizar os custos e perdas: 

 Boas práticas de ordenha; 

 Plano sanitário, maneio alimentar e instalações etc...; 

 Sistema de registo e monitorização; 

Boas práticas de ordenha? 

1. Ordem dos animais na ordenha:  
1.1. recém paridos;  
1.2. altas produtoras; 
1.3. baixas produtoras; 
1.4. animais com ↑ CCS; 
1.5. animais com mamite. 

2. Preparação do úbere para ordenha. 
3. Detecção de mamite: 

3.1. Remover os primeitos de jactos de leite e avaliar 
a presença de alterações; 

4. Máquina de ordenha: 
4.1. Velocidade de ordenha; 
4.2. Pulsação e pressão; 
4.3. Tetinas. 

5. Secagem e período seco: 
5.1. Secagem abrupta <15L; 
5.2. Removidas da manada; 
5.3. Antibióticos (AB) de secagem e selantes dos 

tetos. 
5.4. Antes de administrar os AB os tetos devem ser 

lavados, desinfectados e e secos. 
 

 
 
 
 
´ 
 

 

Plano sanitário, maneio alimentar, instalações etc...: 

Animais vacinados (exemplo: IBR, BVD etc...) e desparasi-
tados conseguem combater melhor as infecções do úbere. 
Actualmente, é possível vacinar contra alguns tipos de 
mamites, apesar da vacinação não eliminar as mamites 
das exploração reduz o número de casos. Se optar por 
vacinar o efectivo contra mamites, jamais deverá abando-
nar as boas práticas de ordenha. (Deve consultar o Médico 

Veterinário assistente) 

A alimentação e maneio alimentar, animais com deficiên-
cias em energia, proteína e minerais têm maior risco de 
desenvolver mamites. Excesso de energia rapidamente 
fermentável no rúmen (ex: silagem de milho, milho, 
ração...) e / ou falta de fibra efectiva (> 2.5cm), conduz a 
acidoses e consequentemente a outros “problemas” ex:  
laminites agudas, crónicas etc.... Animais “problemas” nos 
membros comem menos, permancem mais tempo deita-
dos e têm maior o risco de desenvolver mamites de ori-
gem ambiental... 

Instalações, camas duras, sujas, demasiado pequenas, e a 
falta de camas leva a que os animais se deitem em locais 
sujos. Isto aumentam o número de úberes sujos e conse-
quentemente a tendência para os ordenhadores lavarem 
os úberes. 
 

  

 

 

 

Ordenhador: 

 manter os animais calmos, seguir as regras de higiene; 

 prevenir contaminação mamites contagiosas (usar luvas, 
desinfectar as tetinas entre cada animal; 

 identificação precoce das mamites. 
Só deve lavar os tetos, nunca lavar o úbere. 



Contribuir para a melhoria das explorações leiteiras dos Açores 

Genética e conformação, animais bem conformados 
(tetos, membros...) têm menor risco de desenvolverem 
mamites. 

 

Registos e monitorização 
 Identificação: quarto afectado, data, aspecto das 

alterações registadas, tratamento médico aplicado, 
resposta ao tratamento, outros; 

 Evitar a contaminação do leite com resíduos de anti-
bióticos; 

 Auxília a tomada de decisões.  
 

Questões: 

Como é possível monitorizar os níveis de CCS? 
Para as explorações sem contraste leiteiro, é possivel rea-
lizar TCM. Este deve ser realizado a todos os animais, 
durante a ordenha da manhã e tarde... e dependo da 
exploração a frequência de TCM pode variar de 1 ou 2 vez 
por semana até 1 vez a cada 2 semanas ou a cada 4 sema-
nas (variará de exploração para exploração).  
 
Sr. lavrador quantas mamites ocorrem por ano na sua 
exploração? Quanto lhe custa uma mamite? 
 

Taxa de mamites por ano (%) 
 

                  

                                        
       

 

Só consegue responder às perguntas se tiver um sistema 
de registos na sua exploração. Independetemente do 
sistema que adopte, este deve ser simples, fácil de preen-
cher, e consultar e tem de estar actualizado... 
 
Exemplos: 

1- Programa de computador: 
 

2- Registo das mamites num caderno 
 

Nº     

12 Flôr / 31 / AE   PT 1 / 24 / AE 
11 PT 22 / 25 / AE   PT 8 / 19/ AD 
10 PT 20 / 20 / PD  PT 30 / 20 / AD PT 20 / 10 / PD 
     

4 PT 11 / 17 / AE  Preta / 17 / PE PT 15/ 17 / AE 
3 PT7 / 12/ PE PT27 / 27/ PE PT37 / 12/ AD PT 4 / 12/ PE 
2  PT2 / 9 / PE  PT 57 / 8 / PE  PT10 / 9 / PE  PT2 / 9 / PD 
1 Flôr / 5 / AE PT 100/ 7 / PD Flôr / 1 / AE Flôr / 5 / AE 

 Janeiro Fevereiro Novembro Dezembro 

Registar o número de identificação ou o nome, o dia e o quarto doente.  
AE – anterior esquerdo; AD – anterior direito; PE – posterior esquerdo; PD 
– posterior direito 

 
 
 
 

A estratégio mais inteligente e com maior sucesso para preve-
nir e combater as mamites passa por: 

 Boas práticas de ordenha e higiéne; 

 Montar um plano sanitário; 

 Bom maneio alimentar; 

 Higine da instalações; 

 Monitorizar frequentemente a CCS de cada quarto; 

 Montar um sistema de registos. 

Agradeço ao Eng.Carlos Oliveira as fotos que disponibilizou. 

Foto Paulo Aranha  



Candidaturas
Informa se que decorre de 31 de Janeiro até 15 de Abril o período de

AVISO  02/2011

Informa‐se que decorre de 31 de Janeiro até 15 de Abril o período de 
candidatura aos seguintes regimes de ajudas, para a Campanha de 

2011/2012:

Apoios no âmbito do Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) ‐ POSEI
Prémio aos Bovinos Machos

Prémios às 
Produções Animais

Prémio à Vaca Aleitante
Suplemento de Extensificação
Prémio aos Produtores de Ovinos e Caprinos
Prémio à Vaca Leiteira
Prémio aos Produtores de Leite

Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses
Ajuda aos Produtores de Culturas Tradicionais

Ajudas às 
Produções Vegetais

Ajuda à Manutenção de Vinha orientada para a Produção de Vinhos DOP e IGP
Ajuda aos Produtores de Ananás
Ajuda aos Produtores de Horto‐Frutícolas, Flores de Corte e Plantas Ornamentais
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Oportunidades  em tempo de crise 

O Valor da Informação.  
 

 

 

 gestão de uma exploração leiteira com algumas dezenas de vacas à ordenha, implica trabalhar com 
um manancial de informação, que na maior parte dos casos passa desapercebida ao responsável 
pela gestão da exploração.  

 
O momento conturbado por que passa a fileira da produção leiteira, com a adaptação a novas realidades 
bem mais exigentes, que as vividas há poucos anos, obriga a uma adaptação nas mentalidades e metodo-
logias de trabalho.  
 
Se os conhecimentos técnicos da esmagadora maioria dos criadores não se colocam em causa, o mesmo 
não se pode dizer do trabalho de gestão técnico-económico desenvolvido nas explorações. Um mapa de 
estábulo, bem organizado e actualizado é uma ferramenta indispensável no maneio reprodutivo e sanitário 
da exploração leiteira. Mas, uma empresa moderna e bem gerida exige muito mais informação do que 
aquela que é fornecida por um simples mapa de estábulo. Se atendermos a que muitas explorações, nem 
uma agenda de registo das ocorrências têm, então estamos perante situações de gestão cega, sem qual-
quer rumo ou capacidade de decisão racional. 
 
Numa exploração leiteira com a dimensão referida no início deste texto, passa uma grande quantidade de 
informação, que convertida em números, exige o recurso às novas tecnologias, para que se possa tirar o 
devido proveito de toda essa informação.  
 
Actualmente não nos podemos ficar por calendários onde podemos ver as datas previstas dos partos, das 
secagens ou até cios. Precisamos de muito mais. Para que serve fazermos contrastes leiteiros, se a infor-
mação da produção e qualidade do leite de cada vaca, fica limitada a registos em folhas de papel que mui-
tas vezes nem sequer são consultados pelo agricultor? Para que servem os registos dos tratamentos e 
medicamentos utilizados em livros de papel, se depois essa informação não pode ser trabalhada estatisti-
camente. Os registos das ocorrências reprodutivas em agendas ou mapas de estábulos, na esmagadora 
maioria dos casos vão parar ao lixo, quando a agenda fica cheia ou o mapa de estábulo já não tem mais 
linhas para registar novos animais. 
 
Toda esta informação preciosa, serve para muito pouco se estiver morta no papel. É preciso transpô-la 
para um suporte onde se possa ter acesso imediato ao tratamento estatístico da informação e a listagens 
úteis para o trabalho diário na exploração. É preciso dar vida à informação! E isso faz-se com o recurso aos 
computadores e a aplicativos informáticos. 
 
Vamos a um exemplo concreto:  
- Quem faz contrastes leiteiros, para além da produção mensal individual de leite de cada vaca, tem tam-
bém informação sobre a qualidade do leite, nomeadamente a contagem das células somáticas, o teor em 
gordura e proteína. Esta informação relacionada com os dados reprodutivos, como a data do parto permite 

A 



ter a curva de lactação do animal bastante aproximada da realidade, com o potencial da produção prevista 
de leite, se a vaca ainda estiver em lactação, ou o acumulado de leite produzido se a vaca já estiver seca.  
 
Até aqui nada de novo...É esta informação que é fornecida nos balanços dos contrastes oficiais. Mas, se a 
esta informação, adicionarmos o valor do litro de leite pago ao produtor (com a valorização em função da 
qualidade do leite), facilmente chegamos ao valor em dinheiro que a vaca deu em determinada lactação. 
Esta informação já não vem nos contrastes, apenas o agricultor sabe qual o valor que lhe foi pago por cada 
litro de leite. 
 
Se durante essa lactação formos registando as intervenções e os custos associados à alimentação, os acon-
tecimentos reprodutivos, maneio, doenças e tratamentos efectuados, para além de ficarmos com todo o 
histórico reprodutivo, sanitário e nosológico do animal, temos todos os custos associados ao animal. Ou 
seja, a vaca funcionando como um centro de custos e proveitos, podemos fazer um balanço económico por 
animal...podemos saber efectivamente qual o lucro (ou prejuízo) que determinada vaca deu no final da 
lactação (margem líquida).  
 
Partindo do individual, para o colectivo, facilmente podemos tirar listagens do efectivo ordenadas por 
número de lactação com as margens líquidas de cada vaca, onde facilmente se pode verificar quais os ani-
mais mais rentáveis e se essa rentabilidade aumentou nas lactações seguintes.  
 
Cruzando a informação com as inseminações e partos, pode-se facilmente (utilizando a genealogia) ver se 
as filhas, de determinadas vacas são mais rentáveis (ou não) que as mães para a mesma lactação e daí 
tirarmos conclusões, sobre o trabalho genético que está a ser feito na exploração.  
 
Este é apenas um 
exemplo do que 
se pode fazer com 
a informação que 
todos os produto-
res são obrigados 
a registar em 
papel, mas que de 
forma muito sim-
ples e prática 
pode ser regista-
da num programa 
informático, com 
todas as mais 
valias que podem 
ser extraídas des-
sa informação.  
 
Engana-se quem 
pensa que terá de 
passar horas a fio em frente a um computador, para fazer o registo de toda esta informação. Com o recur-
so a um simples computador de bolso, PDA ou Pocket PC (muitos funcionam como telemóvel) podem-se 
fazer todos estes registos e consultar muita informação. Uma mamite detectada durante a ordenha pode 
ser imediatamente registada, assim como o tratamento utilizado. Um parto difícil em que foi preciso cha-
mar o veterinário, pode ser imediatamente registado, com identificação do vitelo nascido, custo da inter-
venção do veterinário e eventuais tratamentos.  
 



Por outro lado, tendo acesso no terreno a toda a informação reprodutiva do animal, podemos facilmente 
decidir o que fazer sempre que é detectada uma ocorrência num animal, assim como ter acesso perma-
nente à informação sobre ocorrências previstas para determinado dia ou semana, como retornos de cios, 

partos previstos, secagens previstas ou datas para fazer os diagnósticos da gestação. 
 

A informática aplicada ao sector leiteiro, é uma ferramenta de 
gestão indispensável no presente e será cada vez mais no futu-

ro. Existem aplicações informáticas em constante desenvol-
vimento e perfeitamente adaptadas às necessidades dos agri-
cultores. A informática chegou para simplificar o trabalho do 
gestor da exploração e não para complicar. É deste ponto de 
vista que deve ser encarada, e desmistificada.  
 
O computador é uma máquina de trabalho como qualquer 
outra. Da mesma forma que se passam horas a trabalhar com o 
tractor, também é preciso passar algum tempo a trabalhar no 
computador...para depois passar menos tempo no tractor.  
 
Sem o histórico do que se passa na exploração, não é possível 
planear e rentabilizar o trabalho. Quem souber recolher e traba-
lhar com proveito a informação que todos os dias “passa” na sua 
exploração leiteira, seguramente estará muito melhor preparado 
para enfrentar os desafios que se adivinham.  
 
A informação é preciosa, mas temos-lhe dado muito pouco valor! 
 

 
Jorge Maia 

Engº Zootécnico 
 
 

33% de desconto para sócios da AJAM.  

 

Torne a gestão da sua exploração mais simplificada!  

 

Para mais informações consulte os serviços da 
AJAM 





PFIZER 

 

 

s problemas podais (vacas mancas) são uma 
importante causa de refugo involuntário, jun-
tamente com as mamites e a infertilidade, em 

explorações de vacas leiteiras. São responsáveis por 
prejuízos económicos consideráveis, podendo cada vaca 
manca, representar um custo total para a exploração 
superior a 400 euros (quebra de produção de leite, tra-
tamentos, problemas de fertilidade futuros, etc). 

Estes problemas são responsáveis por graves conse-
quências na produtividade e fertilidade da vaca, logo a 
rentabilidade económica da exploração pode ser seve-
ramente afectada. Uma vaca manca pode produzir bas-
tante menos numa lactação de 305 dias (com perdas 
que podem variar entre 160 a 550Kg de leite). As pato-
logias podais também afectam a fertilidade, na medida 
em que, atrasam o retorno ao cio (inactividade dos ová-
rios), dificultam a detecção de cio, diminuem as taxas de 
concepção e gestação (existe maior probabilidade de 
ocorrer mortalidade embrionária e aborto) e, conse-
quentemente aumentam o intervalo entre parto-
gestação. O risco de refugo do animal fica aumentado 
(ex. um animal com panarício tem 5 vezes mais risco de 
refugo do que um animal saudável). 

 A condição corporal do animal também pode ficar gra-
vemente afectada, a vaca come menos (por dificuldade 
em levantar-se para pastar e/ ou dirigir-se à manjedou-
ra), emagrece, fica mais fraca e mais susceptível à ocor-
rência de outras doenças como mamites, metrites, etc. 

(fig.1) 

A frequência dos problemas podais varia de exploração 
para exploração, estando o risco dependente das condi-
ções de maneio, nutrição, instalações (humidade do pas-
to, qualidade dos caminhos por onde andam as vacas, 
etc) e do tipo de micróbios presentes. Os problemas de 
cascos são mais frequentes nas vacas altas produtoras, no 
início da lactação. As vacas mais velhas também são mais 
susceptíveis de terem problemas de cascos. Em relação à 
época do ano, são mais frequentes durante o Inverno, 
devido à humidade que amolece o casco, tornando-o 
mais fraco. 

Para melhor compreender as causas e o tipo de doenças 
podais que podem ocorrer, é importante ter uma noção 
básica da anatomia externa e interna das extremidades 
das vacas, ou seja, a constituição de cada pata. 

Cada pé tem 2 unhas principais, a lateral (unha de fora) e 
a medial (unha de dentro) e 2 unhas acessórias (peque-
nas, não assentam no chão). Exteriormente cada unha é 
constituída por uma parede (zona lateral do casco), uma 
sola (zona em contacto com o chão), uma pinça e um 
talão. A zona de união entre a parede e a sola é a linha 
branca (fig. 2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O interior da unha (fig. 3) é constituído por tecido vivo 
(córion ou ‘sabugo’ da unha), responsável pela produ-
ção da parte dura do casco e funciona como amorte-
cedor, juntamente com os talões. Quando o tecido 
vivo está lesionado (ex. inflamação, ferida, etc) pode 
ocorrer a formação de uma unha de má qualidade, 
com menor resistência e mais mole, predisposta à 
perfuração por corpos estranhos, fracturas, etc. 

 
  

 
 
 
Fig. 3 – Interior da 
unha após corte. 

 

                                                   
 

Cerca de 92% dos problemas ocorrem nas extremida-
des dos membros (patas) e 8% na zona superior (ex. 
bacia, encontros, articulações dos joelhos e curvilhões, 
etc), estando normalmente relacionados com proble-
mas no parto (ex. ‘vaca aberta da cria’) e infecções nas 
articulações dos joelhos e curvilhões. Por norma, a 
unha mais afectada nos membros anteriores é a 
medial e nos membros posteriores é a lateral. Quanto 
à localização das lesões, 60% ocorrem no casco (úlce-
ras da sola e perfuração por corpo estranho) e 36% na 
pele (dermatites ou infecções de pele). 

Pode-se classificar as doenças podais em 2 grandes 
grupos:  

- Infecciosas (derivadas da infecção por micróbios), 
- Não infecciosas (relacionadas com a fragilidade da 
unha).  

 

Como principais exemplos de doenças infecciosas 
temos (fig. 4):  

- Necrobacilose interdigital aguda ou panarício (infecção 
aguda da pele e tecido vivo do espaço entre as duas 
unhas), 
- Dermatite digital (infecção da pele em volta das unhas, 
também conhecida como ‘morangueiro’). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 4 – Fotografias dermatite digital e panarício. 
 

Estas doenças podem aparecer numa só vaca ou em várias 
vacas ao mesmo tempo e podem transmitir-se de vaca a 
vaca. Por norma, não afectam o casco e é frequente haver 
uma ferida prévia da pele. Como factores de risco temos a 
falta de higiene e excesso de humidade (estes factores 
fragilizam a pele predispondo ao aparecimento de feridas, 
que são a porta de entrada para os micróbios que provo-
cam a infecção). Por exemplo, no Inverno, em pastos onde 
as vacas estão sempre com as patas cobertas de lama é de 
esperar que o aparecimento destas doenças aumente.  

Destas 2 doenças a mais grave para o animal é o panarício, 
trata-se de uma infecção aguda da pele, que afecta seve-
ramente o estado geral do animal (diminui o apetite, mui-
tas vezes há febre, quebra acentuada na produção de lei-
te), se não for tratada atempadamente pode inclusivamen-
te atingir ossos e articulações do membro afectado (fig. 5). 
O aparecimento é súbito (vaca aparece manca de um dia 
para o outro), normalmente apenas um membro está afec-
tado, encontrando-se muito ‘inchado’ (dedos afastados - 
fig. 5), tem pús e mau cheiro. Em relação às dermatites 
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eemm  BBoovviinnooss  LLeeiitteeiirrooss  ee  sseeuuss  pprriinnccííppiiooss  ddee  ccoonnttrroolloo  

 

Deolinda Silva 
Médica Veterinária, Pfizer Saúde 

Animal 
 

 
 

 

Fig. 1 - Vaca 

muito magra 

devido a 1 

problema 

podal. 
 
 

 

Fig. 2 – Constituição da extremidade distal (patas) dos mem-

bros dos bovinos.  
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digital e interdigital, a gravidade depende do tamanho 
da lesão e da dor que provoque ao animal.  

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5 – Panarício interdigital (dedos afastados devido ao 
“inchaço” do espaço interdigital) e artrite da falange (com-
plicação de panarício).  

 
Do grupo das doenças não infecciosas, a mais frequente 
é a laminite, sendo mesmo a doença podal com maior 
incidência nas explorações (pode afectar até 75% dos 
animais em situações graves). A laminite predispõe ao 
aparecimento de úlceras da sola e doença da linha 
branca, porque fragiliza o casco (formação de unhas 
mais moles). Podemos classificar a laminite como aguda 
ou crónica, clínica ou sub-clínica. A laminite aguda tem 1 
aparecimento súbito, afecta, em norma mais do que 1 
membro. Os membros afectados encontram-se ‘incha-
dos’, avermelhados e quentes ao tacto. Quando não se 
resolve, evolui para crónica e podem ocorrer deforma-
ções do casco, rotação da 3ª falange, levando a um 
apoio incorrecto do membro no chão. (fig. 6) Estas 
lesões crónicas dificilmente têm recuperação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6 - Vaca com sinais de laminite aguda e unhas 
deformadas devido a laminite crónica (notar que o 
membro está apoiado nos talões). 
 
A laminite clínica é facilmente identificada porque o 
animal manifesta sinais de ‘manqueira’, pata ‘inchada’, 
etc. (fig. 6) A laminite sub-clínica dificilmente é identifi-
cada pela observação visual do animal. Caracteriza-se 
por lesões no córion (sabugo), muitas vezes só identifi-
cadas quando se faz o corte funcional dos cascos (ex. 

existência de hemorragias e zonas mais moles) (fig. 7). A 
principal consequência deste tipo de laminites, é o amo-
lecimento dos cascos, predispondo a úlceras e à perfura-
ção do casco por corpos estranhos e podem desenvolver-
se infecções posteriores (ex. abcessos). (fig. 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7 - Laminite sub-clínica (presença de zonas de hemorragia) 
e abcesso podal provocado por perfuração por corpo estranho. 

 
A ocorrência de laminites está relacionada com desequilí-
brios alimentares que conduzem a acidoses ruminais. 
Como exemplos temos: dietas ricas em hidratos de car-
bono e pobres em fibra, mudanças bruscas de alimenta-
ção (alimentação da secagem para a de produção), exces-
so de proteína total da dieta. A condição corporal tam-
bém é um factor importante, vacas gordas têm menos 
apetência para forragens, comem mais concentrado, logo 
têm um risco aumentado para acidoses ruminais. Por 
outro lado, vacas muito magras, estão mais carenciadas, o 
tecido duro do casco é de qualidade diminuída, predis-
pondo-as a patologias podais. 

O maneio do animal também influencia o aparecimento 
de laminites. Todas as situações que aumentem o stress 
sobre as unhas (maior tempo de permanência em pé em 
pastos muito húmidos, locais de acumulação de lama 
como manjedouras e locais de ordenha), provocam fragi-
lidade e amolecimento da unha. 

Em relação às laminites, a abordagem deverá ser essen-
cialmente preventiva, procurando regimes e transições 
alimentares equilibradas e suaves. Igualmente importan-
tes, como já referi, são os factores de maneio. Neste 
aspecto é fundamental atender-se sempre ao bem-estar 
das vacas e tentar evitar ao máximo os riscos de sobre-
carga das unhas. 

A úlcera da sola e a doença da linha branca, são frequen-
temente consequência de laminites sub-clínicas ou ina-
dequadamente tratadas. O local mais comum para a úlce-
ra da sola é logo abaixo dos talões. (fig. 8) A doença da 
linha branca deve-se à perfuração por corpos estranhos 
devido ao casco estar mais mole. Podem-se formar abces-
sos como consequência da infecção, sendo situações 
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extremamente dolorosas para o animal, afectando a sua 
produtividade e fertilidade. 

 

 

 

 

 

Fig. 8 - Úlcera da sola (abaixo dos talões) e doença da linha 
branca (perfuração do casco). 

 
Considero importante fazer referência a outra doença 
podal, o tiloma, que frequentemente encontrei durante 
os anos em que fiz clínica em S. Miguel (fig. 9). O tiloma 
é uma massa dura (‘teta de carne’) que aparece no 
espaço entre os dedos. A principal causa é a irritação 
crónica da pele devido a, dermatites ou panarícios, má 
higiene, produtos desinfectantes muito irritantes (ex, 
pedilúvios muito concentrados), havendo um cresci-
mento excessivo da pele neste local. Existem igualmen-
te factores genéticos que podem levar alguns animais a 
manter as unhas mais abertas (defeito de ligamentos) e 
isso por vezes leva ao aparecimento de tilomas.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 9– Exemplos de tiloma de gravidade diferente (severi-
dade da lesão aumenta da esquerda para a direita, no últi-
mo caso já tem ulceração). 
   

Em todos os casos de patologias podais o tratamento 
deve ser realizado pelo médico veterinário e/ ou técnico 
especializado. Cada doença tem uma abordagem dife-
rente, implicando um diagnóstico correcto da mesma.  

Em linhas gerais, o tratamento pode incluir o corte cura-
tivo das unhas, a limpeza e desinfecção da lesão, a 
administração de antibiótico injectável (ex. no panarí-
cio) e/ ou antibiótico local, a utilização de pedilúvios, a 
aplicação de tacos de patas (ex. úlcera da sola) e pensos 
para protecção da zona lesionada. (fig. 10) 

O controlo da dor, muitas vezes negligenciado, é um 
factor muito importante na recuperação do animal. 

Uma vaca com dor não se levanta tão frequentemente, 
come e bebe menos, efectua menos exercício, sofre mais 
pressões musculares e ósseas e, a subida da produção de 
leite é mais demorada. Resumindo tem uma recuperação 
mais lenta e corre o risco de agravar a lesão. A adminis-
tração de um anti-inflamatório, no momento do trata-
mento pode ter efeitos benéficos no bem-estar animal, 
recuperação da doença e na produção leiteira.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 10 - Tratamento de úlcera da sola e dermatite digital (da 
esq. para a dta.): colocação de 1 taco, aplicação de 1 penso e 
aplicação de antibiótico local. 

 
Além das medidas preventivas já referidas ao longo do 
texto, considero essencial realçar a importância dos pedi-
lúvios preventivos (caso as infra-estruturas da exploração 
o permitam), do corte funcional das unhas e, no caso 
particular dos Açores, a suplementação do animal com 
vitaminas e minerais (a sua carência pode provocar o 
amolecimento das unhas). 

O objectivo dos pedilúvios é o endurecimento e desinfec-
ção das unhas. Devem ser utilizados periodicamente, uma 
vez por semana ou 3 dias seguidos, de 4 em 4 semanas. O 
corte funcional permite reduzir a sobrecarga das unhas. 
Idealmente deveria ser realizado duas vezes ao ano 
(durante a secagem e cerca de 80 a 130 dias após o par-
to). Na impossibilidade de o fazer com esta frequência, 
deve-se fazer uma vez durante o período seco. Nas novi-
lhas também se deve fazer esta intervenção, antes do 
parto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 11 - Corte funcional das unhas e pedilúvio. 

Para esclarecimentos adicionais acerca do tema, con-
sulte o médico veterinário assistente da sua explora-
ção. 
 
Nota da autora: Gostaria de agradecer ao Prof. Doutor 
George Stilwell (Faculdade de Medicina Veterinária de 
Lisboa) pela cedência de algumas fotografias utilizadas 
neste artigo. 
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Para rir!  
Realmente a vida de professor é difícil... 
 Numa manhã, a professora pergunta ao 
aluno: 
‐ Diz‐me lá quem escreveu 'Os Lusíadas'? 
O aluno, a gaguejar, responde: 
‐ Não  sei,  Sra.  Professora, mas  eu  não 
fui. E começa a chorar. 
A professora, furiosa, diz‐lhe: 
‐ Pois então, de tarde, quero falar com o 
teu pai. 
Em  conversa  com  o  pai,  a  professora 
faz‐lhe queixa: 
‐ Não percebo o seu filho. Perguntei‐lhe 
quem  escreveu  'Os  Lusíadas'  e  ele  res‐
pondeu‐me  que  não  sabia,  que  não  foi 
ele... 
Diz o pai: 
‐  Bem,  ele  não  costuma  ser mentiroso, 
se diz que não foi ele, é porque não foi. 
Já se fosse o irmão... 
Irritada com tanta  ignorância, a profes‐
sora resolve ir para casa e, na passagem 
pelo  posto  local  da  G.N.R.,  diz‐lhe  o 
comandante: 
‐ Parece que o dia não  lhe correu muito 
bem... 
‐ Pois não,  imagine que perguntei a um 
aluno  quem  escreveu  'Os  Lusía‐
das'...respondeu‐me que não sabia, que 
não foi ele, e começou a chorar. 
O comandante do posto: 
‐  Não  se  preocupe.  Chamamos  cá  o 
miúdo, damos‐lhe um  'aperto' e vai ver 
que ele confessa tudo! 
Com  os  cabelos  em  pé,  a  professora 
chega a  casa e encontra o marido  sen‐
tado no sofá, a ler o jornal. Pergunta‐lhe 
este: 
‐ Então o dia correu bem? 
‐ Ora, deixa‐me cá. Hoje perguntei a um 
aluno  quem  escreveu  'Os  Lusíadas'. 
Começou a gaguejar, que não sabia, que 
não  tinha sido ele, e pôs‐se a chorar. O 
pai  diz‐me  que  ele  não  costuma  ser 
mentiroso.  O  comandante  da  G.N.R. 
quer  chamá‐lo  e  obrigá‐lo  a  confessar. 
Que hei‐de eu fazer a isto? 
O marido, confortando‐a: 
‐ Olha, esquece. Janta, dorme e amanhã 
tudo  se  resolve. Vais  ver  que  se  calhar 
foste tu e já não te lembras...! 

 
Justina, no  leito de morte, decidiu  con‐
fessar ao seu António:  
‐"Toino,  sabis? O nosso  filho más velho 
nã é tê filho?  
O  António,  muito  tranquilo,  responde‐
lhe:  

‐Dêxa  lá  Justina,  nã  há 
nenhum problema... ! 
Justina,  muito  intrigada  com  toda  a 
calma do seu António, suplica‐lhe:  
‐Escuta lá Toino!!! Vê se intendes! Estou 
a  dezêr‐te  que  o  tê  filho  não  é  teu! 
Homem de Deus!!  
E o António muito serenamente respon‐
de‐lhe:  
‐Pois, pois... eu entendi, Justina.  
‐Ai,  Jisus!!  Por  que  raios  então  tu  não 
estás zangado e ficas tãn tranquilo?!?!  
Finalmente, o António responde:  
‐Pois...  sabes  Justina,  que  este  filho 
tambêm não é tê filho!!!?  
Justina indignada rebate:  
‐Como não é mêu, homem de Deus?  
‐Sê  carreguê  o  infliz  na minha  barriga 
durante nov meses?!  
António responde:  
‐Justina,  lembras‐te  quando  tu  estavas 
na maternidade me pediste para  trocar 
o menino, queli estava todo cagado?  
‐Pois  bem...  eu  troquê‐o  por  um  limpi‐
nho que estava ao lado. 

 
O marido pergunta à mulher: 
‐ Com quantos homens você já dormiu ? 
A mulher responde orgulhosa: 
‐ Só contigo, querido! Com os outros eu 
ficava acordada! 

 
Um tipo  fez análise durante cinco anos, 
até que descobriu que ele, o pai, o avô e 
os cinco  tios  tinham  tendências homos‐
sexuais.  O  psicólogo  estupefacto  per‐
guntou‐lhe: Mas não há ninguém na sua 
família  que  goste  de  mulheres?  Claro 
que há, as minhas quatro irmãs!! 

 
O que diz o  livro de matemática para o 
livro de história? 
‐ Não me venhas com histórias porque já 
estou cheio de problemas!  

Um  Homem  per‐
gunta a um taxista: 
‐  Quanto  é  que 
custa  ir  até  á  esta‐
ção? São 6 euros!  ‐ E 

a  mala?  ‐  A  mala  não 
custa  nada!  Então  leve  a 

mala que eu vou a pé! 

 
A professora pergunta ao menino: O 
que  é  que  queres  ser  quando  fores 
grande?  ‐  Quero  se  o  Pai  Natal!  ‐ 
Porquê?  ‐  Porque  assim  só  trabalho 
uma vez por ano! 

 
Vai um velhote na auto‐estrada quando 
a mulher liga. ‐Sim? ‐ Olha querido, tem 
cuidado! Deu nas noticias que anda um 
carro  em  sentido  contrário!  ‐ Um?  Eles 
são ás dezenas! 

Um  homem,  ao  ver  o  gato  do  vizinho 
andar sempre de um  lado para o outro,  
 pergunta  ao  vizinho:  
‐  Ó  vizinho,  o  seu  gato  anda  doente?  
‐ Não! É que ele foi capado e agora anda 
a desmarcar compromissos! 

Duas amigas caídas de bêbedas e aflitas 
para fazer xixi, vão 
faze‐lo no cemitério. Uma limpou‐se à 
cuequinha e a outra como não tinha 
limpou‐se a uma fita de uma coroa de 
flores que estava perto. 
No dia seguinte um dos maridos ligou ao 
outro: 
– A minha mulher chegou bêbeda e sem 
cuecas acabei o casamento! 
Diz o outro. 
– Eu também! A minha trazia uma fita 
presa no rabo que dizia: 
”jamais te esqueceremos. Carlos, Tiago, 
Pedro e todo o pessoal da 
faculdade.” 

 
Uma  loira  acorda,  chega  ao  quintal  e 
depara‐se com um Pinguim. 
Ao mesmo tempo, olha para o lado, vê o 
seu vizinho e diz: 
‐ Já viu o que está aqui? Um pinguim! O 
que é que eu faço? 
O  vizinho  responde:  ‐  Não  sei!  Olhe, 
leve‐o ao Jardim Zoológico. 
No  dia  seguinte,  o  vizinho  olha  para  a 
casa da loira e vê‐a a sair com o 
Pinguim  preso  com  uma  coleira  e  per‐
gunta: 
‐ Então, não  levou o pinguim ao  Jardim 
Zoológico? 
A loira: 
‐  Levei....  Gostou  muito!  Hoje  vai  ao 
Oceanário 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome: João Manuel Oliveira Silvestre 

Idade: 55 anos  

Área: 40ha 

Efectivo em produção: 95 vacas 

Localização: Fajã de Cima, Ponta Delgada  
 

 

ENTREVISTA 



Caracterização da 

Empresa 
Concelho: Ponta Delgada 

Freguesia: Fajã Cima 

Idade: 55 Anos 

Formação: 4º Ano da Escola 

Industrial 

Área: 40 ha (287 alqueires) 

Localização das parcelas: Fajã 

Cima e Arrifes 

Recursos Humanos: Próprio, o 

filho e um empregado 

Parcelas de renda: 4,5 ha (32 

alq.) 

Próprias: 35,5 ha 
 

Efectivo 
Vacas em produção - 95 

Novilhas: 70  

Novilhas Cheias: 30 

  Novilhas vazias: 40 

Vitelas: 8 

Vitelos: 2 

Machos reprodutores: 1  
 

Maneio reprodutivo 
Beneficiação de novilhas: 

Maioritariamente IA, incluindo 

sémen sexado 

Beneficiação das vacas: Maiori-

tariamente IA 
 

Quota: 770.000Kg 
  
Produção de alimentos 
Silagens milho: 14 hectares (100 

alq.). Os animais comem silagem 

de milho todo o ano.  

Silagem Erva: Faz cerca de 1000 

rolos anualmente 
 

Sala de ordenha: 16 Pontos em 

espinha 50º 

 

Recolha de Leite: Tanque refri-

gerado 
 

Fábrica: Unileite 
 

Tractores: 2 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Há quantos anos trabalha nesta actividade? 
Desde os 15 anos, já lá vão 40 anos. 

 
Porque é que veio para esta actividade? 
Gosto daquilo que faço, sempre gostei. No entanto, iniciei a activida-

de após o falecimento do meu pai em 1970. De 5 filhos, era o único 

rapaz, nessa altura decidi deixar os estudos e dedicar-me às vacas, 

dando continuidade à exploração existente com cerca de 60 vacas em 

lactação. Em Abril de 1971 compramos uma ordenha que já tinha 4 

pontos em baldes e esteve a funcionar até 1978, em 1984 esta 

João Manuel Oliveira 

Silvestre 

Ordenha antiga 



máquina foi substituída por uma de 6 pontos em circui-

to fechado, considerado já um luxo naquela altura.  

Também tínhamos outras actividades, a produção de 

beterraba, trigo, tabaco e batata-doce para fazer álcool 

na fábrica da Sinaga na Lagoa.  

Actualmente vivemos uma grande crise mundial, de que forma esta 
crise também está a afectar o sector? 
Afecta de diversas formas. O preço do leite e da carne é 

baixo mas aumentam os preços das rações, dos adubos, 

combustíveis, sementes, químicos… e tudo isto mexe 

com o sector. 

 
Mudou alguma rotina na exploração devido a esta situação? 
Não fiz grandes alterações. Sempre produzi leite refri-

gerado e com boa qualidade, apostamos sempre na 

máxima classificação para que se consiga receber um 

bom preço de leite. 

 
Considera o sector atractivo para os Jovens? 
Não há grandes alternativas. Grande parte dos jovens 

decide-se por esta actividade porque não há grande 

opção, pelo menos para muitos filhos de agricultores. 

 

O desemprego é realmente um problema, a aposta na agricultura poderá ser uma solução para muitos jovens? 
É a maneira mais fácil de ter trabalho, a construção civil está morta, o turismo não se desenvolve… a 

agricultura pode ser uma esperança para dias melhores. 
 
O que é que é preciso para cativar os jovens? 
Um bom preço do leite e condições de trabalho. É o que considero essencial, se não se ganhar dinheiro as 

pessoas não vêm para o sector. Nem todos têm condições de trabalho, há actividades mais difíceis, ao 

menos no sector do leite, este está barato mas as fábricas vão assumido o compromisso no pagamento com 

regularidade.  

 
Em tempo de crise a inovação é uma das saídas, neste sector é possível inovar na produção de leite? 
A rentabilização da produção passa essencialmente pela qualidade do leite que produzimos, para que pos-

samos ir buscar o maior rendimento possível. São as fábricas que têm a responsabilidade de descobrir e 

inovar novos produtos e mercados.  

 
A produção de beterraba é uma alternativa ou um bom complemento à produção de leite? 
Embora o Governo diga que sim, julgo que isto só é válido para S. Miguel se conseguirem manter os preços 

anunciados, para as outras ilhas não é alternativa.  

 
O que é que acha da polémica gerada em torno deste assunto? 
A polémica reside nos preços praticados. Poderão ser um incentivo aos senhorios retirarem alguns terre-

nos à lavoura. Talvez para o ano muitos dos que agora produziram beterraba o deixem de fazer e optem 

por produzir milho, fenos ou silagens de modo a importar o menos possível, gastando menos rações. 

 
Falou nos preços praticados por esta indústria, concorda com as criticas que os referem como muito elevados? 
São elevados, mas frequentemente também são praticados preços de renda semelhantes por senhorios 

fora dos valores tabelados.  

 



Relativamente ao preço de leite, como é que prevê a sua evolução?  
Terá que haver alguma medida na comunidade para com os grandes grupos detentores das superfícies 

comerciais, de modo a não ficarem com tão grandes margens. Muito embora as fábricas fiquem com algum 

para poderem sobreviver, são eles os grandes grupos que ficam com a maior parte.  

 
Deveria haver subidas por parte das indústrias em S. Miguel? Há condições para que isso aconteça? 
Julgo que sim, se o consumidor pagar mais 1ou 2 cêntimos não lhe irá fazer assim tanta falta. Compare-

mos com o preço de um café que já custa 60 cêntimos! É fundamental que o preço do leite suba. Se não, 

vamos todos acabar por abandonar a actividade porque o preço pago não suporta o custo de produção. 

 
O fim das Quotas está assumido como sendo irreversível, isso assusta-o?  
Não, havendo liberação da produção, os grandes países produtores serão uma ameaça mas haverá alter-

nativa ao “nome” quota e vamos vencer a luta novamente.   

 
Qual será o futuro do sector na região perante esse cenário? 
Haverá sempre futuro na agricultura embora a tendência seja para os pequenos desaparecerem. Será 

necessário rentabilizar a mão-de-obra e aumentar a produção. Temos na região um clima bastante favo-

rável, o que é uma vantagem e vamos vencer.  

 
A certificação do leite regional é uma solução? 
O leite dos Açores deveria ser certificado através da Denominação de Origem Protegida. Os animais ao 

contrário do que acontece da maioria dos países, alimentam-se à base de pastagem. Por isso, temos quali-

dade no leite que outros não têm.  

 
De que forma essa certificação poderia trazer vantagens para si e restantes colegas? 
A vantagem seria muita para todos. É um produto de qualidade, com a certificação traria mais benefícios 

para todos que o produzem, seria uma marca que por si só aumentava a confiança, a imagem ao consumi-

dor, pois isso exige maior controlo e qualidade.   

 
De uma forma geral todas as indústrias de lacticínios investiram ou estão a investir nas suas instalações. Vê isso como um bom pressá-
gio?  

É bom que as indústrias invistam atendendo que as produções que hoje temos não são as mesmas de há 

cinco, oito ou até dez anos atrás. Nessa altura foi-nos atribuído um a quota de 400 milhões e falava-se que 

nunca lá chegaríamos, hoje já estamos acima dos 500 milhões, havendo assim interesse da modernização 

das indústrias. 
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Estando a maioria delas aquém da sua capacidade de laboração, o que é 
que acha que acontecerá a estas indústrias? 
Haverá espaço para todas, embora com capacidades de 

laboração diferentes. Julgo que a produção não irá ficar 

por aqui. Temos cada vez mais melhores vacas, com um 

potencial de produção superior, apesar de se prever uma 

diminuição de explorações no futuro, haverá mais pro-

dução.   

 
Tem investido também na sua exploração?  
Sim. Fiz um projecto modificação da sala de ordenha e a 

aquisição de um novo unifeed, neste momento tenho já 

em andamento um novo para um pavilhão com capaci-

dade para mais 40 a 50 vacas. 

No futuro gostaria que o meu filho fizesse um projecto 

de primeira instalação. 

 
As ajudas aos investimentos são atractivas? 
Neste momento até são. São é muito demoradas as aná-

lise dos projectos e exigem muita burocracia. 

Seria bom facilitar mais para se aproveitar melhor os fundos comunitários.  

 
Acessíveis? 
Não são para todos. Se não tivermos condições dificilmente se consegue. Se a terra for de renda e não hou-

ver contratos não se consegue, isso acontece por exemplo nas construções. Devia haver mais facilidade no 

seu acesso.  

 
Perspectivas e desejos para este ano que ainda está no inicio? 
Aumento do preço de leite, estabilização das politicas, melhores acessos a água, electricidade e e conten-

ção no preço dos cereais. 
 

Pedro Mendonça – Fevereiro 2011 
 
 



Construção de Silos Trincheira – Aspectos a considerar… 

Carlos Oliveira  
Eng.º Zootécnico 

 

a construção das infra-estruturas agrícolas existem vários aspectos a ter em consideração, desde a sua loca-

lização, disposição, dimensão ou tipos de materiais utilizados. 

Da mesma forma, na construção de um silo trincheira também se deve ter em atenção vários aspectos. O 

seu dimensionamento é um critério estratégico que deverá ser calculado de forma correcta. Não sendo assim, os 

“erros” de cálculo vão-se repercutir por vários anos, sendo o principal inconveniente a qualidade da silagem.  

Para além deste tipo de silos, é conveniente 

falar noutros tipos de silo horizontais: o silo 

tubo (que começa a aparecer no Continente) e 

o chamado de “silo de monte” ou “pilha” mui-

to comum em S. Miguel.  

O silo tubo foge um pouco aos silos tradicio-

nais. Assemelha-se ao sistema de rolo com o 

aspecto final de um “chouriço” (fig. 1). Tem 

como principais vantagens a flexibilidade em 

relação ao local onde é instalado, a menor 

superfície frontal, a qualidade da silagem e a 

redução de perdas significativas (15 a 25%) 

comparativamente com silagens tradicionais. 

Como grande desvantagem, apresenta um 

custo elevado com o equipamento necessário.  

O silo monte ou pilha tem como principais 

vantagens, o facto de ser barato, prático, mas 

com dificuldades na compactação, com eleva-

das perdas, maior facilidade de contaminação 

com terra e microrganismos indesejáveis (fig.2) 

pelo facto de a silagem ser armazenada direc-

tamente na superfície do solo sem paredes 

laterais. Dentro deste tipo de silos ainda pode-

remos referir o silo plataforma, trata-se de um 

silo idêntico, sem paredes laterais mas com a 

particularidade de o “fundo” ser cimentado. 

No caso dos silos trincheira, estes têm como 

vantagens uma melhor compactação, menos 

perdas, mas com custos elevados na sua cons-

trução, havendo ainda a necessidade de uma 

topografia adequada. Normalmente são cons-

truídos em cimento de forma a se tornarem 

mais herméticos e fáceis de compactar, no 

entanto existem também sem estruturas fixas 

(cimento) designados por tipo túnel, conforme 

se apresenta na figura 3.  

N 
Figura 1. – Silo tubo. 

Figura 2. – Silo monte ou pilha. 

Figura 3. – Silo túnel. 



Antes de dimensionar a construção de um silo é fundamental determinar a quantidade de silagem utilizada diaria-

mente. Para isso é necessário saber o n.º de animais e a quantidade que cada um irá consumir, o período de suple-

mentação e a densidade do material a ensilar (erva ou milho).  

 

EXEMPLO DE CÁLCULO DA DIMENSÃO DE UM SILO TRINCHEIRA PARA MILHO SILAGEM: 

Um dos critérios a ter em atenção no dimensionamento do silo, é que se assegure que é consumido uma fatia 

nunca inferior dos 15 a 20 cm diariamente, para isso é 

necessário “jogar” com a largura e altura do silo. 

Regras: A altura do silo varia normalmente de 1,80 a 2,5 

metros de altura no caso de se efectuar descarga manual ou 

até 4 metros de altura se a descarga for mecanizada. A largu-

ra deverá variar de 4 a 8 metros de largura. 

 

EXEMPLO  

1. Determinar o consumo diário: 

Assumindo que uma determinada explora-

ção com 60 vacas dá 21kg de silagem de 

milho vaca/dia, então o seu consumo diá-

rio é de 1260kg.  

2. Estimar medidas:  

Partindo como medidas iniciais para o silo, 

vamos assumir uma altura de 2 metros e 

uma largura de 6m. Estas medidas poderão 

ser determinadas em função do espaço 

disponível ou por outro critério, no entanto 

é necessário confirmar se com estas medi-

das se assegura o consumo de fatias diárias 

dos tais 15-20cm referidos.  

Regra: O peso de 1 m3 de silagem de milho 

varia dos 600 a 650kg (densidade média 625kg).   

O peso de 1 m3 de silagem de erva varia dos 700 a 750kg (densidade média 725kg).   

3. Determinar o volume de silagem consumido diariamente: 

Tendo por base o peso médio do milho 625kg por m3 e que se consome 1260kg de silagem/dia com 60 vacas (a 

21kg/animal), então o volume de silagem consumido é 1260/625 = 2.016m3 

4. Confirmar medidas do silo (largura e altura): 

É necessário confirmar se o consumo diário de 2.016 m3 assegura uma fatia de 15 a 20 cm de largura. A determi-

nação da fatia é efectuada então da seguinte forma:  

Largura da “fatia” =       
VOLUME CONSUMIDO DIÁRIAMENTE

 

                                                        
LARGURA x ALTURA  

Este valor (17 cm) está dentro dos valores aceitáveis. O ideal seria que não fosse inferior aos 20 cm, para isso basta-

ria reduzir a altura ou a largura do silo. 

=       
2.016

 
            6 x 2

 

= 0,17 m         
           

 



5. Determinação do comprimento do silo e consumo 

anual de silagem: 

Ainda falta determinar o comprimento do silo, para isso é 

necessário saber o consumo anual de silagem = 1260kg/dia 

X 365 dias = 459.900kg.  

Para cálculo do volume total divide-se os 459.900kg pela 

densidade do milho (625kg) => 459.900/625 = 735,8 m3
. 

Este é o volume necessário, já só falta saber o comprimen-

to: 

736 m3 = Comprimento X largura (6) X altura (2), ou seja  

61.3 metros de comprimento (736/(6X2)). Partindo o silo 

em 2 uma vez que seria muito comprido, daria 2 silos com 

30 metros de comprimento cada. 

 

OUTROS FACTORES IMPORTANTES NA SUA CONSTRUÇÃO 

As paredes laterais nestes silos permitem uma melhor compactação visto que facilitam o trabalho de compres-

são da silagem. Para que esta compactação seja ainda mais eficaz as paredes verticais deverão apresentar 

alguma inclinação. A largura do silo é fundamental para uma boa compactação, deve permitir a compressão 

pelas rodas do tractor em todos os pontos, assim a largura deverá ser igual ou superior a duas vezes a largura 

do tractor.  

Regra: No caso das construções em betão, por cada metro de altura a base maior (base superior ou A da figura 

seguinte) deve ser superior em 10 cm (relativamente à base inferior C).  

Os efluentes líquidos devem escoar facilmente para garantir uma boa conservação da silagem, deve-se ter em 

consideração também as seguintes inclinações: 

 

 

 

 

Ainda relativamente aos efluentes provenientes das silagens, há que ter em atenção que estas escorrências são ricas 

em substâncias orgânicas facilmente biodegradáveis, algumas delas azotadas, possuindo, por isso, um grande poten-

cial poluente. Quando são lançadas nos cursos de água, poderão causar graves problemas de poluição devido, por 

um lado, à sua elevada carência bioquímica de oxigénio que originará uma redução maior ou menor da taxa de oxi-

génio dissolvido na água, pondo em causa a sobrevivência dos peixes e, por outro, veiculando quantidades maiores 

ou menores de nutrientes que contribuirão para a eutrofização das águas com todos os inconvenientes daí resultan-

tes. Estes efluentes são, ainda, bastante corrosivos, atacando não só o cimento, mas, até, o próprio aço1.  

Os silos deverão ser cobertos de forma a impedir a entrada da água das chuvas e possuir um fundo revestido de 
pavimento impermeável com um declive da ordem dos 2% para drenos laterais junto às paredes, por onde possam 

                                                           

1 J. C. Soveral Dias – Código de Boas Práticas Agrícolas - LABORATÓRIO QUÍMICO-AGRÍCOLA REBELO DA SILVA  

 



sair as escorrências da silagem que serão conduzidas para um depósito subterrâneo com capacidade adequada, 
estanque e com boa resistência à corrosão com ácidos.  

Quer os silos, quer os tanques e condutas que para eles levam as escorrências não convém ser construídos a menos 
de 10 m de cursos de água ou de valas de drenagem para onde possam escoar-se essas escorrências no caso de 
algum acidente.  

A localização geográfica do silo terá também implicações na forma como será construído e o acesso ao seu interior. 
Terrenos planos podem ser problemáticos na acumulação de águas da chuva e no escoamento de efluentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Os ventos predominantes em São Miguel são do quadrante Norte. As rajadas mais fortes são do quadrante Sul. 

Assim sendo, há toda a conveniência que o silo também seja orientado N-S. Desta forma fica uma menor superfície 

virada para o vento diminuindo o efeito de fole e consequentemente menor quantidade de ar a entrar no silo. Tam-

bém se deve abrir o silo (boca do silo) pela parte Sul para que depois de aberto haja menos entrada de ar2. 

 

                                                           
2
 Eng.º José Manuel Muñoz Lobo Viana (DSAP/SRAF) 

Figura 10. – Implantação de um silo 

segundo uma curva de nível. 

Figura 11. – Silo trincheira implanta-

do sobre um solo declivoso 

Figura 12. – Silo trincheira implanta-

do num terreno plano 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajudas à protecção das bacias hidrográ-

ficas (Lagoas) na Ilha de S. Miguel 
 

 

Carlos Oliveira  

Eng.º Zootécnico 

SDASM 

 
 sector agrícola desempenha como é sabido um papel importantíssimo na Região Autónoma dos Açores, 

pelo que é imprescindível assegurar a sua sustentabilidade.  

Apesar da progressão de outras actividades, nomeadamente o turismo, a agricultura desempenha e con-

tinuará desempenhar um papel preponderante na sustentabilidade das populações locais. A riqueza da nossa 

região está estritamente ligada à agricultura, é indissociável da paisagem, da cultura, da gastronomia, das pes-

soas, …   

A sustentabilidade do sector agrícola pressupõe então três princípios básicos; a preservação ambiental, a manu-

tenção das populações nas zonas rurais e claro a prosperidade na produção agrícola.  

Não se pode manter as populações numa actividade se esta não for atractiva e lucrativa, e como em tudo na vida 

deve haver um equilíbrio. Os condicionalismos ambientais e geográficos que a ilha dispõe, fazem com que seja 

necessário assegurar um equilíbrio entre a actividade agrícola e a manutenção ambiental em determinadas zonas.  

O 

 



 

O nosso potencial paisagístico e ambiental é elevadíssimo, não fosse este um arquipélago repleto de belezas 

naturais. Dos muitos prémios/classificações arrecadados pelos Açores poderemos destacar:  

 Segundas melhores ilhas do mundo para turismo eleitas pela famosa revista National Geographic Tra-

veler: 

 A Cidade de Angra do Heroísmo e Paisagem da Cultura da Vinha do Pico são dois dos treze bens ins-

critos na lista do Património Mundial da UNESCO referentes a Portugal; 

 Possui três Reservas da Biosfera (UNESCO); Corvo, Flores e Graciosa (Reservas da Biosfera são 

áreas de ecossistemas terrestres e costeiros que promovem soluções para reconciliar a conservação da 

biodiversidade com o seu uso sustentável); 

 É uma região privilegiada para a investigação e observação de Cetáceos (baleias, golfinhos…); 

 É um local privilegiado para observação e estudo de fenómenos vulcanológicos: 

 A região é detentora de duas das 7 Belezas Naturais de Portugal (Montanha do Pico e Lagoa das 

Sete Cidades): 

 Entre muitas outras distinções! 

 

Através da Portaria n.º 1100/2004 de 3 de Setembro, foi fixada a lista das 14 zonas consideradas vulneráveis 

para as várias regiões do país, incluindo assim a lagoa da Serra Devassa, a lagoa de São Brás, lagoa do Congro, 

Furnas e Sete Cidades no que se refere à ilha de S. Miguel.  

 

Programas de acção para as zonas vulneráveis 

A redução da poluição das águas causada ou induzida por nitratos de origem agrícola, bem como o impedimento 

da propagação desta poluição passam então a ser uma prioridade e assim através do Decreto Legislativo Regional 

n.º 6/2005/A de 17 de Maio são definidas estratégias para uma boa prática agrícola e uma melhoria do nível de 

protecção das águas contra a poluição difusa de origem agrícola. Para a prossecução destes objectivos são apro-

vados programas de acção a aplicar às zonas qualificadas como vulneráveis e são tidos em conta:  

a) Os dados científicos e técnicos disponíveis, sobretudo no que se refere às contribuições relativas de azoto 

proveniente de fontes agrícolas ou outras; 

b) As condições do ambiente, em particular as edafoclimáticas. 

Assim, às cinco zonas classificadas como vulneráveis são aplicados três planos de acção distintos, um para a 

bacia hidrográfica da lagoa das Sete Cidades, outro para a das Furnas e o terceiro para as bacias hidrográficas 

das lagoas do Congro, Serra Devassa e São Brás:  

1. Lagoa das Sete Cidades (Ajudas à protecção das bacias hidrográficas (Lagoas) na Ilha de S. Miguel) 

2. Lagoa das Furnas (Ajudas à protecção das bacias hidrográficas (Lagoas) na Ilha de S. Miguel) 

3. Lagoa da Serra Devassa, São Brás e Congro (Ajudas à protecção das bacias hidrográficas (Lagoas) na 

Ilha de S. Miguel)  

 

No âmbito do PRORURAL (Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores) são definidas 

estratégia de desenvolvimento rural para o período 2007-2013, e tidas em conta estas zonas vulneráveis. Para 

que se perceba o seu enquadramento, convém referenciar que o PRORURAL é constituído por 4 eixos, a protec-

ção das lagoas enquadra-se no eixo 2 “Melhoria do Ambiente e da Paisagem Rural”, que engloba:  

2.1) Manutenção da Actividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas 

2.2) Pagamentos Agro-Ambientais e Natura 2000 

2.3) Investimentos não produtivos 

2.4) Gestão do espaço florestal 

http://prorural.azores.gov.pt/eixos/?id=26


 

 

Os pagamentos Agro-Ambientais e Natura 2000, por sua vez contemplam as seguintes acções: 

2.2.1) Promoção de Modos de Produção Sustentáveis, executada através das seguintes intervenções: 

 Agricultura Biológica 

 Manutenção da Extensificação da Produção Pecuária 

 Protecção de Lagoas 

2.2.2) Protecção da Biodiversidade e dos Valores Naturais e Paisagísticos 

2.2.3) Pagamentos Natura 2000 em Terras Agrícolas 

 

Ajudas contempladas e objectivos gerais das intervenções (portaria n.º 25/2008 de 17 de Março): 

Como já foi referenciado, pretende-se proteger as lagoas naturais que se encontram em zonas ambientalmente 

sensíveis, através da adopção de usos do solo adequados nas respectivas bacias hidrográficas, com vista à mini-

mização da poluição difusa, nomeadamente redução do encabeçamento pecuário e da carga poluente afluente à 

lagoa. 

Neste sentido foram criadas ajudas para a adopção de medidas que eliminem e/ou restrinjam a actividade agrí-

cola nas respectivas bacias hidrográficas. Para tal, é permitido aos produtores a adesão a uma de duas opções 

(Opção A: redução do encabeçamento para zero ou, Opção B: redução do encabeçamento para o intervalo entre 

0,60 e 1,00 CN/ha de superfície forrageira.  

Candidaturas  

As candidaturas deverão ser e efectuadas no Serviço de Desenvolvimento Agrário de S. Miguel ou nos postos de 

entendimento locais. Podem candidatar-se agricultores que possuam terras agrícolas em produção no interior 

das bacias hidrográficas em ambas opções, com excepção da zona reservada (faixa de 50 metros de largura 

contígua à linha do nível de pleno armazenamento) para a opção B. Para tal devem apresentar um plano de manu-

tenção, em ambas as opções, que preveja, nomeadamente: 

i) Realização de três cortes de limpeza/manutenção nas terras com pastagem – Opção A; 

ii) Realização de dois cortes de limpeza/manutenção nas terras com pastagem – Opção B; 

iii) Manutenção da vegetação natural típica das margens e realização dos desbastes e limpezas necessárias 

(incluindo a zona reservada); 
 
 

Compromissos dos beneficiários 

Para efeitos da atribuição do apoio e durante o período de concessão do mesmo, os beneficiários comprometem-

se a: 

a) No caso da Opção A, não efectuar adubações, tratamentos fitossanitários e pastoreio, nem qualquer tipo de 

actividade agrícola, com excepção das necessárias à sua manutenção; 

b) No caso da Opção B, reduzir o encabeçamento para valores compreendidos entre 0,60 e 1,00 CN/ha de 

superfície forrageira, nas parcelas da bacia hidrográfica afectas à intervenção, bem como não efectuar adu-

bações; 

c) Cumprir estritamente com o plano de manutenção. 
 

Valor dos apoios anuais 

 

Opção Sete Cidades 

Lagoas em Zonas Vul-

neráveis à excepção da 

Lagoa das Sete Cidades 

Lagoas em Zonas 

Ambientalmente Sensí-

veis 

A – Encabeçamento 0 1100 euros/ha 1200 euros/ha 1200 euros/ha 

A – Encabeçamento 0.6-1.00 CN/ha 212 euros/ha 600 euros/ha 700 euros/ha 

 

Em qualquer dos regimes de apoio não é elegível para pagamento a zona reservada, correspondente à faixa de 50 

metros de largura contígua à linha do nível de pleno armazenamento. 

  

 



 

RESTRIÇÕES/OBRIGAÇÕES REFERENTES À ACTIVIDADE 

AGRÍCOLA NAS ZONAS VULNERÁVEIS  
 

1. Faixas de protecção de linhas de água 
 Aplicação de fertilizantes, correctivos orgânicos e pesticidas não pode ser efectuada numa 

faixa inferior a 10 m a partir das linhas de água. 

 A edificação de estruturas fixas e/ou colocação de estruturas móveis não pode ser efectuada 

numa faixa inferior a 10m a partir das linhas de água (Salas de ordenha, máquinas de ordenha 

móveis, parques de espera e alimentação, fossas, nitreiras e silos). A edificação de estruturas 

fixas nas Bacias Hidrográficas das Lagoas das Furnas e Sete Cidades está sujeira a parecer de 

acordo com os Decretos Regulamentares Regionais nºs 3/2005 e 4/2005. 

 O pastoreio não pode ser efectuado numa faixa inferior a 10 a partir das linhas de água. 

 
2. Infra-estruturas de armazenamento de matéria orgânica 
 As nitreiras quando existentes, deverão ser impermeabilizadas e dimensionadas tendo por base a 

dimensão e o tipo do efectivo. No seu dimensionamento é necessário ter em atenção que o número 

de dias de retenção de efluentes, nunca poderá ser inferior a 150 dias. 

 
3. Encabeçamento 
 O encabeçamento máximo permitido em Zonas Vulneráveis é de 2,0 CN/ha de Superfície Forra-

geira. 

 Em todas as explorações agro-pecuárias os agricultores são obrigados a manter actualizado um 

plano anual de pastoreio, por parcela ou grupos de parcelas homogéneas. 

 

4. Registos e Condicionantes Referentes às Parcelas  
 Os agricultores deverão possuir fichas de registo de fertilizações por parcela ou grupos de par-

celas homogéneas e efectuar a análises de solos anualmente dessas mesmas parcelas.  

 A aplicação de fertilizantes e/ou correctivos orgânicos em terrenos declivosos, não pode ser 

efectuada a em terrenos com IQFP de 4 ou 5. IQFP é o índice de qualificação fisiográfica da 

parcela e é o indicador que traduz a relação entre a morfologia da parcela e o seu risco de erosão, 

consta do modelo P1 do sistema de identificação parcelar agrícola (SIP) conforme se apresenta na 

imagem seguinte: 

o A quantidade máxima de azoto a aplicar nas pastagens (temporárias e permanentes) e milho 

é de 55kg de N por hectare, por ano, devendo esta ser aplicada de uma forma fraccionada. 



 

o As quantidades máximas de fósforo a aplicar nas pastagens (temporárias e permanentes) e 

milho são as seguintes, em função dos resultados das análises de terra (método de Egner-

Riehm): 

 Análise de terra                         Quantidade máxima 

 (ppm P2O5)                                    (kg P2O5 por ha e ano) 

 < 50                                               60 

 51-100                                     30 

 101-150                                     20 

 > 151                                               0 

 

o A aplicação de fertilizantes minerais e/ou orgânicos não pode ser efectuada na época de 

maior precipitação, de Novembro a Fevereiro. 
 

 Existem ainda limitações às culturas e às práticas culturais nas parcelas situadas nas zonas vul-

neráveis Em função do IQFP, nomeadamente mobilizações, melhorias e renovações de pastagens, a 

instalação de hortícolas, culturas anuais e plurianuais.    
 

 

Exemplo da Ficha de Registo de Fertilização (Ajudas à protecção das bacias hidrográficas 

(Lagoas) na Ilha de S) 
 

Ano______ 

1. Identificação do Agricultor 

Nome: _____________________________________________________________________ 

N.º IFADAP:____________________ N.º INGA:_________________  

Morada: ____________________________________________________________________  

Freguesia: __________________________ Concelho: _______________ Ilha:_____________ 

2. Unidade de Produção 

(Anexar fotocópia dos modelos P1 e P3 com indicação do nº de ordem das parcelas) 

3. Registo de Operações 

3.1 Fertilizações orgânicas e inorgânicas   

Data 
N.º de ordem 

parcela  

Área 

(Ha) 
Cultura 

Designação do fertili-

zante (1) 
Quantidade (Kg) 

Estado do 

tempo (2) 

            

             

             

             

             

             

 

1) A Designação do fertilizante deve incluir a designação comercial, sempre que aplicável  

2) Estado do Tempo : Chuva (C) ; Nublado (N) ; Vento Forte (V+) ; Vento Fraco (V-) ; Céu Limpo (CL) 
 

 

 

A leitura deste artigo não dispensa a consulta da legislação em vigor! 






