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Noel Costa Vieira – Furnas  
oel Vieira, é um Jovem Agricultor com 33 anos 
que apostou na diversificação numa das fregue-
sias mais conhecidas dos Açores pelos seus pon-

tos turísticos, as Furnas.  

Famosa pelos seus inhames, a agricultura é nesta fre-
guesia, tal como em todo o Arquipélago uma das princi-
pias actividades. No entanto, como encontra afastada 
dos grandes centros populacionais, a produção de hortí-

colas não tem sido uma aposta para os agricultores das 
Furnas.  

Depois de ter concluído um curso Técnico de Gestão Agrí-
cola iniciou a actividade com a cultura do inhame em 
2000/2001. Já tinha uma quinta onde produzia fruta mas 
como dava pouca rentabilidade, houve a necessidade de 
a tornar mais produtiva. Na altura decidiu aumentar a 
produção de inhame, mas necessitava de mais mão-de-

obra, assim contratou 
um trabalhador. Com o 
aumento da produção 
de inhame, surgiu a 
necessidade nos dias 
de chuva e de mau 
tempo, de ocupar a 
mão-de-obra que tinha 
e investiu nas estufas 
como forma de rentabi-
lizar a mão-de-obra. 
Conforme aumentavam 
os clientes e a necessi-
dade do mercado, foi 
aumentando simulta-
neamente a área de 
produção. 
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DIVERSIFICAÇÃO 

obra, assim contratou um 
trabalhador. Com o aumento da produção de 
inhame, surgiu a necessidade nos dias de chuva e 
de mau tempo, de ocupar a mão-de-obra que 
tinha e investiu nas estufas como forma de ren-
tabilizar a mão-de-obra. Conforme aumentavam 
os clientes e a necessidade do mercado, foi au-
mentando simultaneamente a área de produção. 

Nome: Noel Costa Vieira 
Freguesia: Furnas 
Idade: 33 
Formação: Técnico de Gestão 
Agrícola, frequentou também 
um curso de horticultura 
Área: 29 hectares 
Localização: 13 hectares nas 
Furnas e na Povoação 16 Re-
cursos humanos: 
O próprio, 2 trabalhadores 
efectivos e 2 trabalhadores 
sazonais 
Área de renda: 1 hectare, nos 
quais faz principalmente a 
cultura do inhame 
Área própria: 28 hectare  
Efectivo animal: 90 cabeças 
(machos com menos de 2 
anos) 
Gado de carne: 50% cruzados 
Maneio:  
- Os vitelos são criados até aos 
4/5 meses em instalações para 
o efeito, depois uma parte vai 
para pastagem onde são dis-
tribuídos por lotes conforme o 
pasto onde se encontram. Os 
que ficam e são criados em 
regime fechado, são vendidos 
como vitelões. Os restantes 
vão para o pasto até serem 
abatidos com 15/18 meses.  
Maneio alimentar: 
- Animais estabulados:  
Rolos, silagens de milho pro-
duzidos na exploração e con-
centrados; 
- Animais em pastagem: 
Concentrados quando neces-
sário.  
- Inverno: Rolos, silagem de 
milho, erva verde. 
- Primavera/Verão: Erva ver-
de; 
Produção de alimentos 
- Silagem de Milho: 3,5 ha 
- Silagem de Erva: 130 rolos 
anualmente para consumo 
dos animais, os restantes são 
para venda.  
Encabeçamento: 0.8/0.9 CN 
Máquinas: 
- 1 Tractor para Horticultura; 
Actividades: 
Horticultura e Pecuária. 
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Trabalha em dois sectores agrícolas, a horticultura e a 
pecuária. Qual dos dois é o mais rentável? 
No meu caso não é a questão de um ser mais rentável 
que outro. Ambos são complementares. 
 
Complementares em que sentido? 
Faço rotação da cultura de inhames com os locais de 
pastoreio dos novilhos, melhorando assim o nível da 
fertilização dos solos.  
Também existe complementaridade financeira, as hortí-
colas têm grandes variações nos preços. Produzimos, 
mas não sabemos se se vai vender, quanto se vai ven-
der, nem a que preços. Nos novilhos as vendas são mais 
estáveis, sabe-se à partida a que preços se vão vender.   

 
 

 
 

E como são os preços de venda dos novilhos? 
Os preços não são bons e estão longe de ser bons, ainda 
por cima com o aumento das rações. Houve apoio para 
aquisição de fibra mas nem toda a gente compra fibra. 
No meu caso não uso fibras pois compro rações e não 
sou beneficiado nesse apoio que é dito ser para todos 
os agricultores, mas que na verdade está a beneficiar 
poucos. Está a beneficiar mais as fábricas que os pró-
prios produtores. 
 
Há como que um ciclo entre os dois sectores existindo 
da parte da pecuária um aproveitamento de estrumes 
para a parte hortícola. Há algum aproveitamento da 
parte hortícola para a pecuária? 
Sim, de certa forma. Os terrenos hortícolas na rotação 
passam para pastagens. Normalmente quando são se-
meados para pastagem com azevéns produzem muito 
mais, indo buscar alguns nutrientes que as culturas hor-
tícolas deixaram para trás. 
 
Qual é a sua distribuição dos recursos humanos? 
Os dois trabalhadores efectivos servem para a parte da 
horticultura e pecuária e os dois trabalhadores sazonais 
unicamente para a horticultura. 
 
Na sua produção, quais as variedades que explora? 
Trabalho mais com inhame e alface. A alface é um pro-
duto que faço durante todo o ano embora vá alternan-

do entre a produção em estufa e o ar livre. No Inverno 
produzo só em estufa, na Primavera em estufa e ar livre, 
e no verão maioritariamente ao ar livre, cerca de 80% e o 
restante em estufa. Mas também produzo pepino, toma-
te e um pouco de agrião e rúcula. Ultimamente tenho 
produzido brócolos e couves também. Vai-se começando 
a produzir de acordo com os pedidos dos clientes e ne-
cessidades do mercado. 
 
Esse mercado cinge-se à Povoação e Furnas? 
Não, é mais extenso. Também produzo para Ponta Delga-
da, Ribeira Grande, Vila Franca do Campo e Lagoa. 
 
Sendo o inhame uma cultura tradicional, há apoios es-
pecíficos para essa cultura? 
Não, o inhame entra para o mesmo nível de apoios que as 
outras culturas hortícolas. Recebe-se o mesmo montante 
que as outras culturas hortícolas. 
 
Qual a área de inhame que explora? 
Em média, são cerca de 2,5 hectares.  
 
Que tipos de máquinas e equipamentos, utiliza para a 
horticultura? 

Dois pulverizadores, uma motoenxada, um motoculti-
vador, um tractor, um distribuidor de adubos, escarifi-
cador, arado, fresa e pá de rastos. 
 
É então auto-suficiente em todos os trabalhos da 
terra? 
Para a parte de horticultura sou auto-suficiente. De-
pois que adquiri um tractor e algumas alfaias, já não 
necessito de recorrer à prestação de serviços.  
 
Há quantos anos trabalha nesta actividade? 
Comecei cedo, com 14 anos embora estivesse a estu-
dar simultaneamente. A tempo inteiro comecei após 
terminar os estudos, por volta de 2000/2001, com a 
cultura do inhame. Já tinha uma quinta onde produzia 
fruta mas como dava pouca rentabilidade, houve a 
necessidade de a valorizar. Então, decidi aumentar a 
produção de inhame, logo passei a necessitar de mais 
mão-de-obra, assim contratei um trabalhador. Com o 
aumento da produção de inhame, surgiu a necessida-
de nos dias de mau tempo, de ocupar a mão-de-obra 
que tinha e investi nas estufas como forma de rentabi-
lizar os dias em não podia trabalhar ao ar livre. Con-
forme aumentavam os clientes e a necessidade do 

mercado, fui aumentando a área de produção. 
 
E na parte da pecuária? 
Abri a exploração em 2003, embora já ligado ao sector 
através de familiares. 
 
Quais as dificuldades que encontrou na altura? 
Na altura tive grandes dificuldades em arranjar mercado 
para a venda dos produtos e na forma de produzir, especi-
almente nas hortícolas, pois não vinha de família e tinha 
começado de novo, aprendi às minhas custas e com alguns 
erros. Quase não tive apoios exteriores, excepto conselhos 
de alguns amigos produtores e a nível de entidades oficiais 
também não tive ajuda. Basicamente tive de aprender a 
produzir e a vender, arranjando mercado para os produtos. 
 
E hoje em dia, o que acha que mudou que possa facilitar 
ou dificultar o processo de venda?  
Actualmente o mercado está mais ou menos estabelecido, 
aumentou a concorrência mas também o consumo dos 
produtos frescos. Os preços diminuíram bastante devido às 
importações. A nível de apoio das entidades oficiais conti-
nua praticamente igual, sou visitado esporadicamente por 
um técnico para a instalação de armadilhas com quem 
aproveito para tirar algumas dúvidas, mas apoio do Gover-
no para produzir e controlar a produção não existe. É cada 
um por si. 
 
A rotação de culturas que é feita obedece a algum crité-
rio? Procura de mercado? Necessidades de solo? 
Faço a rotação de culturas em função da cultura seguinte. 
Se uma cultura for prejudicial para a outra, não vale a pena 
fazer. Mas acabo por produzir mais ao menos as culturas 
que os clientes vão pedindo e o mercado também, não 
produzo o que me apetece. Sondo o mercado e vou vendo 
os pedidos dos clientes à medida que vou produzindo. Não 
é muito linear, pois nunca se sabe o que se produz na ilha. 
Num mês falta alface e no seguinte há em excesso. Nunca 
sabemos o que o vizinho está a produzir. 
 
Isto levanta a questão que se tem falado e não há consen-
so, há necessidade de uma Associação ou Cooperativa 
ligada a este tipo de sector agrícola? 
Em relação a isso e na minha opinião, já existem duas asso-
ciações agrícolas e várias cooperativas e o nosso historial 
de Cooperativas não tem muitos bons exemplos. A Coope-
rativa atualmente é sinal de falência ou de que o negócio 
está falido e as pessoas começam a afastar-se dessas insti-
tuições.  
A solução mais viável é aproveitar uma das Associações. 
Mesmo sendo associações agrícolas mais viradas para a 
pecuária, já tem a estrutura principal montada. Seria atra-
vés da criação de um departamento com pessoas especiali-
zadas que se ligassem à produção e até mesmo à comercia-
lização, estabelecendo por exemplo também uma relação 
com os Serviços de Desenvolvimento Agrário.  
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um técnico para a instalação de armadilhas com quem 
aproveito para tirar algumas dúvidas, mas apoio do Gover-
no para produzir e controlar a produção não existe. É cada 
um por si. 
 
A rotação de culturas que é feita obedece a algum crité-
rio? Procura de mercado? Necessidades de solo? 
Faço a rotação de culturas em função da cultura seguinte. 
Se uma cultura for prejudicial para a outra, não vale a pena 
fazer. Mas acabo por produzir mais ao menos as culturas 
que os clientes vão pedindo e o mercado também, não 
produzo o que me apetece. Sondo o mercado e vou vendo 
os pedidos dos clientes à medida que vou produzindo. Não 
é muito linear, pois nunca se sabe o que se produz na ilha. 
Num mês falta alface e no seguinte há em excesso. Nunca 
sabemos o que o vizinho está a produzir. 
 
Isto levanta a questão que se tem falado e não há consen-
so, há necessidade de uma Associação ou Cooperativa 
ligada a este tipo de sector agrícola? 
Em relação a isso e na minha opinião, já existem duas asso-
ciações agrícolas e várias cooperativas e o nosso historial 
de Cooperativas não tem muitos bons exemplos. A Coope-
rativa atualmente é sinal de falência ou de que o negócio 
está falido e as pessoas começam a afastar-se dessas insti-
tuições.  
A solução mais viável é aproveitar uma das Associações. 
Mesmo sendo associações agrícolas mais viradas para a 
pecuária, já tem a estrutura principal montada. Seria atra-
vés da criação de um departamento com pessoas especiali-
zadas que se ligassem à produção e até mesmo à comercia-
lização, estabelecendo por exemplo também uma relação 
com os Serviços de Desenvolvimento Agrário.  
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Esta associação é possível, existem estruturas e pessoal 
técnico habilitado para isso. Seria mais fácil obter apoio 
técnico para a produção e comercialização, seria bom 
saber mais ou menos o que se esperava, sabendo o que 
ia ou não vender. Todos os comerciantes têm dados e 
sabem que quantidades venderam nos anos anteriores, 
seria uma boa maneira de estabelecer uma ligação. 
 

O papel que está em falta pelas associações existe por 
desinteresse das Associações ou por falta dos horticul-
tores mostrarem essa necessidade? 
Os horticultores têm uma mentalidade de pouco coope-
rativismo, cada um tenta se safar por si e da melhor 
maneira possível. Já se tentou organizar uma cooperati-
va ou uma associação de produtores mas a mentalidade 
não muda de um dia para o outro. Têm que haver al-
guém que mude a mentalidade dos produtores, de mo-
do a que daqui a uns anos comecem a ganhar confiança 
e se juntem. Na minha opinião seria através de uma 
associação em cooperação com o Governo Regional. 
 
Constituir dentro dessa Associação alguém que se inte-
ressasse somente pela horticultura? Que ouvisse as 
pessoas e tentasse entender os problemas e chegar a 
soluções? 
Exacto. Dou o exemplo dos lavradores e as explorações 
de leite, todos entregam o leite na fábrica, ninguém o 
transforma em casa. Os horticultores não trabalham 
unicamente com um produto, trabalham com vários, o 
que é uma dificuldade em relação às produções especí-
ficas de leite e carne. Existem produtores que têm ven-
da direta e que não lhes interessa muito o associativis-

mo, pois têm o seu mercado garantido e existem outros 
produtores que estão dependentes do comércio, que 
vendem para retalho. Estes são os mais interessados em 
serem ouvidos e apoiados nas suas dificuldades por uma 
associação, desse modo ganhariam mais força e confian-
ça. 
 
Que papel têm as grandes superfícies? 
As grandes superfícies escoam muitos produtos mas 
aproveitam-se da situação. Por não haver associativismo, 
em vez de fazerem um contrato com um grupo de horti-
cultores, fazem-no individualmente com cada um.  
 
Acha que os preços estabelecidos para a restauração e 
comércio ambulante dependem das grandes superfícies? 
Basicamente é conforme as necessidades das grandes 
superfícies. Quando não têm grande necessidade, os pre-
ços baixam drasticamente, quando existe necessidade 
eles sobem, mas por períodos muito curtos.   
 
Mesmo para o produtor que não esteja ligado às gran-
des superfícies, sofre sempre com o que é decidido nas 
grandes superfícies? 
Normalmente sim. 
 
Se as grandes superfícies baixam o preço, os produtores 
que vendem só para a restauração sofrem com isso? 
Claro. Os restaurantes também fazem compras nas gran-
des superfícies e vêm os preços que estão a ser pratica-
dos. 
 
Como é que se têm comportado os mercados, ao longo 
dos anos, ao nível de preços e de saídas? 
A procura aumentou devido à alteração da mentalidade 
dos consumidores. A produção aumentou pois a área 
coberta na ilha de São Miguel deve ter quadruplicado ou 
quintuplicado. Os preços nos últimos anos têm vindo a 
baixar e o problema não é só ter vindo a baixar, muitas 
vezes é produzir e não se conseguir vender. Vender bara-
to e muito, até compensa. O problema é vender barato, 
pouco e rejeitar o resto. 
 
Mesmo assim há possibilidades para crescer dentro do 
sector? Aqueles que já têm uma certa dimensão preocu-
pam-se em manter o que têm ou em crescer?  
Na minha perspectiva, e por imposições geográficas, as 
áreas de produção vão-se manter. Talvez seja necessário 
diversificar os produtos, pois há muitos que se importam. 
Mas para isso, devia haver controlo ou alguém que con-
trolasse a produção para não haver excessos. Quando há 
excesso de um determinado produto hortícola, há ao 
mesmo tempo deficiência de outro. Por exemplo, toda a 
gente produz alface no mês de Agosto porque se vende 
bem e a bom preço. Chega o mês de Setembro há alface a 
mais, mas há outro produto que vai faltar. Se houvesse 
controlo, as pessoas talvez vendessem o produto mais 

barato mas vendiam tudo o que tinham. Não haveria 
tanta oscilação de produção e de preços. 
 
Haveria alguma dificuldade de decidir o que cada 
produtor devia produzir? Uma Associação ou uma 
Cooperativa não teria dificuldade de orientar o pro-
dutor? 
Quanto mais pessoas estivessem ligadas a uma Associ-
ação melhor, maior controlo teria essa Associação 
porque saberiam quanto e o que produzir. Mas é difícil 
mudar mentalidades e isso não se faz de um dia para o 
outro, é feita a longo prazo. 
 
Os apoios comunitários têm sido suficientes? Na área 
hortícola há várias vertentes e classificações, como 
tem encarado esse leque de subsídios? Aproveita-os 
todos? São de fácil acesso?  
Os subsídios vieram há poucos anos. Os das sebes e 
das hortícolas devem ter aproximadamente 4 ou 5 
anos. Anteriormente não havia subsídios para a horti-
cultura. Quando os preços descem os subsídios com-
plementam essa descida. Não são os subsídios que dão 
o rendimento na sua totalidade, até porque um subsí-
dio, por volta de 1300 Euros por hectare, não repre-
senta o dinheiro investido num hectare de produtos 
hortícolas, não se compara a um hectare de pastagem. 
Há pessoas a viver com meio hectare de hortícolas em 
sistema intensivo. Na minha opinião, o valor atribuído 

às hortícolas é baixo, para as sebes é bom, dá para pagar as 
despesas. Para o valor que se tem investido na área da 
produção hortícola, com o risco de venda e tendo em conta 
a oscilação de preços, o valor do subsídio não parece me 
ajustado. 
 
Seria mais correcto aumentar alguns dos subsídios ou 
diversificá-los? 
Depende da maneira como diversificam e da atribuição que 
é feita. 
 
Se os apoios fossem para o inhame ia beneficiar muitas 
pessoas? 
Duas a três. O inhame tem-se dado bem como produto 
hortícola, precisa-se mais de apoio técnico na produção de 
que subsídios. 
 
É um produto ainda com muita procura? 
Já houve mais. A geração nova consume menos inhame 
mas também há muito menos gente a produzir. Há pouca 
mecanização. É um tipo de cultura que não se consegue 
mecanizar muito. Apesar de o ter tentado, obtive muitas 
vezes resultados bastante negativos, necessita bastante de 
mão-de-obra especializada e há pouca especialização na 
cultura do inhame. Por outro lado, quem quiser produzir 
não tem muito acesso a informação ao contrário de outras 
culturas, além do mais não existem produtos fitofarmacêu-
ticas homologados para a cultura.   
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Tem havido uma campanha, com o aparecimento de 
programas televisivos de inovação culinária, em que as 
pessoas tomam cada vez mais atenção aos produtos 
frescos e que anteriormente não se viam ou se usa-
vam. Vêem-se cada vez mais produtos frescos e dife-
rentes. No mercado também se nota isso? 
Sim. Apareceram as curgetes, beringelas, rúcula. Antes 
não se usavam. 
 
Uma vez que cria e recria de animais para abate, quais 
têm sido as maiores dificuldades na parte da pecuária? 
O que é tem sido mais limitativo nessa área? 
A dificuldade maior começa logo na compra de vitelos. 
Para se comprar vitelos, tem de se comprar cruzados. 
Numa ilha em que o leite é a produção principal, a gené-
tica animal para a produção de leite é cada vez mais 
apurada, os vitelos não são os melhores para carne.  

E outros problemas relacionados com a criação? 
Tenta-se encontrar um leite de substituição bom, já 
procurei vários mais ainda não encontrei o ideal. Por 
outro lado, os concentrados subiram nos últimos tem-
pos, mais ou menos 3 euros em saco. Em 100 sacos são 
300 euros, o que é mais de metade de um novilho que 
vai para a fábrica das rações. Os medicamentos estão 
também caríssimos.  

 

E em relação à venda? 
A venda está praticamente garantida apesar de os preços 
não serem muitos bons. Os preços podiam ser os mesmos 
mas os custos de produção são elevadíssimos e a margem 
é mesmo muito curta.  
 
Isso faz com que o objectivo final mude? Em vez do novi-
lho se opte pelo vitelão? Que efeito traz uma permanên-
cia menor na exploração? 
Um vitelão dá mais rotação na exploração porque perma-
nece menos tempo mas acarreta mais custos de produção 
porque é sempre criado de modo intensivo e os preços do 
último ano não foram favoráveis. Há dois ou três anos os 
preços estavam ajustados mas depois vieram sempre a 
decair. Já fiz as contas, principalmente em vitelões cruza-
dos, não compensa pois a diferença da compra de um 
vitelo é na ordem dos 80 para um frísio e no abate é de 
apenas 45/50 euros. Os vitelões seriam uma boa opção se 
o preço fosse um bocadinho melhor. Até podia ser a solu-
ção ideal para os vitelos frísios se o preço contribuísse 
para isso. 
 
Segundo a ordem de ideias, os vitelos frísios são mais 
vocacionados para vitelão e os cruzados para novilhos?  
Sim. O frísio quando é para vitelão é pago relativamente 
ao mesmo preço e os ganhos de peso, na sua diferença, 

não são muitos naquela idade. Num novilho com um 
ano, ano e meio, já se nota a diferença, mas um vite-
lão com 8, 9 ou 10 meses não tem grande diferença. 
Às vezes a diferença não paga o valor 
da compra, não contando com o risco 
que tem de morrer. 
 
Relativamente aos subsídios estes 
têm sido os desejados? 
O ideal era não haver subsídios. Os 
subsídios só existem para controlar os 
preços do mercado. Se não houvesse 
subsídios no leite e na carne, ninguém 
bebia leite nem comia carne. Os pre-
ços disparavam em sentido contrário 
aos subsídios. Os subsídios estão no 
mercado para controlar os preços. Se 
o preço da carne dos novilhos subisse, 
os subsídios não eram necessários. Da maneira que a 
carne está, os subsídios ainda sabem a pouco. 
 
Analisando bem isso, o subsídio é entregue primeiro 
ao consumidor do que ao produtor? 
Exactamente. Embora o consumidor quando compra a 
carne ou o leite não se apercebe disso.  
Os subsídios vêm tarde, nunca se sabe quando vêm 
pois não há uma data certa, nunca se sabe o valor 
deles, se vai haver rateio ou não. Era preferível, se a 
carne tivesse noutro preço mais elevado, na altura em 
que se recebe o dinheiro da carne, normalmente 30 a 
60 dias após o abate, já se 
sabe o que se vai receber. 
Aliás, no dia após o abate, 
liga-se para o matadouro e 
sabe-se o peso, a classifica-
ção e o que se vai receber. O 
subsídio faz-se num dia e 
recebe-se passado um ano. 
Não se sabe o valor certo, se 
vai-se receber com rateio ou 
sem, se vai haver atrasos, se 
é 50%. É andar toda a vida a 
pedir esmola. 
 
Fala-se muito do Mercosul e 
os produtos que vêm desse 
bloco económico e que há 
outros desafios. De 2003 
para a actualidade, tem 
notado que tem havido ou-
tra exigência na criação 
desses animais ou mantêm-
se mais ou menos como 
estava? Prevê que haverá mudanças na qualidade 
das carcaças? Vamos ser competitivos? 
Não sei como vamos competir com esses países, so-
mos tão pequenos e vamos competir com países mui-

to grandes, que se calhar não têm as mesmas exigências 
que temos cá. Se calhar têm exigências muito mais suaves. 
Não sei como vai ser. Estamos nas mãos do Governo e só o 

Governo pode controlar isso. 
É um sentimento complica-
do. 
 
As instituições bancárias 
estão abertas a este tipo de 
investimentos? 
Já estiveram mais. Neste 
momento de crise, as insti-
tuições bancárias estão a 
puxar o tapete a muita gen-
te. Provavelmente, muitos 
já pararam de fazer investi-
mentos. 
 

Só para ficar com a ideia, como é um dia normal no seu 
trabalho? 
Levanto-me mais ou menos às 6h30. Quando tenho vitelos 
a beber leite, primeiro vou-lhes dar leite, é perto de casa. 
Depois vou tratar dos animais com mais idade, os que es-
tão à corda e os outros na cerca eléctrica. Quando tenho 
algum tempo livre a meio da manhã, começo a ajudar o 
pessoal nas hortícolas, a preparar terras, a colher ou a 
mondar. Se for nos dias de arrancar inhame, vou ajudá-los. 
Isso acontece às quartas e às quintas-feiras até às 15h, 16h. 
Depois vou sozinho ou com algum dos trabalhadores tratar 
do resto dos animais maiores. Quando acabo de tratar des-

ses animais volto a dar leite aos 
vitelos. Nos dias em que há en-
comendas, tenho de apanhar as 
hortaliças, ensacar e pesar o 
inhame e carregar o camião. 
 
E nos dias de mercado? 
Nos dias de mercado saio às 
4h30/5h. O camião já está carre-
gado e vou para baixo. Depois 
começo a fazer o mercado con-
forme os clientes e as encomen-
das. Normalmente costuma ser à 
sexta-feira e dura toda a manhã a 
fazer a distribuição.  
 
É casado? 
Sim. Tenho duas filhas menores 
(5 e 7 anos).  
 
Quais são os maiores problemas 
no Concelho da Povoação com 
que se deparam os agricultores? 

Os caminhos de penetração. Actualmente há pouca manu-
tenção dos caminhos e as entidades oficiais não ligam aos 
caminhos. Nem câmara nem a Junta. Até há trilhos onde 



Associação dos Jovens Agricultores Micaelenses - Outubro a Dezembro de 2011 ��

 

Tem havido uma campanha, com o aparecimento de 
programas televisivos de inovação culinária, em que as 
pessoas tomam cada vez mais atenção aos produtos 
frescos e que anteriormente não se viam ou se usa-
vam. Vêem-se cada vez mais produtos frescos e dife-
rentes. No mercado também se nota isso? 
Sim. Apareceram as curgetes, beringelas, rúcula. Antes 
não se usavam. 
 
Uma vez que cria e recria de animais para abate, quais 
têm sido as maiores dificuldades na parte da pecuária? 
O que é tem sido mais limitativo nessa área? 
A dificuldade maior começa logo na compra de vitelos. 
Para se comprar vitelos, tem de se comprar cruzados. 
Numa ilha em que o leite é a produção principal, a gené-
tica animal para a produção de leite é cada vez mais 
apurada, os vitelos não são os melhores para carne.  

E outros problemas relacionados com a criação? 
Tenta-se encontrar um leite de substituição bom, já 
procurei vários mais ainda não encontrei o ideal. Por 
outro lado, os concentrados subiram nos últimos tem-
pos, mais ou menos 3 euros em saco. Em 100 sacos são 
300 euros, o que é mais de metade de um novilho que 
vai para a fábrica das rações. Os medicamentos estão 
também caríssimos.  

 

E em relação à venda? 
A venda está praticamente garantida apesar de os preços 
não serem muitos bons. Os preços podiam ser os mesmos 
mas os custos de produção são elevadíssimos e a margem 
é mesmo muito curta.  
 
Isso faz com que o objectivo final mude? Em vez do novi-
lho se opte pelo vitelão? Que efeito traz uma permanên-
cia menor na exploração? 
Um vitelão dá mais rotação na exploração porque perma-
nece menos tempo mas acarreta mais custos de produção 
porque é sempre criado de modo intensivo e os preços do 
último ano não foram favoráveis. Há dois ou três anos os 
preços estavam ajustados mas depois vieram sempre a 
decair. Já fiz as contas, principalmente em vitelões cruza-
dos, não compensa pois a diferença da compra de um 
vitelo é na ordem dos 80 para um frísio e no abate é de 
apenas 45/50 euros. Os vitelões seriam uma boa opção se 
o preço fosse um bocadinho melhor. Até podia ser a solu-
ção ideal para os vitelos frísios se o preço contribuísse 
para isso. 
 
Segundo a ordem de ideias, os vitelos frísios são mais 
vocacionados para vitelão e os cruzados para novilhos?  
Sim. O frísio quando é para vitelão é pago relativamente 
ao mesmo preço e os ganhos de peso, na sua diferença, 

não são muitos naquela idade. Num novilho com um 
ano, ano e meio, já se nota a diferença, mas um vite-
lão com 8, 9 ou 10 meses não tem grande diferença. 
Às vezes a diferença não paga o valor 
da compra, não contando com o risco 
que tem de morrer. 
 
Relativamente aos subsídios estes 
têm sido os desejados? 
O ideal era não haver subsídios. Os 
subsídios só existem para controlar os 
preços do mercado. Se não houvesse 
subsídios no leite e na carne, ninguém 
bebia leite nem comia carne. Os pre-
ços disparavam em sentido contrário 
aos subsídios. Os subsídios estão no 
mercado para controlar os preços. Se 
o preço da carne dos novilhos subisse, 
os subsídios não eram necessários. Da maneira que a 
carne está, os subsídios ainda sabem a pouco. 
 
Analisando bem isso, o subsídio é entregue primeiro 
ao consumidor do que ao produtor? 
Exactamente. Embora o consumidor quando compra a 
carne ou o leite não se apercebe disso.  
Os subsídios vêm tarde, nunca se sabe quando vêm 
pois não há uma data certa, nunca se sabe o valor 
deles, se vai haver rateio ou não. Era preferível, se a 
carne tivesse noutro preço mais elevado, na altura em 
que se recebe o dinheiro da carne, normalmente 30 a 
60 dias após o abate, já se 
sabe o que se vai receber. 
Aliás, no dia após o abate, 
liga-se para o matadouro e 
sabe-se o peso, a classifica-
ção e o que se vai receber. O 
subsídio faz-se num dia e 
recebe-se passado um ano. 
Não se sabe o valor certo, se 
vai-se receber com rateio ou 
sem, se vai haver atrasos, se 
é 50%. É andar toda a vida a 
pedir esmola. 
 
Fala-se muito do Mercosul e 
os produtos que vêm desse 
bloco económico e que há 
outros desafios. De 2003 
para a actualidade, tem 
notado que tem havido ou-
tra exigência na criação 
desses animais ou mantêm-
se mais ou menos como 
estava? Prevê que haverá mudanças na qualidade 
das carcaças? Vamos ser competitivos? 
Não sei como vamos competir com esses países, so-
mos tão pequenos e vamos competir com países mui-

to grandes, que se calhar não têm as mesmas exigências 
que temos cá. Se calhar têm exigências muito mais suaves. 
Não sei como vai ser. Estamos nas mãos do Governo e só o 

Governo pode controlar isso. 
É um sentimento complica-
do. 
 
As instituições bancárias 
estão abertas a este tipo de 
investimentos? 
Já estiveram mais. Neste 
momento de crise, as insti-
tuições bancárias estão a 
puxar o tapete a muita gen-
te. Provavelmente, muitos 
já pararam de fazer investi-
mentos. 
 

Só para ficar com a ideia, como é um dia normal no seu 
trabalho? 
Levanto-me mais ou menos às 6h30. Quando tenho vitelos 
a beber leite, primeiro vou-lhes dar leite, é perto de casa. 
Depois vou tratar dos animais com mais idade, os que es-
tão à corda e os outros na cerca eléctrica. Quando tenho 
algum tempo livre a meio da manhã, começo a ajudar o 
pessoal nas hortícolas, a preparar terras, a colher ou a 
mondar. Se for nos dias de arrancar inhame, vou ajudá-los. 
Isso acontece às quartas e às quintas-feiras até às 15h, 16h. 
Depois vou sozinho ou com algum dos trabalhadores tratar 
do resto dos animais maiores. Quando acabo de tratar des-

ses animais volto a dar leite aos 
vitelos. Nos dias em que há en-
comendas, tenho de apanhar as 
hortaliças, ensacar e pesar o 
inhame e carregar o camião. 
 
E nos dias de mercado? 
Nos dias de mercado saio às 
4h30/5h. O camião já está carre-
gado e vou para baixo. Depois 
começo a fazer o mercado con-
forme os clientes e as encomen-
das. Normalmente costuma ser à 
sexta-feira e dura toda a manhã a 
fazer a distribuição.  
 
É casado? 
Sim. Tenho duas filhas menores 
(5 e 7 anos).  
 
Quais são os maiores problemas 
no Concelho da Povoação com 
que se deparam os agricultores? 

Os caminhos de penetração. Actualmente há pouca manu-
tenção dos caminhos e as entidades oficiais não ligam aos 
caminhos. Nem câmara nem a Junta. Até há trilhos onde 
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passa turismo completamente fechados. Ninguém liga a 
isso e ninguém quer saber. 
Sendo um concelho muito rico em águas, têm feito 
alguma coisa na captação dessas águas, existem sítios 
de distribuição? Ou essas águas correm livremente da 
nascente para o mar? 
Já existe uma captação de água para os agricultores. 
Temos várias nascentes, comparando a nossa freguesia, 
principalmente das Furnas e Concelho da Povoação que 
existe muita água disponível, com outras freguesias, a 
água é muito mal aproveitada. Seria muito melhor, que 
se diminuíssem as deslocações dos agricultores fazendo 
novas captações. Só existe uma captação na Freguesia 
das Furnas.  
 
Os investimentos a nível governamental estão a ser 
suficientes? 
Não! Ainda falta água e electricidade em muitos locais, 
se as explorações tivessem essas condições dimensiona-
vam-se de outra forma. Mas o problema não está só aí, 
ainda recentemente a Secretaria da Agricultura fechou a 
medida da diversificação agrícola, isso vem prejudicar 
aqueles que estavam com projectos em curso e que 
agora ficam suspensos como é o meu caso, e também 
os que faziam intenções de se modernizarem mas que 
ainda não tiveram a oportunidade de beneficiar de 
apoios. Não houve o cuidado de precaver as pessoas 
com antecedência, por outro lado não se percebe como 
é que um sector estratégico como a horticultura inseri-
do na diversificação deixa de ser estratégico e se impe-
de de investir nesta área. E quando se fala em diversifi-
cação estão todos os outros sectores em causa, a flori-

cultura, fruticultura, a carne… O governo poderá dizer 
que as verbas passaram de cerca de 2 milhões no último 
quadro comunitário para 8 milhões actualmente, mas isso 
não é justificação. Pelo contrário é sinal que as contas 
foram mal feitas e que os 8 milhões não são suficientes, 
se se continua a importar produtos que poderíamos ser 
nós a produzir e se os projectos vão até aos 500.000 eu-
ros e há quem os tenha feito nestes montantes, basta 
fazer as contas e dá para ver o n.º de possíveis beneficiá-
rios em todos os Açores. O governo tem de arranjar uma 
alternativa nem que seja a mobilização de verbas de ou-
tros sectores, por exemplo o do leite que já é bastante 
beneficiado comparativamente com outros sectores.  
. 
 Se uma pessoa, que não estivesse ligada à agricultura, 
quisesse enveredar pela pecuária ou pela horticultura, 
que mensagem lhe transmitiria? 
Primeiro tem que pensar se tem perfil para enveredar 
nessa vida. Não é uma vida de escritório, não tem horá-
rios, não se sabem os dias de férias e não se sabe o que se 
vai receber ao fim do mês. Uma pessoa tem que ter perfil 
e bastante amor à actividade. Penso que é o que me faz 
aguentar, a mim e à maior parte dos produtores, amor à 
actividade e perfil. Hoje em dia é preciso ter perfil para 
desempenhar uma determinada actividade. Se a pessoa 
acha que tem perfil para isso, primeiro tem de procurar e 
estabelecer mercado, para não se pôr a produzir sem 
saber para onde vai vender. Se produz sem saber para 
onde vai vender, depois não sabe a que preço vai vender. 
Se tiver mercado e gosto, tendo em conta a crise e o de-
semprego, possivelmente é uma alternativa.  
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Pastoreio ZERO!  
Estabular ou pastorear? Eis a questão!  
 

 
atividade agrícola nos Açores sofreu 
ao longo dos tempos uma enorme 
evolução. Produziram-se diversas 
culturas, algumas delas com elevada 

importância económica para a região, mas 
nos últimos tempos a produção de leite tem 
predominado tornando-se no sector mais bem 
estruturado de toda a atividade agrícola, 
especialmente em S. Miguel. 

Durante muitos anos a máquina de ordenha 
móvel foi uma das imagens das explorações 
leiteiras açorianas, difícil de se observar em 
qualquer parte do mundo. Uma forma fácil e 
barata de ordenhar, adaptada à dispersão das 
parcelas e ao pastoreio direto e rotacional. No 
entanto, tem como principal desvantagem as 
condições de trabalho para os seus operado-
res.  

O progresso e a modernização do sector são 
notáveis, as produções são cada vez maiores 
e melhores. O abastecimento de água e ele-
tricidade, a melhoria nas acessibilidades e o 
emparcelamento, permitiram na ilha de S. 
Miguel a “fixação” e a adoção do sistema de 
semi-estabulação para cerca de 15 % das 
explorações existentes. Este sistema permitiu 
também a instalação de tanques de refrigera-
ção, máquinas de ordenha fixas mais rápidas 
e eficazes, maior armazenamento de alimen-
tos e o recurso a novas máquinas tais como 
os “unifeeds”. No entanto, a base da alimen-
tação manteve-se no pastoreio direto.   

À medida que as explorações se vão fixando, 
os investimentos em imobilizado (terrenos, 
maquinaria e infraestruturas) são cada vez 
maiores, havendo a necessidades de aumen-
tar a produção e reduzir os custos. Recente-
mente tem-se assistido na ilha de S. Miguel a 
um novo “fenómeno” por parte de algumas 
explorações, a estabulação completa dos 
animais, o “Pastoreio Zero”.  

Não existem sistemas ideais de produção, as 
condições variam de exploração para explora-
ção, de região para região e não há um siste-
ma que seja "melhor" para todas as situações. 
Cada agricultor tem o seu próprio nível de 
especialização, condições de produção distin-
tas, formas de gestão e finanças disponíveis. 
Cada sistema de produção tem o seu lugar, 
por outro lado as mudanças introduzidas nas 
explorações são uma fonte de aprendizagem 
e inovação. Lamentavelmente, são no país 
cada vez menos as instituições que se dedi-
cam à experimentação e ao desenvolvimento, 
em parte culpa da conjuntura atual mas tam-
bém culpa de quem tem responsabilidade 
política na matéria. Cabe na maioria dos 
casos ao produtor fazer a sua própria investi-
gação e assumir os erros cometidos. 

Quem se aventura tem o seu mérito e poderá 
colher os frutos. Apesar disso, “cautela e 
caldos de galinha nunca fizeram mal a nin-
guém”… O propósito deste artigo não serve 
para promover ou criticar qualquer forma de 
produção, no entanto julgo que determinadas 
alterações nas explorações devem ser 
muito bem pensadas de forma a evitar 
situações indesejáveis, pois vivem-se tem-
pos difíceis e as margens de manobra são 
cada vez mais limitadas.  

Os Açores como todos sabemos, enfrentam 
determinadas desvantagens: são regiões 
insulares, o território é disperso, estão longe 
dos grandes mercados, não há economia de 
escala, não existem muitos subprodutos para 
a alimentação animal (polpas, bagaços, pa-
lhas), existe concorrência aos produtos regio-
nais e o transporte encarece as importações 
(cereais, fertilizantes, máquinas..., encarecen-
do também as exportações. No entanto, tam-
bém tem pontos fortes; população agrícola 
jovem, clima ameno, solos férteis e condições 
excelentes para a produção de pastagem.  

A pastagem, imagem de marca dos Açores, 
confere aos nossos produtos características 
únicas e condições de bem-estar aos animais. 
São produtos mais amigos do ambiente, mais 
saudáveis e mais saborosos.   

A estabulação permanente terá certamente 
também vantagens; 

 Maior controlo sobre os animais (eficiência 
no maneio); 

 Redução e utilização seletiva de mão-de-
obra (no continente e em alguns países é 
comum a ordenha ser executada por se-
nhoras, principalmente pelas suas carac-
terísticas mais temperamentais e mater-
nais), 

 Maior habituação aos trabalhadores,  
 Maior controle sobe a alimentação, 
 Maior proteção às intempéries e tempera-

turas altas (muito importante para os vite-
los),  

 Melhor aproveitamento da pastagem, 
 Diminuição do pisoteio. 

As vacas são propensas a determinadas 
doenças, e quando sujeitas às adversidades 
ambientais, do sistema de pastoreio, essas 
doenças agravam-se. Ao estabular os ani-
mais, está-se a tornar o processo mais inten-
sivo e mecanizado, surgindo e intensificando 
outras doenças. Exemplo: os animais torna-
ram-se cada vez mais propensos ao stress, 
surgem novas doenças ou acentua-se a sua 
incidência, tais como: mamites, problemas de 
cascos, doenças metabólicas e infertilidade. 

Diversos estudos provam que o comporta-
mento dos animais é significativamente dife-
rente na pastagem, comparativamente com 
situações de estabulação. Em pastoreio os 
animais expressam melhor os seus compor-
tamentos. Por exemplo, a nível reprodutivo os 
sinais de cio são manifestados de forma mais 

A 
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vimento Agrário de S. Miguel 



expressiva. A interação entre os animais é 
favorecida, existem menos acidentes com 
eles, menos problemas de cascos e o tipo de 
piso normalmente não prejudica o salto (cio). 
Além disso, os animais dominantes não exer-
cem tanta “pressão” sobre os restantes. Por 
oposição, em regime de estabulação, com um 
espaço limitado disponível, restringe-se a 
capacidade de evitar outros animais e tende-
se a aumentar os níveis de agressão direta. 

Em regime de estabulação é fundamental 
uma alimentação adaptada e um sistema de 
alojamento adequado às necessidades dos 
animais, compreendendo áreas distintas de 
repouso, alimentação e ordenha.  

Quanto ao pastoreio direto, embora aumente 
o pisoteio, este permite reduzir custos. Os 
animais apanham o alimento com a sua pró-
pria boca, o que ainda é a maneira mais 
barata de o fazer. Existe assim, uma redução 
significativa no uso de maquinarias, combustí-
veis e na aplicação de fertilizantes uma vez 
que existe uma reciclagem dos elementos 
nutritivos (fósforo por ex.). 

Resumindo, o sistema de pastoreio direto 
quando executado de forma correta, racional 
e rotativa é a forma mais eficiente de maneio 
dos pastos e dos animais, tanto nos aspetos 
da produção, como nos aspetos relacionados 

com a sanidade animal e conservação ambi-
ental. 

A modernização das explorações é funda-
mental, mas a “aliciação” pela mecaniza-
ção em demasia muitas vezes feita aos 
lavradores, satisfaz determinados interes-
ses comerciais, pelo que é bom que não se 
esqueça que cada vez mais vendemos produ-
tos mais baratos e não controlamos os fatores 
de produção. Como estes estão cada vez 
mais caros, se o seu consumo dispara, o 
rendimento torna-se cada vez menor. 
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OPINIÃO 

 

 O desequilíbrio de poder e de distribuição de rendi-
mentos na cadeia dos produtos agro-alimentares é hoje 
amplamente apontado com um dos factores que mais 
negativamente afectam a produção agrícola. Com efei-
to, os produtores debatem-se com custos de produção 
cada vez mais elevados que não conseguem fazer reper-
cutir ao longo da cadeia. Além disso, o nível de associa-
tivismo é ainda débil, com a proliferação de pequenas 
associações, de representação diminuta e pouco profis-
sionais, o que se traduz num quase inexistente poder 
negocial. Do outro lado da cadeia agro-alimentar, a 
jusante, a grande distribuição continua a crescer em 
dimensão, com fusões importantes a darem-se a nível 
europeu, tornando-se o seu poder negocial absoluta-
mente preponderante, o que perverte a negociação 
numa imposição unilateral de condições contratuais. 

Esta é a realidade que o sector agro-alimentar hoje 
vive e que tem estado paradigmaticamente representa-
da pelo leite: com custos de produção a aumentar, sem 
que o preço de venda corresponda, com as grandes 
superfícies a colocarem-no na prateleira, com marca 
branca, a um preço irrisório, como chamariz para outras 
vendas, e sem oferecerem alternativas à produção, com 
a advertência de dispensarem a produção regional e 
nacional, adquirindo o produto noutros mercados. 

Foi neste contexto que tomei a iniciativa de elaborar 
uma Questão Oral sobre "Desequilíbrios na cadeia ali-
mentar", dirigida ao Comissário da Agricultura. Este é 
um procedimento que permite colocar o tema na 
agenda política europeia uma vez que provoca um 
debate numa sessão plenária do Parlamento Europeu, 
com a presença e intervenção do Comissário da Agri-
cultura. Além disto, obriga igualmente o Parlamento 
Europeu a tomar uma posição sobre o assunto – uma 

Resolução -, a qual envia à Comissão para que esta a tome 
em devida conta.  

A proposta de Resolução que elaborei começa por 
solicitar, à Comissão Europeia, uma definição objectiva e 
rigorosa do que são práticas abusivas, desleais e anti-
competitivas para que estas venham a ser alvo de regula-
mentação e de fiscalização específicas, devendo-se consti-
tuir paralelamente um sistema de controlo efectivo destas 
práticas, por via administrativa ou jurisdicional, e ainda o 
estabelecimento de sanções adequadamente dissuasoras e 
aplicadas em tempo útil. 

De uma forma bastante sintética, a Resolução inci-
de fundamentalmente nas quatro grandes áreas já identifi-
cadas pelas Autoridades da Concorrência de diferentes 
Estados-membros como sendo aquelas em que o desequi-
líbrio é especialmente sensível, a saber: a imposição unila-
teral de condições contratuais; os descontos e outras con-
trapartidas; as penalizações; e os prazos de pagamento. 

Ainda em termos gerais, considera-se que, no que 
se refere às condições contratuais e às práticas restritivas 
do comércio importa reforçar instrumentos e/ou estabele-
cer novos mecanismos que impeçam uma concorrência 
desleal, em matérias como a aplicação de preços ou de 
condições de venda discriminatórias, estabelecimento de 
tabelas de preços e condições de venda, práticas de venda 
com prejuízo, bem como de recusa de venda de bens ou de 
prestação de serviços; importa desencorajar as importa-

ções adicionais e desnecessárias de produtos como meio 
de coação contratual e ainda o recurso a políticas caóticas 
de encomenda como meio de destabilização dos serviços 
de fornecimento e posterior justificação do seu posterior 
cancelamento; importa também atender às práticas de 
leilões invertidos 

No que se refere à disciplina dos prazos de paga-
mento sublinha-se a necessidade de reforçar instrumen-

por: M. Patrão Neves 
Deputada ao Parlamento Europeu eleita na lista do PSD 

 

DDeesseeqquuiillííbbrriiooss  nnaa  ccaaddeeiiaa  ddooss  pprroodduuttooss  aaggrroo--
aalliimmeennttaarreess::    

 

“Esta é a realidade que o sector agro-alimentar hoje vive e que tem estado paradigmaticamente 
representada pelo leite: com custos de produção a aumentar, sem que o preço de venda correspon-
da, com as grandes superfícies a colocarem-no na prateleira, com marca branca, a um preço irrisório, 
como chamariz para outras vendas, e sem oferecerem alternativas à produção, com a advertência 
de dispensarem a produção regional e nacional, adquirindo o produto noutros mercados.” 

Eurodeputada Patrão Neves com o Comissário da Agricultura Dacian Ciolos.
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aplicadas em tempo útil. 

De uma forma bastante sintética, a Resolução inci-
de fundamentalmente nas quatro grandes áreas já identifi-
cadas pelas Autoridades da Concorrência de diferentes 
Estados-membros como sendo aquelas em que o desequi-
líbrio é especialmente sensível, a saber: a imposição unila-
teral de condições contratuais; os descontos e outras con-
trapartidas; as penalizações; e os prazos de pagamento. 

Ainda em termos gerais, considera-se que, no que 
se refere às condições contratuais e às práticas restritivas 
do comércio importa reforçar instrumentos e/ou estabele-
cer novos mecanismos que impeçam uma concorrência 
desleal, em matérias como a aplicação de preços ou de 
condições de venda discriminatórias, estabelecimento de 
tabelas de preços e condições de venda, práticas de venda 
com prejuízo, bem como de recusa de venda de bens ou de 
prestação de serviços; importa desencorajar as importa-

ções adicionais e desnecessárias de produtos como meio 
de coação contratual e ainda o recurso a políticas caóticas 
de encomenda como meio de destabilização dos serviços 
de fornecimento e posterior justificação do seu posterior 
cancelamento; importa também atender às práticas de 
leilões invertidos 

No que se refere à disciplina dos prazos de paga-
mento sublinha-se a necessidade de reforçar instrumen-

por: M. Patrão Neves 
Deputada ao Parlamento Europeu eleita na lista do PSD 

 

DDeesseeqquuiillííbbrriiooss  nnaa  ccaaddeeiiaa  ddooss  pprroodduuttooss  aaggrroo--
aalliimmeennttaarreess::    

 

“Esta é a realidade que o sector agro-alimentar hoje vive e que tem estado paradigmaticamente 
representada pelo leite: com custos de produção a aumentar, sem que o preço de venda correspon-
da, com as grandes superfícies a colocarem-no na prateleira, com marca branca, a um preço irrisório, 
como chamariz para outras vendas, e sem oferecerem alternativas à produção, com a advertência 
de dispensarem a produção regional e nacional, adquirindo o produto noutros mercados.” 

Eurodeputada Patrão Neves com o Comissário da Agricultura Dacian Ciolos.
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OPINIÃO 

 

tos e/ou estabelecer novos mecanismos que minimizem 
a discrepância entre quem recebe no acto de compra e 
paga num prazo alargado (entre 60 a 90 dias) que auto 
determina; importa atender às regras unilateralmente 
estabelecidas para substituição dos produtos e de devo-
luções. 

No que se refere à regulação da presença no 
mercado das chamadas marcas brancas aponta-se a 
urgência de reforçar os instrumentos e/ou estabelecer 
novos mecanismos que garantam que esses produtos 
sejam sujeitos à mesma legislação e regras que qualquer 
outra marca comercial, o que, entre outros aspectos, 
implicará uma separação, se não da titularidade, pelo 
menos de funções entre a produção e colocação de 
produtos no mercado e a respectiva distribuição; exige-
se ainda a referência de uma marca independente ao 
lado da marca branca, em condições de igualdade, bem 
como critérios objectivos, transparentes e não discrimi-
natórios de referenciação e de exclusão da referencia-
ção, com a obrigatoriedade de um prazo razoável para 
informação de exclusão da referenciação. 

Por fim, e no que se refere ao reforço dos mecanis-
mos de avaliação das operações de concentração no 
sector da grande distribuição e de outras áreas de apli-
cação do direito da concorrência, importa reforçar ins-
trumentos e/ou estabelecer novos mecanismos que 

confiram uma importância acrescida à avaliação das 
implicações respectivas não apenas ao nível dos operado-
res da distribuição concorrentes, ou dos consumidores, 
mas também relativamente ao impacto no corresponden-
te tecido de fornecedores; deve ainda permitir-se uma 
maior participação das associações empresariais nesses 
processos, não apenas como forma de obter uma sensibi-
lidade alargada daqueles impactos, mas também como 
forma de contornar os conhecidos receios de represálias 
comerciais. 

Estes são apenas alguns pontos que propus aos vários 
grupos políticos europeus e que beneficiarão dos contri-
butos decorrentes do debate em sessão plenária do Par-
lamento Europeu, com a presença do Comissário Euro-
peu. Espero que venhamos a obter uma Resolução do 
Parlamento Europeu que, retomando decisões anteriores 
(as cumpridas e as que aguardam ainda cumprimento) e 
somando outras bem direccionadas para os problemas 
identificados no desequilíbrio da cadeia alimentar, possa 
constituir um marco decisivo para a actuação eficaz há 
tanto esperada.  

 

M. Patrão Neves 

Outubro, 2011 
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PRÉMIO PRODUTOR EXCELENTE 2010
 A todos os nossos parabéns!

AGROMELO LDA.
ALBERTO EMANUEL ANDRADE BORGES
ALFREDO JORGE COSTA PACHECO
AMERICO PEREIRA PACHECO 2ª LAVOURA
ANICETO PIMENTEL MONIZ
ANTONIO JOSE BRAGA SOUSA
ANTONIO JOSE SOUSA COUTO
ANTONIO LUIS CORREIA AGUIAR
ANTONIO MANUEL BOTELHO DIAS
ANTONIO MANUEL CABRAL PONTE
ANTONIO MANUEL COSTA PACHECO
ANTONIO MANUEL RODRIGUES                  
ANTONIO SOUSA AGUIAR
ANTONIO TAVARES PEDRO TAVARES SOC.AGRICOLA LDA.
ARISTIDES MANUEL TAVARES SILVA
ARMANDO BOTELHO MEDEIROS HENRIQUE
ARMANDO FRANCISCO COUTO BORGES
ARMENIO CORDEIRO SOUSA
AURELIO RUI SOUSA MASSA

AVELINO MEDEIROS AGUIAR
CARLOS ALBERTO BARBOSA CABRAL
CARLOS ALBERTO CABRAL COUTO
CARLOS ALBERTO COUTO ARRUDA
CARLOS DUARTE ALMEIDA
CARLOS EMANUEL MELO FURTADO
CARLOS MANUEL MELO PIMENTEL
CARLOS RAPOSO MASSA
CLAUDIO ALBERTO SILVA MELO
CORALIA MARIA CORDEIRO MONIZ ALMEIDA
DANIEL SOUSA CORDEIRO
DAVID CORDEIRO MIRANDA
DIONISIO PEDRO ROCHA PEREIRA
DUARTE MANUEL PONTE SILVA
DUARTE MANUEL SILVA MASSA
EDUARDO ALBERTO PINHEIRO SOARES
EDUARDO JORGE COSTA AMARAL CAMARA
EDUARDO JORGE JORDAO SOUSA
EDUARDO MANUEL COELHO BETTENCOURT MEDEIROS
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PRÉMIO PRODUTOR EXCELENTE 2010
 A todos os nossos parabéns!

EDUARDO PACHECO DAMASO
EDUINO COSTA ALMEIDA
EMANUEL BOTELHO CABRAL
EMANUEL SOUSA MASSA
EUSEBIO ARRUDA MIRANDA
EVARISTO MANUEL FARIA CARVALHO
FERNANDO BOTELHO OLIVEIRA
FERREIRA E PONTES
FRANCISCO MACHADO FARIA E MAIA
FRANCISCO MANUEL PONTE SOARES
FRANCISCO MIGUEL PEREIRA PONTE CABRAL
GIL MANUEL FERREIRA RODRIGUES
GIL MIGUEL RODRIGUES FURTADO
GUILHERME AMARAL PIMENTEL
GUILHERME BARBOSA CABRAL
HEITOR JAIME PEREIRA MEDEIROS
HENRIQUE JOSE FEITOR BENTO PONTE
HERDEIROS DE MANUEL ELIAS MELO MONIZ
HERDEIROS JOÃO SALVADOR VENÂNCIO
HERMANO FERNANDO TEIXEIRA CORREIA
HILDEBERTO BARBOSA COSTA
HORACIO SILVA CABRAL
HUMBERTO ARRUDA MIRANDA
IRMAOS BARBOSA
JACINTO MANUEL AMARAL REBELO
JAIME RUI COSTA ALVES
JOAO ALBERTO AMARO ALMEIDA
JOAO ALBERTO PACHECO TAVARES
JOAO ALBERTO PONTE CORDEIRO
JOAO ANICETE ALMEIDA CORDEIRO
JOAO ANTONIO PIMENTEL PONTE
JOAO BERNARDO BRAGA SOUSA
JOAO CARLOS COUTO BORGES
JOAO CARLOS PEREIRA JERONIMO
JOAO CARLOS SILVA PONTE
JOAO E WALTER AGRO - PECUARIA LDA
JOAO GUERREIRO PACHECO
JOAO LUIS ARRUDA COSTA
JOAO LUIS BARBOSA FURTADO
JOAO MANUEL CORDEIRO MONIZ
JOAO MANUEL LOPES REBELO
JOÃO MANUEL OLIVEIRA SILVESTRE
JOAO MANUEL RAPOSO TEVES
JOÃO MANUEL SILVA LDA
JOAO PAULO FRAZAO FRIAS AFONSO
JOAO RICARDO AGUIAR MIRANDA
JOAO ROQUE OLIVEIRA
JOAO SOUSA OLIVEIRA
JOAO VALTER MARTINS AGUIAR
JOAO VICTOR ARRUDA MASSA
JOAQUIM AGUIAR VASCONCELOS
JORGE ALBERTO SERPA COSTA RITA
JOSE ADRIANO PEREIRA FURTADO
JOSE ALEXANDRE BRAGA PEREIRA
JOSE ANTONIO FRANCO SAMPAIO RODRIGUES
JOSÉ ANTÓNIO LEITE
JOSE CARLOS RESENDES FAGUNDES
JOSE CARLOS VIEIRA RESENDES

JOSE CARVALHO GARCIA
JOSE CRISTIANO AGUIAR SILVESTRE
JOSE EDUARDO BOTELHO PEREIRA
JOSE FRANCISCO CAMARA ARRUDA
JOSE FRANCISCO MONIZ PONTE DUTRA
JOSE JACINTO CORREIA AGUIAR
JOSE JACINTO MELO PACHECO
JOSE MANUEL CASTRO SOROMENHO MENDONÇA
JOSE MANUEL CORDEIRO MIRANDA
JOSE MANUEL MONIZ MELO FRANCO
JOSE MANUEL PAVAO CORREIA SILVA
JOSE MANUEL PONTE SILVA
JOSE MANUEL ROQUE TAVARES
JOSE MARIA SOUSA PEREIRA
JOSE PIMENTEL FURTADO
JOSE RAPOSO CABRAL
JOSE RAPOSO VIDAL
JOSE SOUSA CRUZ
LEONILDO CORDEIRO ARRUDA
LEONOR CONCEIÇAO SAMPAIO AMARAL SOUSA
LUCIANO MONIZ OLIVEIRA
LUIS ALBERTO RAPOSO CORDEIRO
LUIS ALBERTO SILVA
LUIS CARLOS CORDEIRO SILVA
LUIS COUTO NEGALHA
LUIS FILIPE FRAZAO CABRAL
LUIS MANUEL MEDEIROS BARBOSA
LUIS MANUEL SOUSA CORDEIRO
LUIS PONTE SILVA DUARTE
MANUEL ANTONIO SILVA OLIVEIRA
MANUEL BENTO DE SOUSA E HERDEIROS
MANUEL CABRAL COSTA
MANUEL LUIS SOUSA SARDINHA
MANUEL MEDEIROS AMARO - HERDEIROS
MANUEL OLIVEIRA GARCIA
MANUEL PONTE AGUIAR
MANUEL SILVESTRE MONIZ
MANUEL VIVEIROS CAMARA
MARCO PAULO MEDEIROS PONTE
MARIA ANJOS CAMARA COUTO
MARIA ANJOS CARREIRO COSTA PACHECO
MARIA ASCENÇÃO MELO FONSECA
MARIA CONCEIÇAO MONIZ FURTADO
MARIA GABRIELA LIMA REGO
MARIA GRAÇA BOTELHO PEREIRA
MARIA LOURDES BAPTISTA REBELO
MARIA LURDES MIRANDA MELO
MARIA MARGARIDA BOTELHO RESENDES MASSA
MARIA NATALIA BORGES MACHADO
MARIO FERNANDO CAMARA SERPA
MARIO JOSE PACHECO
MARIO LUIS ALVES CORDEIRO
MARIO MOTA PEREIRA
MATEUS MEDEIROS REBELO
MESSIAS MEDEIROS ROCHA
MESSIAS PIMENTEL AGUIAR
MESSIAS VIVEIROS FARIA
MIGUEL RESENDES ALMEIDA MONIZ

MIGUEL SOUSA PIMENTEL
MIGUEL TOME CUNHA ANDRADE
NOEMIA CORDEIRO COUTO
NUNO ALEXANDRE PINHEIRO SOARES AGUIAR
OLAVO MASSA SILVESTRE
PAULO HENRIQUE SERPA COSTA RITA
PAULO JORGE PEREIRA PACHECO
PAULO JORGE ROCHA PEREIRA
PAULO JOSE MACHADO CRUZ
PAULO SIMAO ARRUDA MASSA
PEDRO JORGE MONIZ TEVES
PEDRO JORGE OLIVEIRA TAVARES
PEDRO LUIS PACHECO PONTE
PEDRO MIGUEL CORDEIRO COSTA
RAIMUNDO JOSE RODRIGUES FURTADO
RAUL CASTRO SOROMENHO MENDONÇA
RICARDO CABRAL OLIVEIRA
RICARDO MANUEL ROCHA PEREIRA
ROBERTO FILOMENO BRANCO PACHECO
ROBERTO MANUEL CORDEIRO PONTE
ROSA MARIA SILVESTRE ARRUDA MACHADO
RUI MIGUEL FARIA TORRES
RUI MIGUEL SILVA PEREIRA
RUTE MARIA AGUIAR SOUSA RITA
SAMUEL SILVA ALMEIDA
SILVERIO BOTELHO PEREIRA
SOC. MASSINHAS EXP. AGRO-PEC LDA.
SOCIEDADE SILVA E DUARTE
URBANO PACHECO AGUIAR - HERDEIROS
VALTER MANUEL ARRUDA MASSA
VALTER MANUEL BARBOSA COSTA
VERISSIMO ABEL OLIVEIRA MIRANDA
VERÍSSIMO COUTO AGRO-PECUÁRIA LDA.
VICTOR JOAO ARAUJO RAPOSO
VICTOR MANUEL LOPES ARRUDA
VICTOR MANUEL SILVA PONTE
VICTOR MEDEIROS COUTO
VICTOR MEDEIROS PACHECO
VICTORIANO MONIZ COUTO
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CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DAS EXPLORAÇÕES LEITEIRAS DOS AÇORES 
  
 

Os benefícios Económicos 
do controlo dos 

parasitas 
 

 
 

O não controlo pode custar em média  

383€/mês numa exploração de  

100 animais. 
 



Associação dos Jovens Agricultores Micaelenses - Outubro a Dezembro de 2011 ��

CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DAS EXPLORAÇÕES LEITEIRAS DOS AÇORES 
  
 

 
 
uais são e onde estão os parasitas? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ue doenças provocam os parasitas internos? 
 

 Exemplos Doenças 
Nematodos “Lombriga” 

Dictyocaulus viviparus 
Pneumonia, diarreia etc.. 

Trematodos Fasciolose 
Fasciola hepatica 

Diarreia, anemia, etc... 
Transmissível ao Homem 

Cestodes Tenia 
Taenia spp. 

Diarreia, anenima 
Transmissível ao Homem 

Protozoários Neospora 
Neospora caninum 

Abortos 
 

Criptosporidiose 
Cryptosporidium parvum 

Diarreia etc... 
Transmissível ao Homem 

 

Q uais consequências para os animais? 

 

++ 

 

 

 
 

Q 

Q 

10 de Novembro de 2011 

Paulo Aranha  
(Médico Veterinário) 

In vivo Pharmacology 
 

Department of Veterinary Disease Biology 
Faculty of Life Science 

University of Copenhagen 
pcra@life.ku.dk 

pcraranha@gmail.com 

 

Deixam de comer 

++ ++ 
Perda de peso 

Quebra  da produção Infertilidade 

Redução do índice de conversão 

Risco de outras doenças 

Morte & Refugo 
Nota: Índice de conversão = litros de leite 

produzidos por cada kg de alimento ingerido. Em 
caso das parasitoses é necessário mais alimento 

para atingir a mesma produção. 
 

Parasitas 

Internos 
(intestinos, pulmões etc..) z 

Nematodos 

Trematodos 

Cestodos 

Protozoários 
Externos 

Ex: Piolhos, pulgas, carraças, moscas  
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CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DAS EXPLORAÇÕES LEITEIRAS DOS AÇORES 
  
 

Valores/custos e impactos económicos associados à infecção por parasitas (nematodos e 
trematodos). Os valores abaixo apresentados foram obtidos em outros países, como tal deve ser usados unicamente com 

indicativos. 

 
Custo global médio anual por animal (mínimo / máximo) 
Nematodos 46 € (4 a 113 €) 
Trematodos 6 € (0 a 77 €) 
Custo estimado do atraso da puberdade (idade â primeira inseminação) 
1.17 € / dia (considerando primeiro parto aos 24 meses) 
Custo associado ao aumento ao intervalo entre partos 
0.7 € / dia  
Custo médio de uma inseminação 
27 € 
 

 

Consequências práticas das parasitoses 
 Nematodos Fasciola hepática 
Idade da puberdade (dias) +10 +25 
Produção na 1 lactação (kg leite) -331 -159 
Produção Leiteira (kg/vaca/dia) -0.32 -0.75 
Intervalo entre partos (dias)  0 +4.7 

 

Qual o benefício da desparasitação? 
 
Referência Valores 
Custo global médio mensal por exploração (100 animais) 383€ 
Custo global médio anual por animal parasitado 46€ 
Custo médio anual de uma desparasitação por animal adulto 8€ 
“Ganho” médio por animal 46 - 8 = 38€ 
Ganho médio anula por exploração (100 animais) 100 x 38 = 3800€ 
Ganho médio mensal por exploração (100 animais) 3800 / 12 = 316.67€ 
Os cálculos foram feitos com base num programa de desparasitação: 1 desparasitação por animal no momento da secagem 

Que fazer? 
1. Solicitar ao Médico Veterinário assistente um programa de controlo das parasitoses, exemplo: 

IVOMEC®; IVOMEC F®; EPRINEX®; MYSOL®; VALBEN® etc.... 
 Desparasitação dos animais adultos no momento secagem; 
 Desparasitação de todos animais no inicio da Primavera (atenção ao intervalo de segurança) 
 Etc... 

2. Identificar o nível de infecção, exemplo contagem e identificação de ovos de parasitas nas fezes e de larvas nas pastagens; 
3. Tentar manter o número de larvas nas pastagens o mais baixo possível, ex: tempo de rotação do pastoreio superior a 35 

dias. 

 Perda de produção dos animais em pastoreio. 
 Perda da eficiência económica da exploração; 
 Aumento dos custos com alimentação; 
 Aumento dos custos devido à infertilidade; 
 Aumento o intervalo entre partos; 
 Aumento da idade ao primeiro parto; 
 Aumenta mortalidade dos vitelos; 
 Redução das defesas do organismo resultando no aparecimento de outras doenças exemplo: 

mamites etc.... 

Os Parasitas Externos Também Provocam Quebras de Produção!  



M
O

X
ID

E
C

T
IN

A

POUR-ON
6 dias de ISLeite

MOXIDECTINA

Laboratórios Pfizer, Lda • Lagoas Park, Edifício 10
2740 - 271 Porto Salvo • PORTUGAL

Parto

Secagem

    
     

                                                                  305 dias de lacta
ção 

Gestão do pós-parto
3 semanas antes
3 semanas depois

do parto

A desparasitação  
das vacas no período 
de transição permite
 maximizar a resposta 

ao tratamento, 
beneficiando 

a lactação.
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Dr.ª Viviana Mota 
Médica Veterinária CJA/AJAM 

 

BVD E IBR 
Qual o seu impacto económico e medidas de controlo 
 

os dias de hoje, devido a diversos factores, surgiu uma necessidade de 
um maior controlo de doenças infecciosas nas nossas explorações.  
A diminuição da produtividade, a perda de animais, os custos com o mé-

dico veterinário e inseminação artificial, associado ao facto do aumento das expor-
tações dos nossos produtos lacticínios, levaram à implementação de medidas de 
prevenção relativamente a algumas doenças. 
Este artigo pretende alertar para duas patologias infecciosas, a Diarreia viral bovina 
(BVD) e Rinotraquite Infeciosa Bovina (IBR), sendo duas das doenças que mais 
prejuízos económicos trazem a uma exploração. Tanto o BVD como o IBR são duas 
doenças que não têm sinais clínicos específicos, o que dificulta o seu diagnóstico. 
São dois vírus que provocam imunossupressão nos animais (diminuição das suas 
defesas), criando uma porta aberta para a entrada de outras doenças. 
 

Diarreia Viral bovina (BVD) 
Razões para suspeitarmos do vírus BVD (BVDv): 

•  Diminuição da fertilidade 
•  Aumento do número de abortos, na-

dos – mortos e deformidades em vi-
telos 

• Aumento de pneumonia e diarreia 
em vitelos (fig.1) 

•  Possível aumento de mamites e me-
trites  

•  Diminuição da produção de leite 
•  Atrasos no crescimento 

 

O BVDv está presente em todas 
as secreções e excreções corpo-
rais do animal infectado, tais 
como secreções nasais, orais, 
urina e sémen, sendo feita a 
transmissão mediante contacto 
direto dos animais. (fig.2) 
 

 

N 

O BVDv está presente em todas 

Fig.1: vitelo com diarreia 

 Fig.2: Transmissão por contacto direto 
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Infeções por BVDv têm um maior impacto se ocorrerem na época de reprodução ou durante a gestação. 
Existem 2 tipos de infeção por BVD:  

- Infeção viral transitória (TI) ou aguda 
- Infeção viral persistente (PI) 

A maioria das infeções transitórias não resultam na manifestação de sinais clínicos, podendo, no entanto, se a infeção 
for severa, resultar na morte do animal. Após um período curto de incubação, animais transitoriamente infetados (TI) 
podem começar a excretar o vírus em todas as secreções corporais desde o 4º dia até aproximadamente ao 15º dia 
pós-infeção. Após essa infeção o animal desenvolve imunidade para a vida.  
Se a infeção ocorrer durante a gestação do animal, principalmente nos primeiros 120 dias de gestação, o feto pode 
reconhecer o vírus que infetou a progenitora, como parte do seu sistema imunitário, resultando no nascimento de um 
vitelo a que chamamos de persistentemente infetado (PI). (Fig. 3) 

 
Se a infeção ocorrer aproximadamente depois dos 4 meses de gestação, normalmente resulta numa infeção fetal tran-
sitória, havendo por parte do feto uma produção de anticorpos específica e eliminação do vírus. 

Os animais PI são a principal fonte de infeção numa população bovina, pois excretam grandes quantidades de vírus 
durante toda a sua vida. (Fig. 4)  

 

Os animais PI não têm cura possível, e podem parecer perfei-
tamente saudáveis ou com um crescimento inferior ao normal 
para a idade.  

Fig 3: Tipos de transmissão do vírus 

Figura 4: Animal PI 
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Rinotraqueí te infecciosa bovina (IBR) 
O IBR é um vírus do tipo Herpes, infecta para toda a vida e multiplica-se sempre que 
há uma baixa nas defesas do animal, como por exemplo a altura do parto ou mesmo 
alguma doença. 
Razões para suspeitar de IBR na exploração: 

• Descarga nasal, febre, conjuntivite ( Fig. 5) 
•  salivação e aparecimento úlceras no nariz ( típico) 

•  Diminuição da produção de leite  
•  Abortos (fig.6) 
•  Infertilidade  
•  Infecções bacterianas secundárias – broncopneumonia  

• Doenças aparelho genital  
 

A implementação de um programa de controlo assenta em três princípios: 
diagnóstico, biossegurança e vacinação do efectivo. 
A nível de diagnóstico deve-se recorrer a análises de sangue, de modo a identificar e eliminar os animais PI ( no caso 
de BVD) e identificar os portadores da doença no caso do IBR. 
Uma medida de biossegurança bastante eficaz é manter uma exploração fechada, ou seja, não há entrada nem saída 
de animais. Deste modo, tem o conhecimento do estado sanitário do seu efectivo. 

Se o produtor tiver necessidade de comprar animais, deve saber a sua história e proceder a testes de diagnóstico 
antes de os juntar aos animais da sua exploração.    
A vacinação do BVD pretende prevenir perdas reprodutivas, prevenir a imunossupressão dos animais e evitar o 
nascimento de animais PI. Relativamente à vacinação do IBR, esta tem como objectivo a prevenção dos sintomas e 
evitar a disseminação da doença. 

 

Num estudo feito numa exploração de 100 vacas, sujeita a um surto de BVD e IBR, chegou-se à conclusão  do 
montante aproximado das perdas económicas: 

 Quebra na produção leiteira (10 a 15 l /vaca/ dia) 

 Aumento da mortalidade  ou tratamento de vitelos/ ano ( cerca de 700€ )  

 Custos com tratamentos veterinários ( cerca de 100 € / vaca / ano) 

 Custos com fertilidade (cerca de 4000€ / ano) 
 
No mesmo estudo, calculou-se o valor da vacinação  anual para as mesmas 100 vacas, em que no 1º ano o 
investimento foi de 855 € e nos anos seguintes de570€. 
Em conclusão, deve-se evitar a exposição de animais saudáveis a ambientes contaminados, eliminar animais PI no 
caso do BVD, testar todos os animais novos na exploração (fazer quarentena se for o caso) e implementar protocolos 
de vacinação. 
 

 salivação e aparecimento úlceras no nariz ( típico) Fig. 5: Animal com 
descarga nasal  

Fig.6: feto abortado 
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  CJA publicou o novo Catálogo 
para 2012. Neste catálogo está 
disponível uma grande oferta 

de genética importada de vários países. 
São apresentados 33 touros, com 12 es-
treantes, todos seleccionados dentro da 
filosofia da vaca mais rentável para o meio 
de pastoreio, o sistema que temos nos 
Açores. 

Deste modo, a CJA e AJAM coloca à dispo-
sição dos Associados, genética de touros 
provados em programas de melhoramento 
genético em países como; Estados Unidos, 
Canadá, Alemanha, Itália e Holanda. Estou 
certo que estes touros vão de encontro às 
necessidades específicas de cada criador. 

Como a genética contém genes reversíveis 
devemos ter em atenção também o factor 
da consanguinidade, porque ao longo dos 
anos o melhoramento genético foi-nos 
demonstrando que determinadas linhas 
“genéticas” transmitem maior Longevida-
de, Produtividade e Rentabilidade à vaca 
Leiteira. Assim, olhando para o Organo-
grama Genético verifica-se que as princi-
pais linhas são compostas por pontos for-
tes e pontos fracos, deste modo teremos 
de corrigir os fracos com os fortes, tendo 
sempre em atenção que a interpretação 
das provas deverá ser sempre feita no pais 
em que este foi ou está a ser testado, visto 
que: 

» A base principal da genética entre paí-
ses começa a ser muito semelhante. 

» A metodologia utilizada para calcular as 
avaliações não é a mesma. 

Deste modo, evitamos a indução em erro 
da interpretação dos resultados. 

Pedro Mendonça 
Inseminador 

O Melhor  
para 2012 

A 
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NOVIDADES 
 Abs Zelgadis: Goldwyn x Aaron x Juror x Pontiac é o nº 1 em Tipo na Itália, nº 

2 na França e 18.º no Canadá.  Nos Estados Unidos,  é o único touro com mais de 3 para Tipo, Úberes, 
Pernas e Pés. 

Tem um pedigree único e impressionante, misturando-se numa linha excepcional materna.  Projectado 
para oferecer  vacas de longa duração, que produzem grandes quantidades de leite e de alta qualida-
de. As filhas de ZELGADIS são fortes, altas e compridas, fazendo lembrar a sua mãe. Estas 
têm garupas perfeitas, largas, com espaço para os úberes largos e bem inseridos.  As suas fi-
lhas impressionam pela maneira como andam pois têm pernas muito perfeitas, com profunda altura 
de talão e fortes. ZELGADIS recomenda-se em filhas de: Bolton, Shottle, Morrie, Grandview, Garrison, 
Drake, Douglas, Titan, Dusk, Deuce, Promotion, Sallas, Alliance, Ross, Life e linhas de Jocko e Ford.      

 G21 Dempsey:  Goldwyn x Derry x Mtoto x Remarkable  é o nº 1 em Con-
formação, nº 2  em Sistema Mamário, nº 3 em LPI, Pernas e Pés no Canadá. Este filho de Goldwyn x 
Derry, testado no Canadá, sai como líder em vários aspectos. A sua mãe é classificada VG-88, descen-
dendo de seis gerações EX. DEMPSEY apesar de ser funcional, é principalmente um touro para melho-
rar a morfologia. As suas filhas são vacas viáveis, angulosas e apresentam garupas largas com abertura 
de peito.  O úbere das suas filhas tem uma textura excepcional, composto de uma suspensão muito 
firme, com úberes traseiros muito altos e largos. Produzindo assim vacas para concurso. Neste mo-
mento, dos filhos de GOLDWYN testados este é o nº 1 em TIPO no Canadá está no top 100 em LPI. 
Usar em Filhas de: Jeeves, Gavor, Damion, Bolton, Buckeye, Alexander, Shottle e Re Design. 

 

 Abs Gerard: O-Man x BW Marshall x Labelle x Mandel é filho de O-Man, e 
certamente vale a pena esperar!  Saiu com uma prova acima da genómica. Tem uma extraordinária fa-
cilidade de parto, produção, tipo, úberes e componentes. Vem de uma família de vacas muito profun-
das, tem na família touros como Gametime, Garrett e Lancelot como irmãos. Gerard está a ser um dos 
touros top como pai de futuros reprodutores nos centros de Inseminação. Assim, escusado será dizer 
que esta foi uma família de vacas muito bem sucedida, AI. BWM Glash tem filhas VG de Magna, Morty, 
O-Man, Bret, Laudan, Besne Jocko e Boliver. Várias dessas vacas têm filhos na ABS. As suas filhas são 
constituídas para durar, com o seu equilíbrio e tamanho moderado. Use GERARD nas novilhas, filhas de 
Bolton, Boliver, Die-Hard, Garrison, Drake, Jeeves, Reece, Goldwyn, Buckeye, Shottle e Toystory. 

 G21 Willrock: Marion x Blitz x Storm x Gilbrook fruto de um embrião dividido 
da Gillette Blitz Second Wind VG-88 sua mãe, que por sua vez é simplesmente a mãe de Windbrook e 
Wildthing. Em comum têm a família Gypsy, linhagem familiar de muito boas vacas que produziu entre 
outros touros o famoso (Goldwyn). Em 14 º em LPI no Canadá, transmite produção, pernas e pés, in-
serção do úbere anterior e posterior, ligamento médio e textura do úbere, as suas filhas destacam-se 
pela qualidade mamária que têm. É um touro de alto desempenho, advindo de uma herança exterior 
muito forte. Recomendado a usar em filhas de Sallas, Re Design, Sanchez, Toystory, Alexander, e Linhas 
de Shottle e Bolton. 
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Abs Levi:  Buckeye x O-Man x Durham x Bellwood  vem da lendária família 
CROCKETT-ACRES DRHM MAE-ET, LEVI é apoiado por 10 gerações de vacas VG e EX. É um dos primeiros 
filhos do Buckeye ativos e disponíveis no mercado, ocupa o 3º lugar em TPI do top 100 nos EUA. É um tou-
ro em alta, de acordo com a Holstein EUA, LEVI tem irmãs VG-87 Zenith, EX SHOTTLE, já contratada pela 
ABS. A avó Durham tem filhas classificadas de: Morty (86, 88, 92), Champion (92), Finley (90), O-Man (85, 
86, 88), Marmax (88) e Sosa (85).  A família DRHM MAE tem sido bem sucedida em todos esses rebanhos, 
muitos destes têm filhos testados na ABS. São exemplo:  LEGEND, irmão completo de Levi e  MAHOGANY.  

As suas filhas são rapidamente notadas pela sua produção e pelo tipo consistente. Elas superam em pernas 
pela mobilidade que têm quando vistas de lado e um pé íngreme com um talão profundo. As filhas de LEVI 
exibem nos seus úberes largura e colocação de tetos, são de estatura média, angulosas e fortes. Tendem 
em ter uma ligeira inclinação de garupa.  LEVI é ideal para usar em vacas altas e com úberes rasos.  
Use LEVI em filhas de SHOTTLE, Jeeves, REECE, MATSON, DRAGON, HOMESTEAD e BOULDER. 

 

 

ERRATA: página 44 do Catálogo de Touros 2012 onde se lê 
Durham x BW Marshall x Formation deve Ler-se: Mr Sam x BW 

Marshall x Formation 

OO  mmeellhhoorr  ddaa  ggeennééttiiccaa  
aaoo  sseeuu  ddiissppoorr!!  

CCaattáállooggoo  ddee  TToouurrooss  22001122  
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Aberdeen-Angus é uma raça com a aptidão para a 
produção de carne de elevada qualidade. É reco-

nhecida pela excelente facilidade no parto, habilidade 
materna, bom temperamento e o gene mocho dominan-
te que facilita o maneio.  

É por isso uma raça extensamente utilizada em cruza-
mento industrial quer em raças leiteiras, devido á facili-
dade no parto; quer em raças de carne, pois o vigor 
híbrido que transmite e a uniformidade na qualidade das 
carcaças (i.e. estado de gordura) e da carne (i.e. marmo-
reado, sucolência, sabor e tenrura). 

Estas características foram desenvolvidas desde a sua 
origem na Escócia e têm originado repercussões deter-
minantes na afirmação quer da raça quer dos mercados 

da carne nos principais países 
produtores do mundo. Neste 
momento, é a principal raça de carne nos Estados Uni-
dos da América, Canadá, Argentina, Uruguai e Nova 
Zelândia, atingindo mesmo na Austrália 26% do efectivo 
puro bovino do país.  

A raça Angus não contribui apenas com número, mas 
representa uma mais-valia na comercialização, pois 
todos estes países geram programas de certificação com 
base no genótipo. A título de exemplo, nos EUA foram 
comercializadas, em 2009, cerca de 300.000t de carne 

A 

   

AAABBBEEERRRDDDEEEEEENNN---AAANNNGGGUUUSSS   –––   aaa   rrraaaçççaaa   dddaaa   cccaaarrrnnneee!!!   

Eng. Paulo Costa  
Federação Agrícola dos 

Açores 

   

AAABBBEEERRRDDDEEEEEENNN---AAANNNGGGUUUSSS      

aaaaaaaaaaa ccccccccccccccccaacacaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!
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certificada no âmbito programa e marca registada CAB® 

(Certified Angus Beef). Sendo a Angus uma “marca de 
qualidade” reconhecida, a multinacional McDonalds® 
tem feito uso na Austrália e Nova Zelândia e a Burger 
King® no Reino Unido e Dinamarca.  

A criação e o melhoramento genético desenvolvido têm 
potenciado a manutenção das características da raça 
como a facilidade de parto e o peso baixo ao nascimento 
mas com notável incremento no crescimento, sendo 
hoje uma raça cada vez com mais referência. Adicional-
mente, face à grande transformação que o sector está a 
atravessar, aumento do preço dos factores de produção 
e a necessidade de optimizar as pastagens e forragens 
para a produção, reforça o contributo da Angus no con-
texto da sustentabilidade do sector em entra directa-
mente em competição com as raças tardias. 

Com o reconhecimento da raça em Portugal a 27 de 
Novembro de 2007, através da aprovação do Livro 
Genealógico Português da Raça Bovina Aberdeen-Angus 
pela Direcção Geral de Veterinária, resultado do esforço 
da Federação Agrícola dos Açores e da Secretaria Regio-
nal da Agricultura e Florestas é possível providenciar aos 
criadores e aos produtores de carne o uso da genética 

como forma de contributo directo na fileira a nível 
Nacional.  

A expressão da raça tem-se devido ao esforço dos cria-
dores na importação de reprodutores seleccionados das 
melhores linhas utilizadas nos países de origem (Irlanda, 
Reino Unido e Dinamarca). A base genética existente em 
Portugal é muito interessante e a procura de reproduto-
res superior à oferta, sendo neste momento o mercado 
Continental promissor para os Açores se formos capazes 
de atestar o valor genético e a nossa condição sanitária. 

A raça tem um enorme potencial quer para os Açores 
quer para o Continente. A habilidade materna faz com 
que seja uma vaca de médio porte, com baixas necessi-
dades de manutenção, anestro pós-parto curto, boa 
capacidade aleitante e boa longevidade. Os machos 
possuem bom temperamento, transmitem a caracterís-
tica mocha e uniformidade na qualidade das carcaças e 
da carne.  

A facilidade do parto representa uma enorme vantagem 
para o cruzamento em raças de leite e esse facto é 
reforçado pelo enorme incremento do seu uso nos Aço-
res através da inseminação artificial. 

 

   

AAABBBEEERRRDDDEEEEEENNN---AAANNNGGGUUUSSS      
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Pastagens Permanentes 
Pedidos e/ou Comunicações de Alteração 
de Uso:   

Informa-se que se encontra aberto o período para 
formalização dos Pedidos e/ou Comunicações de 
Alteração de Uso em áreas classificadas como pasta-
gem permanente. 

Anteriormente este período funcionava apenas 
durante o mês de Junho passando, a partir desta 
data, a funcionar em contínuo. 

O Pedido e/ou Comunicação de Alteração de Uso 
deve ser formalizado nos Serviços de Desenvolvimen-
to Agrário (Entidades Recetoras). 

Uma vez que a formalização on-line dos Pedidos e/ou 
Comunicações de Alteração de Uso permite que as 
parcelas/áreas para as quais o agricultor pretenda 
alterar o uso sejam automaticamente desafetadas da 
classificação de pastagem permanente logo que o 
formulário seja submetido na aplicação, não deve ser 
enviado à DRACA qualquer suporte em papel. Exce-
ciona-se o caso das parcelas com IQFP 4 e 5 que fica-
rão sujeitas a uma confirmação, por parte do Serviço, 
e à respetiva autorização pela DRACA. 

Permutas de área classificada como pasta-
gem permanente: 
Os eventuais Pedidos de Permuta em áreas classifi-
cadas como pastagem permanente deverão ser apre-
sentados junto dos Serviços, através do impresso 
(Modelo DRACA NOV/11), o qual deverá ser impresso e devi-
damente preenchido. As instruções para o seu 
preenchimento constam no próprio impresso. 

 

Exm.º Sr. Agricultor 
No âmbito do Plano de Vigilância Epidemiológica das Encefalopatias Espongiformes Transmissíveis, nomeadamente a Encefalopa-
tia Espongiforme Bovina (BSE), a exemplo das demais Regiões da União Europeia, também na Região Autónoma dos Açores é 
obrigatória a colheita e análise de todos os troncos cerebrais de bovinos com mais de 48 meses de idade, acidentalmente mortos 
na exploração, bem como de ovinos e caprinos com mais de 18 meses de idade. 
 
Para tal, é fundamental a sua colaboração, bastando para isso contactar a Associação Agrícola de São Miguel através de um tele-
fonema para o número 296 490 000, 961 251 050, 961 251 020, 967 822 715 ou 967 822 716, permitindo assim a deslocação 
de um veterinário deste Serviço ao local para efectuar a recolha do tronco cerebral do animal, antes da destruição ou enterra-
mento. 
 
A respectiva recolha não acarreta qualquer custo, a mesma é totalmente gratuita para o agricultor. 
 
Senhor agricultor, colabore a bem de toda a Região e da lavoura em especial, de forma a cumprirem-se as regras obrigatórias 
oficialmente estabelecidas, evitando a aplicação de coimas e de outras sanções publicadas no Edital N.º/PVE - EET  
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Evolução da pontuação média da ilha 
(classificação do leite) 

A qualidade da produção de leite na ilha de S. Miguel tem melhorado significativamente nos últimos anos. Atingiu 
uma pontuação nos meses de Junho e Julho de 2011 acima dos 7 pontos. O n.º de produtores que atinge a pontua-
ção máxima todos os meses do ano (9 pontos) também tem vindo a aumentar, em 2005 representava 3% do total 
dos produtores, 5% em 2006, 10% em 2007, 13 % em 2008 e 15% em 2009 e 2010.  
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Evolução do n.º produtores (com base nas entregas de leite) 

Infelizmente, a melhoria da produção também é feita à custa de produtores menos competitivos que vão abandonan-
do a atividade. De janeiro de 2006 até agosto de 2011 abandonaram o setor 600 produtores de leite, 1 a cada 
3,4 dias.   
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