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Contribuir para a melhoria das explorações leiteiras dos Açores 

 BDV (Bovine Viral Disease) é um vírus que 
infecta os bovinos, afectando a saúde dos 
animais e provocando perdas económicas 

diretas e indiretas nas explorações de leiteiras e de 
carne. É constituído por dois genótipos (1 e 2) cada 
um com dois subtipos (citopático e não-citopático) e 
por várias estirpes (Figura 1).  
 
Apesar de infectar explorações de diferentes países 
ex: EUA; Canadá; Portugal; Alemanha, Austrália etc... 
Existem alguns países que conseguiram erradicar 
(eliminar) o BVD, como por exemplo a Dinamarca. 
 

 
Figura 1 Esquema sumário dos diferentes tipos de BVD. 

 

Para perceber como o BVD anda a “roubar” a sua 
exploração e como preveni-lo, é necessário com-
preender como se comporta. Isto é, como se trans-
mite, os seus sinais e suas consequências. 
 

 

Transmissão: 
Desenvolve-se de duas formas: 1) a vaca gestante é 
infetada durante a gestação e o vírus passa para a 
placenta e infecta o feto (Figure 2); 2) um animal 
infetado transmite o vírus a um saudável (Figure 3).  

Transmissão

Vertical

Vaca 
gestante 
infectada

Feto 

 
Figura 2 Esquema de transmissão vertical do BVD 

Animais infetados durante os 45 e os 125 dias de 
gestação com vírus não-citopatico, ficam persisten-
temente infestados (PI). O organismo destes animais 
não reconhece o vírus, ou seja, o animal não desen-

volve defesas, não produz anticorpos. Assim, se pedir 
para pesquisar anticorpos o resultado será negativo, 
ou seja, é um falso negativo. Contudo, continua 
infectado e a libertar vírus e a infetar outros animais.  
 
Os PI apresentam: 

1. Baixo crescimento; 
2. Baixa produção; 
3. Muito poucos animais chegam à vida adulta 

e produtiva; 
4. 50% dos animais morrem no primeiro ano; 

 

Animal infectado

Animal PI
Animal saudável

Transmissão

Horizontal

 
Figura 3 Esquema de transmissão horizontal do BVD. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Modo de contaminação 
Existem várias vias de como a contaminação pode 
ocorrer (Figura 4). 
 

 
 

Figura 4 Modo contaminação do BVD. 

BVD 

BVD-1 

Citopático 
várias 

estirpes 

Não-
citopãtico 

várias 
estirpes 

BVD-2 

Citopático 
várias 

estirpes 

Não-
citopático 

várias 
estirpes 

Transmissão 

Sémen 
congelado 

Saliva 

Secreções 
uterinas 

Placenta Secreções 
oculares 

Secreções 
nasais 

Sémen 

O 

Sugestões: 

Os animais saudáveis não devem contactar com 
animais doentes e infectados; 

Os animais devem estar vacinados contra o BVD 
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Infecção durante a gestação: 
O momento da gestão onde se dá a infecção do 
bovino gestante é importante, uma vez que as con-
sequências serão diferentes. 
 

Dias Consequências 

  

0 
45 

  Taxa de conceção; 

   Número de repetições e inseminações; 

  

45 
125 

Animais PI  
Abortos 
Mal formações do sistema nervoso  

  

125 
175 

Abortos 
Mal formações  

  

175 
Par-
to 

Abortos 

Vitelos fracos 

  Risco de morrer nos primeiros meses de vida 

 

 

 

Sinais clínicos: 
 
 

Animais não gestantes 
Tipo infecção Sinais 
Subclínica Febre ligeira; imunodepressão (redu-

ção do número de glóbulos brancos); o 
vírus é excretado durante um pequeno 
período  

Aguda Febre; imunodepressão; depressão; 
anorexia (não come); secreções nasais 
e oculares; quebra da produção leitei-
ra 

Aguda/severa Evolução muito rápida da doença; 
febre; pneumonia; morte súbita (10-
25% mortalidade). Associado ao tipo 2 

Hemorrágica Diarreia com sangue; corrimento 
nasais com sangue; morte; Associado 
ao tipo 2 

Aguda / forma 
respiratória 

Febre; pneumonia; deixa de comer; 
Infeções pulmonares secundárias (bac-
térias: Pasteurelas etc...). 

Aguda / imuno-
depressão 

Redução do sistema imunitário origi-
nando várias infeções secundárias: 
víricas, bacterianas e parasitárias. 

Imunodepressão consiste numa perda/baixa nas defesas do 
organismo, por exemplo no número de globos brancos;  
 

 
 

Animais gestantes 
Sinais da infe-
ção aguda 

 

Mortalidade 
embrionária 
Aborto 

Animais nunca infectados são infecta-
dos e desenvolvem a forma aguda se 
subclínicas  

Lesões congé-
nitas 

Animais nunca infectados são infecta-
dos 125 a 175 dias de gestação 

Lesões congénitas são lesões / mal formações que se formam 
durante a gestação. 
 
 

Sinais clínicos dos animais infectados durante a 
gestação (fetos) 
Doença das 
mucosas 

Vitelos PI (6 a 18 meses) após infeção 
com BVD citopático: 
 

Aguda (frequentemente em vitelos) 
Febre, falta de apetite, aumento do 
ritmo cardíaco e da respiração, quebra 
da produção leiteira e “diarreia agua-
da”, corrimentos nasais e ocularas 
etc... 
Mortalidade próxima dos 100% nos 
primeiros meses de vida. 
 

Crónica (ocorre em animais mais 
velhos) 
Diarreia, timpanismo crónico, baixo 
apetite, perda de peso,  

Timpanismo ocorre quando rúmen fica cheio de gás ou espuma 

 

Sugestões: 

Os animais saudáveis não devem contactar com 
animais doentes e infectados; 

Usar sémen fresco ou congelado de animais 
negativos ao BVD; 

Higiene, impedir o contacto dos animais com 

fluídos do parto e com a placenta de outros 

bovinos; 

Local específico para os partos devidamente 

higienizado; 
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Consequências económicas: 
 

1) Um estudo nos EUA identificou uma perda anual 
de cerca de 2000€ em explorações com 50 ani-
mais; 

2) Um estudo europeu estima perdas anuais por 
exploração de: 

a. Reino Unido e na Alemanha na ordem 
dos 4000€; 

b. Holanda na ordem dos 3100€; 
c. Portugal na ordem dos 2900€; 
d. Itália na ordem dos 1200€; 
e. Noruega na ordem dos 800€. 

(valores aproximados) 
 

 

Medidas: 
1) Identificar o número de animais com anticorpos 

positivos (foram infetados);  
2) Identificar a presença de animais PI (ex: pesqui-

sar antigénio); 
3) Eliminar os PI da exploração; 
4) Implementar medidas de biossegurança; 
5) Em conjunto com o seu Médico Veterinário assis-

tente deve desenhar um programa vacinal, um 
programa de biossegurança e selecionar a vacina 

mais adequada à exploração. 
 

Exemplo de medidas de biossegurança: 
1) Impedir que pessoas, animais que estiveram em 

contacto com explorações com BVD entre em 
contacto com a sua exploração; 

2) Fazer um período de quarente de 2 a 3 semanas 
quando adquirir animais vindos de outras explo-
rações, antes de os misturar com os animais da 
sua exploração; 

3) Usar sémen artificial livre de BVD; 
 

 

 

Considerações finais: 

O BVD afeta: 
1) O sucesso / eficiência económica da sua explora-

ção;  
2) É possível implementar planos / medidas para 

minimizar esses efeitos.  

 
O controlo do impacto do BVD na sua explo-
ração é uma batalha continua e requer 
monitorização anual (no mínimo) e um pla-
no vacinal que continue ao longo dos anos. 

 



EDUARDO BETTENCOURT MEDEIROS - FURNAS/POVOAÇÃO  
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DIVERSIFICAÇÃO 

Eduardo Medeiros é um agricultor com 44 anos, Eng. de Produção Animal, que tem diversificado e inovado no setor agrícola.  Destacam-se as produções de ananás, leite, 
porcos, cavalos e ultimamente apostou na produção de germinados para os seus animais. Não esconde a satisfação e mostra -se orgulhoso com os primeiros resultados 
deste processo de alimentação.  
A sua exploração de leite está localizada nas Furnas e Povoação. Num total, explora 97,5 hectares (700 alqueires), dos quais 13,93 ha nas Furnas (100 alqueires) onde tem 
28 vacas leiteiras e 83,57 ha na Povoação (600 alqueires), com 90 vacas. O seu objetivo é chegar aos 50 animais nas Furnas e 110 a 120 na Povoação, com a produção de 
alimentos próprios.  
 



em dois assentos de lavoura, um na Povoação e outro 
nas Furnas, sempre foi assim?  
Não. Inicialmente nas Furnas era um viteleiro e a pasta-

gem servia apenas para aguentar os animais maiores e que 
precisavam engordar um pouco para embarque. Há qua-
tro/cinco anos, o negócio do vitelo tinha morrido, não era 
compensatório e acabámos com essa atividade. Criávamos 
cerca de dois mil por ano e tínhamos sempre em permanên-
cia mil animais. Não querendo abandonar o terreno, e como 
já tínhamos uma lavoura na Povoação, montámos uma lavou-
ra nas Furnas.   
 

Neste momento está mais apelativo o negócio do leite ou da 
carne?  
O leite tem uma vantagem, sabemos que vamos receber e 
quanto vamos receber. Na carne, hoje o negócio está bom, 
amanhã não sei… o preço da carne nem sempre dá para os 
custos de criação! Os subsídios acabam por ser o nosso lucro, 
mas estamos limitados a 25 ou a 90 no caso de termos terra 
suficiente e para o nosso tamanho não compensa.  
 

As vacas estão separadas com que critério? 
Inicialmente todos os animais com defeitos e mais velhos 
transitavam da Povoação para as Furnas. Neste momento já 
começámos a criar também nas Furnas.  
As mais velhas vinham para cá para não as sujeitar a desloca-
ções entre parcelas, de três em três semanas os animais pas-
sam da Lomba do Loução para o Labaçal. Evitam-se assim 
mamites nos animais mais sujeitos a esses problemas das 
mudanças, os mais velhos ou com o úbere maior. 
 

Tem recebido o “PRÉMIO PRODUTOR EXCELENTE” todos os 
anos, é difícil atingir esse patamar?  
Há épocas que são complicadas. Para conseguir ter os nove 
pontos é necessário muito trabalho e também temos de inuti-
lizar uma quantidade razoável de leite.  
 

O seu sistema de ordenha é todo móvel?  
Sim, por enquanto. Mas já está em construção uma ordenha 
fixa aqui nas Furnas. 
 

Tem várias atividades agrícolas, vacas, porcos, cavalos, aven-
turou-se nos germinados e tem ananás. Qual a atividade que 
mais prazer lhe dá?  
Os cavalos. Infelizmente não dão rendimento. A seguir, as 
vacas. 
 

Os porcos, são para carne? 
Não, o meu tipo de negócio é diferente eu vendo porcos para 
criação.  
 

É bom negócio? 
Era até há 6 ou 7 meses atrás. As pessoas que levavam 3 lei-
tões para engordar, agora levam 1.  
 
Tem muita área de ananás?  
Onze estufas. 
 

Acha que é cultura com ou sem futuro?  
Sem futuro. Posso-lhe dizer que estamos em finais de julho e 
ainda não recebi o dinheiro da fruta do natal. A cultura de 
ananás não dá. Para nós, o ananás existe porque é uma coisa 
de família. Veio do meu avô e as estufas localizam-se onde 
era a casa dele, agora a minha. O objetivo de manter os ana-
nases é para não abandonar o prédio e não gastar dinheiro na 
manutenção do terreno. Com o ananás consigo manter o 
prédio em condições. Não dá lucro. 

Além de não receber, o que é que acha mais problemático 
nessa cultura? A pressão urbanística?  
A pressão urbanística é a razão pela qual só temos onze e não 
trinta estufas. Tínhamos estufas na zona do Ramalho em Ponta 
delgada, mas tornaram-se apetecíveis para a construção civil e 
tivemos que largar os terrenos. As outras estufas têm história 
na família e optámos por as ir mantendo.  
Contudo, há outras coisas que talvez se pudessem fazer. Anti-
gamente utilizavam-se leivas na cultura e agora como sabemos 
não se pode, sei que há experiências feitas com outros materi-
ais, mas até hoje não deram resultados palpáveis. 
 

Fez experiências com germinados por sua conta. Certamente 
não haverá investigação e experimentação nessa área em S. 
Miguel, com o ananás sente o mesmo? 
Não temos apoio, mas no ananás também nunca nos propuse-
mos a fazer experiências com ninguém.   
Acredito que há necessidade de haver alguma investigação e 
tentar alterar alguma coisa. A questão das leivas é uma delas. 
Lembro-me das estufas feitas com leiva e que obtinham produ-
ções belíssimas quase sem problemas. Hoje em dia, com es-
trume não resulta e com a utilização dos adubos é preciso ter 
muito cuidado, para não se utilizar fora da época e sem exces-
sos, senão o fruto não tem qualidade.  
Muita gente não se interessa com a qualidade mas sim com o 
peso. Não é a minha filosofia, pois gosto de entregar o fruto 
com qualidade e não tenho tido dificuldade em escoar o produ-
to.  

Fazer como antigamente, utilizando tratores com correntes 
e arrancar totalmente a leiva do monte, é claro que não, 
mas retirando parcialmente ou às tiras para que esta se 
consiga desenvolver, não estaríamos a prejudicar o ambien-
te.  
 

E em relação ao preço?  
Compreendo perfeitamente que quem não está ligado aos 
Açores, ou até mesmo um açoriano que não esteja ligado às 
estufas, prefira ir ao supermercado pagar o abacaxi a um 
euro o quilo, do que ananás a dois euros e meio. Não sei 
como é que eles conseguem colocar o abacaxi aquele preço 
cá…  
 

Existe divulgação suficiente do ananás dos Açores?  
Antigamente mandávamos ananás de batelão para Inglater-
ra. Hoje em dia temos câmaras frigoríficas, temos barcos 
que em dois dias estão em Lisboa e em três em Inglaterra e 
porque é que não usamos esse mercado? Tenho fotografias 
do princípio do século passado do mercado de Londres em 
que existia uma área enorme só com ananás dos Açores. 
Porque é que não se consegue mandar ananás para a Euro-
pa? 
 

Relativamente ao turismo, às vezes vemos nos restauran-
tes locais a servirem abacaxi. Acha que podia ser feito 
alguma coisa? 
Como no ananás, temos outros casos. Na festa do Sr. Santo 
Cristo, que é a nossa maior festa, pode passar por todas as 

barraquinhas com um amigo continental, americano ou sueco e 
quer mostrar-lhe produtos regionais, uma Kima, uma Laranjada, 
uma Especial, e não há, não têm.   
 

Acha que é falta de competição de preços ou não sabemos pro-
teger aquilo que é nosso? 
Não sabemos proteger aquilo que é nosso e a concorrência nos 
refrigerantes e nas cervejas é grande, a nossa fábrica não conse-
gue nem sabe acompanhar essa concorrência.  
 
Relativamente aos germinados, pode-nos explicar o que são? 
A própria palavra o diz. Através de uma semente de preferência 
cereal, embora também possa ser feito com proteaginosas ou 
oleaginosas, fazemos a primeira germinação, ou seja, até ao 
aparecimento da radícula e de folha. É um processo muito rápi-
do, demorando normalmente sete dias até ser dado aos animais.     
 

Como é feito o processo? 
O processo é extremamente simples. Inicialmente a semente é 
desinfetada por dez, quinze minutos com água e cloro, depois 
passa exatamente vinte e quatro horas em água, seguindo-se 
mais vinte e quatro horas num cesto aberto, onde a semente 
possa respirar mas tapada e no escuro. Depois disso, é colocada 
em tabuleiros fazendo duas camadas de semente. Não se deve 
colocar mais do que duas camadas pois é desperdício, e menos 
que isso, as raízes não têm facilidade em se entrelaçarem. Diari-
amente faço três regas de uma hora cada, com o objetivo de 
manter a semente sempre molhada. Ao segundo dia aparece a 
plântula e no terceiro dia a folha. 
 

Como é que começou com os germinados?  
Quando acabei a universidade em 1994, já tinha ouvido falar 
sobre isso e fiz uma experiência em casa para ver como era e 
correu bem. Nessa altura quem tomava conta das explorações 
era o meu pai, que achou um processo muito caro, e decidiu não 
fazer porque dava muito trabalho. Há dois anos, tivemos uma 
seca grande e não tínhamos comida. Quis comprar comida mas 
estava caríssima, pedia-se 70 e 80€ por um rolo de feno silagem e 
tive que arranjar outra solução. Por acaso, ao ler a revista Rumi-
nantes, vi um senhor do Alentejo que fazia germinados para 
cabras e lembrei-me novamente. Melhor que em 1994, resolvi 
pesquisar na internet e encontrei alguns trabalhos das Universi-
dades de São Paulo, da estadual – UNESP e da pública – USP, e da 
Universidade do México. Foram os três sítios que encontrei os 
trabalhos melhores e mais elaborados. Como tenho a facilidade 
de ter duas lavouras, uma grande e uma pequena, utilizei a pe-
quena pois era mais fácil para experimentar. Comecei no verão 
ao ar livre, no meio da terra e os resultados foram satisfatórios 
apesar dos problemas com pássaros. Como tínhamos as instala-
ções dos viteleiros vazias, fizemos tabuleiros à medida para os 
parques dos vitelos existentes e passei a utilizar tudo dentro do 
viteleiro. 
 

Que vantagens encontrou nesse processo?  
Ao germinar a semente não estamos a ganhar nada na parte 
nutritiva base, nas unidades forrageiras ou na proteína, essas 
unidades mantêm-se iguais ou ligeiramente mais baixas, mas 
ganhámos nas vitaminas e nos minerais, sendo o aumento aí 
muito grande. A grande vantagem é que numa ração ou num 
cereal que se dê moído, a digestibilidade é à volta dos vinte por 
cento, nos germinados é de oitenta por cento. Ou seja, usando os 
mesmos quilos de matéria seca do mesmo produto, estamos a 
quadruplicar, ou pelo menos a triplicar o aproveitamento para o 
animal.     
 

T 



E relativamente às desvantagens? 
É um processo que dá muito trabalho, necessita de muita 
mão-de-obra e é preciso ter muito cuidado com fungos. Mui-
tas vezes por excesso de água ou falta dela, proporciona-se o 
aparecimento de peque-nos fungos, especialmente nas raízes, 
e estes são prejudiciais para o rúmen dos animais. Se apare-
cerem muitos fungos, deve-se eliminar essa parte e não dar 
aos animais. 
 

Porque trabalha só com uma matéria-prima e não várias? 
Porque é que não faz milho? 
Atualmente estamos a utilizar trigo, a cevada é muito melhor 
e já experimentei o milho que existe no mercado para fazer 
farinha mas não tem sementes suficientes que germinem. 
Quando escolho uma semente eu não compro grandes quan-
tidades. Primeiro peço uma amostra, faço o teste em casa 
contando as sementes e tenho que ter oitenta a oitenta e 
cinco por cento de germinação 
para comprar essa semente.  
A germinação no milho é muito 
baixa, até cheguei a fazer uma 
experiência diferente, fazer milho 
até aos vinte dias, faz-se muito no 
Brasil. Experimentei lá e dava 
certo, mas cá o nosso milho não 
germina, não deu certo. O proces-
so consistia em formar uma cama 
de palha moída, espalhando-se o 
milho por cima, tapando-se com 
uma camada fina de palha e rega-
se durante vinte dias, com ou sem 
adubos. Eu aconselho a pôr os 
adubos. Começámos a ter uma 
produção muito maior, por cada 
quilo de milho conseguimos vinte 
a trinta quilos de forragem, mas o 
nosso milho cá não germina. Se 
nós tivéssemos a hipótese de ter 
milho que fosse plantado, colhido 
e guardado cá, teríamos quanti-
dade suficiente. E o milho regional 
seria uma opção, mas para já não 
encontro quantidade suficiente 
que justifique fazer isso e não 
podemos parar pois os animais 
tem uma rotina de alimentação 
que não se pode trocar. 
 

A nível da produção das vacas, 
viu alterações a partir do mo-
mento que começou a utilizar os 
germinados?  
Vi alterações mas não posso ga-
rantir que sejam totalmente deri-
vadas dos germinados. A grande 
alteração que vi, foi que as vacas 
estavam a comer mal por falta de 
comida e passaram a ter. Penso 
que tivemos um aumento de dez 
por cento de produção devido aos 
germinados, mas houve a conse-
quência de baixar o nível de gor-
dura, pois têm pouca matéria seca 
e não têm fibra. 

E os açúcares mantêm-se ou a planta vai utilizar os açúcares 
no período de germinação?  
A planta utiliza os açúcares mas transforma em folha. E o ani-
mal come tudo, a folha, a raiz e a semente. É totalmente apro-
veitável. 
 

E a nível de fertilidade? 
A nível de fertilidade não notámos grande diferença. Nos estu-
dos que referi, consideram que existe um aumento de vinte por 
cento na fertilidade. 
 

Quais são os investimentos que são necessários para fazer 
hidroponia?  
Não são nada do outro mundo. Tenho tabuleiros de madeira 
forrados com plástico com um sistema de microrrega em cima. 
Comecei com gotejamento mas passei para microrrega pois 
distribui melhor a água. Tive um investimento muito baixo. 
 Se não tivesse água própria, seria viável?  

Era viável. Porque é possível fazer a recirculação de água e, 
portanto, os gastos de água são muito baixos. 
 

Nunca pensou fazer adição de fertilizantes e fechar o cir-
cuito?  
Não. Penso que o germinado até aos sete dias não vai apro-
veitar em nada os fertilizantes.  
 

E se prolongasse o período de germinação?  
Se prolongar a germinação, perco em digestibilidade. Perco 
mais do que ganho. Ganharia em quantidade mas perdia em 
qualidade. 
 

Alguma vez pensou na opção de ter uma lavoura biológi-
ca?  
Não. Para a lavoura totalmente biológica não. Não estou a 
dizer que não seja possível. É possível mas difícil. Por acaso 
cá não conheço ninguém que tenha uma lavoura biológica. 
No Continente já existe e na Madeira está um produtor que 
está a começar. A utilização dos germinados até aos oito 
dias é possível na agricultura biológica. 
 

Será que havendo alguma 
concertação com a indús-
tria, é possível a produção 
biológica?  
O mercado dificulta a pro-
dução biológica. Tenho 
alguns amigos que têm 
produções biológicas e não 
conseguem ouvir falar 
noutra coisa. Eu ainda me 
divido um pouco. Penso 
que o mercado mata as 
coisas, porque hoje em dia 
os pequenos nichos de 
mercado permitem explo-
rações pequenas, mas 
quando quisermos passar 
para uma escala comercial, 
haverá falta de mercado. 
 

Voltando aos germinados, 
qual é a apetência das 
vacas para este tipo de 
alimento?  
Nos dois primeiros dias as 
vacas estranham porque 

não sabem o que é, até porque não sabem como comer, pois os 
germinado fazem uma rede tão grande nas raízes, fica como 
uma placa e necessitamos de cortar em bocados mais peque-
nos. Muitas vezes os bocados ainda são muito grandes e a vaca 
necessita de dois a três dias a aprender a comer. 
 

Qual é a quantidade que dá por animal?  
Neste momento dou um quilo e meio de semente por animal, 
que dá dez quilos de forragem verde.  
 

Essa introdução fez de forma gradual ou brusca? 
Foi brusca. Porque quando comecei, não tinha comida. 
 

Tinha dito que era difícil conseguir semente com taxas germi-
nativas altas. É fácil obter grão integral?  
Não tenho tido dificuldade. Costumo comprar à Finançor em 
Ponta Delgada. Durante uns tempos a Associação Agrícola é 
que me fornecia cevada, mas deixaram de ter cevada, têm 

centeio. Entre o centeio e o trigo, prefiro o trigo pela facilidade 
de germinação.  
 

Visto que tem outras áreas e também se usam germinados em 
várias espécies, já utilizou noutros animais?  
Quando introduzi os germinados nas vacas, antes tinha experi-
mentado nos cavalos. 
 

Recomendaria este sistema a outros produtores?  
Sim. Neste momento há mais um rapaz que começou, nas Furnas 
também para cavalos. 
 

E os cavalos deram-se bem com os germinados? Têm problemas 
de cólicas? 
Tenho cavalos há dois anos a comerem só germinados e meio 
quilo de palha por dia. 
Não têm problemas de cólicas porque o animal tem de mastigar, 
enquanto no cereal em grão o animal não o aproveita, entra na 
boca e sai nas fezes. O cereal moído poderá dar cólicas e hiper-
queratose no estômago e nos germinados não existem esses 
problemas. Podem dar à vontade aos cavalos e podem comer em 
excesso, que não levantam problemas. 



Também está um pouco em moda os germinados na alimen-
tação humana. Também o faz para si?  
Não. Já ouvi falar, mais ainda não experimentei. 
 

Muitos produtores não têm condições para a cultura de 
milho, por não terem área, ou porque os terrenos não são os 
mais adequados. Acha que esse sistema seria bom nessas 
condições?  
Penso que a utilização de forragem hidropónica vem colmatar 
as falhas para quem não tem possibilidade de fazer silagens. 
Existe também uma habituação excessiva das silagens de 
milho. Existem outras culturas já experimentei luzerna e ainda 
não encontrei uma variedade que me sirva. 
 

Existem apoios para a produção de milho com o objetivo de 
diminuir a dependência de cereais do exterior, acha que 
também deveria ter apoios para este tipo de produção? 
Na prática acabamos por ter um subsídio indireto, porque 
precisamos da semente para fazer a hidroponia, e na semente 
temos subsidiado o transporte através do POSEI. 
 

Vê isso refletido em si?  
Sim. O preço do cereal cá é o mesmo do que no Continente. 
Pela falta de cevada que há nos Açores, cheguei a entrar em 
contacto com alguns produtores e distribuidores de cevada 
no Continente e o preço é o mesmo, mas como não tenho o 
subsídio, depois tenho de pagar o transporte por minha con-
ta. Os subsídios ao transporte estão efetivamente a manter os 
cereais aos mesmos preços do que o Continente. Já que se 
fala nisso, também pergunto, com os nossos cereais aos pre-
ços do Continente, porque é que a nossa ração não é ao 
mesmo preço do que a do Continente? O preço da ração no 
Continente é um bocado mais barata. Durante muitos anos 
consumi Purina. Fui eu que trouxe a Purina para cá, e quando 

fui para o Brasil entreguei a marca a um rapaz amigo e o meu 
pai optou por deixar de gastar Purina. Mas eu preferia trazer a 
Purina do Continente, mesmo ligeiramente mais cara, chegava 
cá, com transportes, com uma diferença pequena, e notava a 
diferença.  
 

A qualidade das rações não é a que deveria ser?  
Hoje em dia, já temos uma boa qualidade de rações, ou pelo 
menos razoável, por vezes não a sabemos é aplicar, e os pró-
prios vendedores de ração como têm de mostrar números, 
acabam por não indicar a ração mais correta para determinada 
situação. No meu caso, uso a cevada e o trigo, tenho um apro-
veitamento proteico e energético bem maior na alimentação 
dos animais, portanto eu permito-me utilizar uma ração com 
nível proteico mais baixo. Mas os vendedores continuam a 
insistir que utilize uma ração alta em valor proteico, quando 
uma mais baixa dá aquilo que quero, e a diferença de preço é 
grande. A maior parte das pessoas aceita os conselhos dos 
vendedores, sem se questionar sobre a validade desses conse-
lhos… 
 

Como disse já esteve no Brasil, um país muito diferente e com 
outra dimensão, como surgiu a oportunidade de ir para lá e 
como foi essa experiência? 
A oportunidade de ir para o Brasil começou por ser para des-
cansar. Na altura, tomava conta das estufas, das vacas, dos 
viteleiros que ainda existiam, de uma rent-a-car, das rações e 
dos coelhos. Como estava a trabalhar em áreas tão diferentes e 
com horários tão distintos, tinha o telemóvel a tocar às seis da 
manhã, para as vacas, à meia-noite para o aeroporto…, já esta-
va bem cansado. E para conseguir mesmo parar, resolvi com-
prar uma fazenda no Brasil e ir para lá.  
 

Tinha muita área?  

Cerca de dez vezes mais área que cá. E no Brasil consideram 
isso uma área pequena. 
 

O que achou do Brasil em termos agrícolas?  
Têm um apoio na investigação muito bom. Qualquer infor-
mação que nós precisávamos, telefonávamos para eles e no 
dia a seguir estavam a dar-nos uma resposta. Se não pudes-
sem, iam saber o que é que se passava.   
 

Aqui acha que falha isso? 
Completamente. Por exemplo, telefonei porque necessitava 
de um técnico para fosse ver a calibragem da máquina, e a 
resposta que me deram foi que estava de férias. Assim não 
podemos funcionar. A vaca não pára para férias. No Brasil 
não, eles são muito rápidos e querem mesmo avançar e, por 
incrível que pareça, eles têm áreas na Agricultura muito 
mais avançadas que as nossas.  
 

O que produzia lá? 
Comecei com vacas de leite e depois passei para carne. 
 

Nas vacas de leite, que raças eram?  
Eram da raça Girolando. Era um animal cruzado, que depois 
se tornou uma raça, pois à quarta/quinta geração conse-
guimos estabelecer o mesmo tipo, entre o gado Giro (de 
bossa) e a nossa Holstein. E isso foi feito por causa do clima 
pois a Holstein não aguenta o calor. 
 

E a produção é inferior à nossa? 
É, mas nessa Girolando já não é muito. Na Girolando as 
médias já são muito razoáveis, chegando aos 6000/7000 
litros anuais. 
 

As ordenhas são todas fixas? 
É tudo fixo para quem tem uma ordenha. Na cidade onde 
estava a única ordenha era a minha, o resto era manual pois 
não têm dinheiro para comprar os equipamentos. 
 

Com áreas tão grandes e tão pouca rentabilidade, lembra-
se dos preços do leite cá e lá?  
Lembro-me. Recebia o equivalente por litro de leite, ou seja, 
o mesmo valor. Havia uma especificidade na região onde 
vivia, onde eram constituídos núcleos, pois ninguém tinha 
uma estrutura de leite montada, tinha a minha própria fá-
brica. Tinha leite pasteurizado do dia embalado em pacote 
de plástico. 
 

Se já teve essa experiencia, nunca pensou em montar uma 
pequena indústria cá?  

Já experimentei cá mas o sistema que usávamos no Brasil, não 
nos deixam usar aqui. Usávamos uma pasteurização lenta, já 
dentro do próprio pacote, o leite primeiro era empacotado e só 
depois é que era pasteurizado. Cá não permitem, alegam que não 
se consegue registar a temperatura do leite.  
 

A carne foi melhor negócio? 
Sim, acabei por fazer o que já o meu pai e o meu avô faziam nos 
açores. Compravam gado que não tinham quase valor nenhum e 
enviavam para o continente. Lá acabei por fazer o mesmo, mas 
em vez de ir por mar ia por terra. Comprava nos estados grandes 
produtores de carne, num redor de 600 km, Tocantins, Pará, 
Goiás… por vezes animais em mau estado de carne, levava para a 
minha fazenda, fazia um acabamento e daí enviava para as zonas 
de turismo, no meu caso Caruaru, Recife no estado de Pernam-
buco a 1400km da minha cidade Balsas no estado do Maranhão. 
Havia um mercado semanal, onde vendíamos tudo, se não ven-
desse ficava aí numa fazenda de um amigo porque na semana 
seguinte sabia que estaria lá outra vez e para fazer o caminho 
demorava 24h sem dormir. 
No Brasil ainda acontece o que se passava cá antigamente, ga-
nhávamos dinheiro com isso. Hoje em dia comprar nas Furnas, 
Povoação ou Vila Franca os preços são iguais e mandar para o 
continente também não compensa, difere apenas o transporte. 
Isso acontece lá porque existem ainda poucas pessoas a fazer 
isso, a ir buscar ao interior trazer para o litoral, depois as épocas 
de chuva são também diferentes num país tão vasto, quando o 
litoral tem pastagens, o interior es

tá a ficar sem elas, as pessoas têm de tirar os animais de casa e 
os do litoral estão a comprar.   
 

Gostou da experiencia, porque é que veio embora? 
Sim, gostei. Acabei por ter de sair por uma questão de segurança 
pessoal. Já não estou lá há 4 anos, fala-se que houve grandes 
alterações nesse ponto. Contudo, ainda leio os jornais de lá e 
continua a haver violência mesmo no interior, nem falo nas gran-
des cidades. Existem lá algumas pessoas que para eles tirar a vida 
a um cão ou a uma pessoa é o mesmo, como existe muita pobre-
za, mata-se por 100€.  
 

Voltava? 
Para negócio não! De férias, talvez… 

Carlos Oliveira  
Manuel Cid 

Raça Girolando  



Para rir!  

Finanças 

Pedro e Maria estão num vôo para a 
Austrália para comemorar seu 40.º 
aniversário de casamento. 
De repente, o comandante anuncia 
pelos altifalantes: 
- Senhoras e senhores, tenho más notí-
cias. Os nossos motores estão a deixar 
de funcionar e vamos tentar aterrar de 
emergência. Por sorte, vejo uma ilha 
não catalogada nos mapas logo abaixo 
de nós, e, por isso, vamos tentar aterrar 
na praia. 
Ele aterrou com êxito, mas avisou os 
passageiros: 
- Isto aqui é o fim do mundo e é muito 
provável que nós não sejamos resgata-
dos e tenhamos que viver nessa ilha 
para o resto das nossas vidas! 
Nesse instante, Pedro pergunta à 
mulher: 
- Maria, entregaste o nosso IRS antes de 
viajarmos? 
- Ai, perdoa-me Pedro. Eu esqueci-me 
completamente! 
Pedro, eufórico, agarra a mulher e afin-
fa-lhe o maior beijão de todos os 40 
anos de casamento. 
A Maria não entende e pergunta: 
- Pedro! Porque me beijaste desta 
maneira? 
E ele responde: 
- Os gajos das Finanças vão encontrar-
nos! 

Sardinho 
Diz a professora para os alunos: 
       - Amanhã, tragam todos um animal 
de estimação. 
       No outro dia, diz a professora para a 
menina Raquel: 
       - Então menina Raquel, diga-me lá o 
que é que trouxe... 
       - Eu trouxe uma cadelinha, senhora 
professora. 
       - E como é que sabe que é uma 
cadelinha e não um cãozinho? 
       - Porque é uma menina tal como 
eu. 
       - E o Pedrinho o que trouxe? 
       - Eu trouxe uma pombinha, senho-
ra professora. 
       - E como é que sabe que é uma 
pombinha e não um pombo? 
       - Porque ela põe ovos. 
       - Muito bem! E o menino Joãozi-
nho, vá, diga-me lá o que é que trou-
xe? 

       - Eu trouxe um sardinho, senhora 
professora. 
       - E como é que sabe que é um sar-
dinho e não uma sardinha? 
       - Porque na lata dizia "sardinha com 
tomates"!!! 

Dores no ouvido 
As secretárias de alguns médicos devem 

pensar que são doutoras. 
Isto, porque pergunta, quase sempre, 
quando se chega a uma consulta, a 
razão da visita. E o paciente, por delica-
deza, tem que responder, diante de 
todos, às perguntas que lhe fazem, o 
que se torna muito desagradável. 
Não há nada pior que uma rececionista 
perguntar o motivo da consulta, diante 
de uma sala de espera cheia de pacien-
tes. 
Uma vez entrei para uma consulta, 
aproximei-me da rececionista, com um 
ar de pouco simpática. 
- Bom dia, minha senhora! 
Ao que a rececionista respondeu: 
- Bom dia, quais são as suas queixas? 
Porque veio à consulta? 
- Tenho um problema com o meu pénis, 
respondi. 
Como alguns dos presentes riram, a 
rececionista alterou-se e disse-me: 
- O senhor não deveria dizer coisas 
como estas diante das pessoas. 
- Porque não? ... a senhora perguntou-
me a razão da consulta e eu respondi. 
A rececionista disse-me, então: 
- Poderia ter sido mais dissimulado e 
dizer, por exemplo, que teria uma irrita-
ção no ouvido e discutir o real problema 
com o Doutor, já dentro do gabinete 
médico. 
Ao que eu respondi: 
- E a senhora não deveria fazer pergun-
tas diante de estranhos, se a resposta 
pode incomodar. 
Então sorri, saí e voltei a entrar: 
- Bom dia, minha senhora! 
A rececionista sorriu, meio sem jeito, e 
perguntou: 
- Sim??? 

- Tenho um problema com o meu ouvi-
do. 
A rececionista assentiu e sorriu, vendo 
que havia seguido o seu conselho e 
voltou a perguntar-me: 
- E... o que acontece com o seu ouvido? 
- Arde-me quando eu mijo... 

Loura 

Uma loura pergunta a outra: 
Achas que faz mal tomar a pilula com 
diarreia? 
Ao que a outra responde: 
Acho que não mas porque é que não 
tomas com água? 

 
Descobertas 
Os portugueses não param de descobrir 
Mais 2 descobertas dos portugueses: 
- 1.ª Descoberta 
Depois de observarem como trabalha a 
troika, concluíram que trabalha a pilhas: 
Pilha tudo. 
- 2.ª Descoberta 
Sócrates, afinal, é um exemplo a seguir: 
Se a maioria dos políticos o seguissem e 
fossem viver para o estrangeiro... vivia-se 
muito melhor em Portugal. 

A anã 
Uma anã vai a uma consulta ginecológica. 
O médico pergunta em que podia ajudar. 
 - Bem doutor na verdade não sei como 
dizer, mas cada vez que chove a minha 
vagina dói. 
 - Dói? Mas como? 
 - Ah, doutor, ela dói, arde, fica averme-
lhada. 
 - Bem. Suba na cama ginecológica que eu 
vou examiná-la. 
 O médico observa atentamente e diz-lhe: 
 - Na verdade não encontro nada de 
anormal. Mas como é a dor? 
 - É uma dor muito intensa. O interessante 
é que sinto somente quando chove. 
 - Bem, lhe recomendaria que venha num 
dia de chuva, assim posso fazer um diag-
nóstico mais preciso. 
 Passam-se 15 dias e numa tarde chuvosa 
aparece no consultório novamente a anã. 
 - Ai, doutor. Não aguento mais de dor! 
Hoje, que está chovendo, está doendo 

muito novamente! 
 O médico olha e manda-a deitar-se na 

cama ginecológica. Coloca um lençol 
entre as pernas, agarra uma tesoura e 

começa a trabalhar. 
 Depois de cinco minutos diz-lhe para 
descer da maca: 
 - Como se sente? 
 A anã caminha um pouco e diz: 
 - Estou muito bem doutor, já não sinto 
nada. O que é que o senhor fez? 

 - Nada. Só lhe cortei um pouco as botas 
de borracha. 



O pecador 
Numa aldeia pecava-se demais! O velho 
padre, cansado de ouvir tantas confis-
sões envolvendo o desagradável termo 
adultério, combinou um código com os 
seus paroquianos. Sempre que alguém 
perdesse a cabeça teria simplesmente 
de dizer: Senhor Padre, eu caí!. 
E pronto, sempre que alguém confessa-
va ter caído, o velho padre já sabia do 
que se tratava. Mandava o pecador 
rezar três Ave-marias e um Pai-nosso, e 
a coisa ficava por ali. 
Os anos passaram e, o velho padre par-
tiu deste mundo, sem ter tido tempo de 
avisar o seu sucessor do código combi-
nado. 
Um dia, o jovem padre, espantado com 
tanta queda, dirigiu-se ao Presidente da 
Câmara para lhe expor a estranha situa-
ção: 
- O Sr. Presidente vai-me desculpar, não 
me quero meter no seu trabalho, mas 
tem os passeios numa lástima! Não 
passa um dia sem que muitos dos meus 
paroquianos se queixem de ter caído. 
O presidente solta uma gargalhada e 
antes de esclarecer a situação, o jovem 
padre continua: 
- E não se esteja a rir Sr. Presidente, que 
a sua esposa, coitada, só esta semana já 
caiu três vezes! 

Pedro Passos Coelho e a vidente 
Pedro Passos Coelho consulta uma 
vidente: 
A vidente concentra-se, fecha os olhos e 
diz: 
- Vejo o senhor a passar numa avenida, 
num carro aberto, e o povo a acenar. 
Pedro Passos Coelho sorri e pergunta: 
- Essa multidão está feliz? 
- Sim, feliz como nunca! 
- E o povo corre atrás do carro? 
- Sim, à volta do carro, como loucos. Os 
polícias até têm dificuldade 
em abrir caminho. 
- As pessoas carregam bandeiras? 
- Sim, bandeiras de Portugal e faixas 
com palavras de esperança e de 
um futuro melhor. 
- A sério? E as pessoas gritam, cantam? 
- Gritam frases de esperança: "Agora 
sim!!! Agora tudo melhorará! " 
- E eu, como é que reajo a tudo isso? 
- Não dá pra ver. 
- Porque não? 
- Porque o caixão está fechado... 

Os animais 
Na escola, a professora falava dos ani-
mais: 
- Para que serve a ovelha, Mariazinha? 
- Para nos dar a lã, professora... 

- E para que serve a galinha, Manoelzi-
nho? 
- Para nos dar os ovos... 
- E para que serve a vaca, Joãozinho? 
- Para nos passar os trabalhos para 
casa... 

O Joãozinho 
Como trabalho de casa a professora 
pede para os alunos fazerem uma rima. 
No dia seguinte: 
- Diga a sua rima, Joãozinho? 
- Lá vem o canguru com uma flor no cú. 
Indignada, a professora manda-o refa-
zer a rima. No fim da aula… 
- Joãozinho, diga novamente a sua rima: 
- Lá vem o canguru com uma flor na 
bochecha, porque no cú a professora 
não deixa. 

O Joãozinho 
Ao entrar na sala de aulas, a professora 
escorrega e dá um grande trambolhão. 
Na queda, saia sobe-lhe até à cabeça. 
Levanta-se imediatamente, toda irrita-
da, ajeita-se, e pergunta aos alunos: 
- Luisinho, o que é que você viu? 
- Vi os seus joelhos, professora. 
- Um dia de suspensão! E você, Carli-
nhos? 
- Vi as suas coxas, professora. 
- Um mês de suspensão. E você, Joãozi-
nho? 
O Joãozinho pega nos cadernos e dirige-
se para a porta de saída da aula: 
- Bom, pessoal... Até para o ano que 
vem… 

Velhinho no ginásio 
Homem bem maduro e bem fora de 
forma estava treinando no ginásio, 
quando viu uma garota bem linda por 
perto... 
E logo, bem entusiasmado, perguntou 
ao treinador: 
- Qual a máquina aqui que eu devo usar 
para impressionar aquela coisinha boa 
ali? 
O treinador olhando bem para o "Tiozi-
nho" de cima a baixo, respondeu sorrin-
do: 
- Só a "MÁQUINA DO MULTIBANCO" no 
corredor de entrada!!!!!....... 

Telemóvel  
Em pleno ato, ela diz: 
- Amor … pareces um telemóvel. 
Ele pergunta embevecido: 
- Vibro muito não é?!  
- NÃO! Quando entras no túnel … per-
des rede.  

Óculo para o sol 
Um homem entra na farmácia e pergun-
ta:  

- Tem óculos?  

- Para o Sol?  
- Não, para mim! 

Copos 
Por que é que os copos gostam de jogar 
às cartas?  
Por causa das copas! 

Táxi 
O Zezinho chama um táxi: 
-Quanto costa uma viagem até á esta-
ção? 
-Trezentos escudos. 
-E a bagagem? 
-Isso é grátis. 
-Então se é assim, leve a bagagem que 
eu vou a pé. 

A oferta 
O Manuel resolve oferecer um casaco 
de pele de raposa prateada à filha mais 
nova. Ela fica satisfeita com o presente: 
- Como pode uma coisa tão maravilhosa 
vir de um animal tão pequeno, sem 
aparência, totalmente insignificante... 
- Alto lá! Se não me queres agradecer, 
tudo bem. Mas não precisas de ofender 

O adivinho 
Uma mulher está no supermercado, 
prestes a pagar as suas compras. 
O rapaz que a atende passa os artigos 
pelo leitor: um litro de leite, cem gra-
mas de fiambre, um quilo de arroz e 
alguns vegetais. 
O rapaz diz-lhe: 
- Você é solteira, não é? 
- Ah... sou... como é que adivinhou? 
- É que você é feia como o caraças... 

O bêbado 
Um indivíduo que andava sempre bêba-
do vai ao médico nesse estado. O médi-
co apercebe-se que o homem está 
"perdido" e diz-lhe: 
- Você deve "carregar" bem no álcool! 
Responde-lhe o bêbado: 
- Álcool? Só quando me falta a cachaça! 

A aluna 
A professora interroga uma aluna que 
demora a responder. 
- Então Rosa?!?! A minha pergunta é 
assim tão difícil? 
- Não é tanto a pergunta que é difícil 
senhora professora, mas sim a resposta! 

No tribunal: 
Como pode o acusado provar que 
estava embriagado? 
Perfeitamente, senhor juiz. Tenho 
testemunhas que nesse dia me 
viram abraçar a minha sogra. 
 



Luís Bettencourt o Açoriano que se tor-

nou no maior produtor individual do mundo, 

PASSOU DE 17 PARA 60.000 

VACAS EM 30 ANOS.  
Luís Bettencourt é o maior produtor de leite individual do mundo, com 

60.000 vacas em lactação espalhadas por 13 propriedades no estado de 

Idaho, EUA, produz aproximadamente 2.000.000 de litros de leite/dia. Só 

de silagem são produzidas 400.000 toneladas/ano.  

Nasceu e cresceu nos Açores, nas ilhas de São Jorge e Faial. Veio para 

os Estados Unidos com a sua família em 1969, com 12 anos de idade. A 

família instalou-se em Turlock, no Vale Central da Califórnia e juntamen-

te com seu o pai, trabalhou em vários empregos relacionados com os 

laticínios. 

Mudou-se para Idaho em 1982 e aí criou a sua própria exploração de 

leite com apenas 17 vacas. Seis meses depois, a exploração já tinha 

130 vacas e em 1985 ele estava a ordenhar 900 animais. 

Em 1988 comprou a segunda exploração, aumentando o seu rebanho 

para 1.700 vacas em lactação, tendo desta forma se posicionado para 

uma maior expansão.  



As instalações da exploração considerada a “principal” foram construídas em 1999. Aí, mais de 

10.000 vacas são ordenhadas e cria mais de 8.000 novilhas. Esta exploração representa a consolida-

ção de cinco explorações menores e expansão do rebanho ainda mais. Nos últimos 12 anos, Betten-

court adquiriu várias outras explorações, assim como uma quantidade significativa de terras agrícolas. 

Hoje ordenha cerca de 

60.000 vacas e tem 60.000 

novilhas. Ele também é 

dono de mais de 14.000 

hectares na maioria dos 

quais (12 mil hectares) cul-

tiva milho ou luzerna. Em-

prega aproximadamente 

500 pessoas.  

A comercialização do leite 

das 60.000 vacas, é tão 

importante como produzi-lo, 

especialmente durante o 

recente período de prolon-

gadas baixas preços do 

leite. Bettencourt, junta-

mente com dois outros pro-

dutores, formaram a “Pro-

dutos Lácteos de Idaho” em 2008. Com 67.000 mil metros quadrados de fábrica, esta indústria de lati-

cínios está localizada em Jerome e começou a recolher leite em Fevereiro de 2009. É a única no 

mundo que produz concentrado proteico a 80%, isto porque não queriam competir com ninguém. Nes-

te momento vão-se concentrar em dobrar a sua capacidade, porque estão a bater o mercado em 5 

centavos por litro segundo afirma Bettencourt.  

O segredo para se ter tornado um produtor tão grande, afirma estar na saúde, quanto à escolha dos 

seus gerentes, diz que o segredo está em tratá-los e pagá-los bem. Se eles se sentirem bem, perma-

necem e vão transmitindo o conhecimento de uns para os outros. Ainda mantem os 2 primeiros funci-

onários que contratou e mais de 

150 pessoas trabalham há mais 

de 15 anos. Afirma que enquan-

to constrói a sua empresa, eles 

ensinam os novos. 

Como principais desafios para o 

futuro, destaca o preço das ra-

ções, as questões ambientais e 

o facto de os bancos não quere-

rem emprestar dinheiro.  

Para gerir a volatilidade dos 

preços de leite e da ração uma 

vez que tem grandes investi-

mentos, utiliza uma bolsa para 

fazer uma “cobertura” do seu 

leite e ração para conseguir ga-

nhar 2 a 4 centavos por litro de 



leite. Quando vende leite, compra ração para equilibrar a quantidade de leite produzida. Todos os dias 

vende leite e todos os dias compra ração, assim sabe que estará a fazer dinheiro no “futuro”, nos 12 

meses seguintes.  

Os seus planos não passam por investir fora dos EUA, considera o tempo primordial, tempo é dinheiro 

e tendo negócios fora do pais e mesmo noutro estado, passaria o tempo num avião e para ele, isso 

seria um desperdício de tempo.  

Quanto aos parâmetros financeiros que mais monitora com frequência, são os investimentos feitos em 

vacas e terra (o património 

liquido), porque quanto 

menor for, mais forte é 

com o Banco. Outro parâ-

metro, são as linhas de 

crédito, mesmo que não 

precise diz que é bom sa-

ber que está lá, porque se 

uma oportunidade de ne-

gócio aparecer, seja de 1 

ou 2 milhões, o dinheiro 

estará disponível e não 

precisará de esperar para 

fazer dinheiro. Considera 

ser um luxo ter dinheiro 

quando aparece uma boa oportunidade.  

Quanto à possibilidade de crescer ainda mais, não está posta de parte, para ele as coisas “aconte-

cem”, neste momento transforma algum leite porque ganha mais assim do que vendendo leite a outro 

que o transforme.  

O seu lema é: "Se te levantares todos os dias e apreciares o que estás a fazer, não é um traba-

lho, é um hobby."  

  

Fontes:  
MilkPoint; 
Revista leite integral, N.º 33, ano 6  
bettencourtdairy.com/ 

Ao lado, um corredor 

com quase 800 metros 

de comprimento e capa-

cidade para 570 vacas 
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Concelho: Ponta Delgada  
Freguesia da exploração: Relva  
Idade: 47 Luís e 51 José  
Formação: O José tirou o curso de pecuária na escola 
profissional das Capelas e posteriormente o curso de 
Jovens Empresários Agrícolas 
Área explorada: Cerca de 30 hectares para vacas e 14 
para venda a corte quando não precisamos 
Localização das parcelas: Relva e apenas uma nas Fetei-
ras  
História da Exploração: O pai começou com meia dúzia 
de vacas, foi crescendo e chegou até às 250. Mais tarde a 
exploração foi repartida pelos irmãos. O Sr. Luís e José 
começaram nessa altura com 70 vacas e atualmente pos-
suem 121 vacas, das quais 95 em produção 
Recursos Humanos: Os 2 e 1 empregado 
Parcelas de renda: 6.6 hectares 
Próprias: 37.4 hectares 
Altitude das parcelas: Todas entre 220 a 260 metros   
Produções 2011: Cerca dos 790.000 litros anuais e apro-
ximadamente 960.000 para 2012  
Prémios em Feiras: Não têm participado  
Efetivo 
Total de animais: 2008 
Animais em produção: 95 
Vacas secas: 26 
Novilhas cheias: 17 
Novilhas vazias: 32 
Vitelas: 38 
Machos: Vendem tudo à nascença  
Vacinações: IBR/BVD 
Maneio reprodutivo:  
Beneficiação de novilhas: Aos 15 meses 
Touro ou IA: Só inseminação 
Critérios de seleção de novilhas: Parto fácil  
Critérios de seleção dos touros: Mais produção (leite, 
gordura e proteína) e longevidade, menos o Tipo.  
Maneio alimentar  
Alimentação das vacas em produção: Feno silagem, sila-
gem de milho, palha e concentrado.  
Milho: 30.64 hectares (220 alqueires)  
Colostro: Sempre durante 5 dias  
Tempo a beber leite: Até aos 60 dias, 2 tomas diárias de 
2 litros cada 
Concentrado: Cerca de 300g por litro de leite  
Pastoreio: Os animais estão estabulados 24 horas diárias, não vão à pastagem.  
Quota: 650.000 litros  
Sala de ordenha: 10 pontos em tandem (5X2)  
N.º de tratores: 3  
Armazenamento e recolha do leite: Tanque de refrigeração de 4.000 litros 
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IRMÃOS DUARTE 
 

            Covoada  
Luís Ponte Silva Duarte  José Manuel da Ponte Silva  



 
 
Entrevista  
 

Há quantos anos trabalham nesta atividade?  
Desde sempre, ambos começámos desde crianças a acompa-
nhar o nosso pai e enquanto estudámos. Depois disso foi 
sempre nesta atividade.  
 

Se não tivessem esta vida que outra vida gostaria 
de ter tido? 

José – Medicina humana ou veterinária 
Luís – Piloto de aviões 
 

Quais são as principais dificuldades com que se 
deparam no dia-a-dia?  
Sempre tivemos dificuldades, mas enquanto as pessoas com-
prarem os nossos produtos, as dificuldades não serão tantas. 
Os aumentos dos fatores de produção, especialmente as 
rações e o não acompanhamento do preço do leite pago à 
produção preocupam-nos bastante. Mas no fundo, olhando 
para os outros setores, as pescas, a construção civil ou o 
comércio, não podemos dizer que estamos em dificuldades.  
 

O que é que acham que temos a melhorar na 
estrutura da produção de leite?  
Neste momento, quase toda a gente tem qualidade naquilo 
que produz e vende. Os produtores, assim como as fábricas 
têm apostado na qualidade, o que ainda falta é trabalhar para 
a redução de custos, por exemplo a nível de concentrados. As 
pessoas têm de pensar melhor na forma como produzem.  
 

Recentemente a ministra da Agricultura disse que 
estão a chegar cerca de 200 candidaturas por mês, 
ao Gabinete de Apoio à Instalação de Jovens Agri-
cultores. Acham que o setor agrícola está mais 
atrativo ou é porque não há alternativas? 
As duas coisas. Não há muitas alternativas no mercado de 
trabalho. A alternativa à agricultura, como exemplo, podia ser 
a instalação de uma casa comercial, mas essa área está em 

grandes dificuldades. Neste momento, a agricultura tem apre-
sentado mais estabilidade apesar de ser a área mais trabalho-
sa. Enquanto houver pessoas, elas terão de comer e ainda 
existe muita fome a nível mundial.  

Vocês já passaram por isso, quais são as maiores 
dificuldades para os Jovens que se pretender insta-
lar na atividade agrícola nos açores? 
Existe muita burocracia e é preciso ter algum dinheiro para se 
instalar na nossa zona o mais barato são 10.000€ por alqueire 
(70.000€/ha). Se o jovem não tem dinheiro, se a banca não lhe 
empresta dinheiro e se ficar à espera do apoio do Governo, 
não vale a pena instalar-se na atividade agrícola. Não é viável.  
 

Tem feito alterações na exploração devido aos 
tempos difíceis que atravessamos? 
Tentamos gastar o mínimo e produzir o máximo. Na explora-
ção estabulámos as vacas há um ano. A mudança teve a ver 
com a eficiência da produção, a redução de mão-de-obra, a 
rentabilidade e os problemas do Inverno. 
 

A produção de leite continua a subir na Região. 
Num cenário de fim das quotas será neste o cami-
nho? 

Se os preços continuarem a baixar, vai ter de se produzir mais 
leite e tentar ter menos custos.  
 

Recentemente tem-se falado na possibilidade de 
as quotas não acabarem, acreditam nessa possibi-
lidade?  
Independentemente de o regime de quotas acabar ou não, 
vamos ter que produzir mais e com menos custos. Devia exis-
tir sempre o regime de quotas, pois é melhor para nós, para 



aqueles que se querem instalar e para os preços do leite. Se 
não, vai haver uma guerra de preços… Sempre fomos a favor 
das quotas. É uma defesa para todos 
Sabemos que há muitos países europeus a fazerem força para 
acabarem com as quotas. Do que conhecemos dos Estados 
Unidos, eles podem produzir livremente, existem grandes 
oscilações de preços, o preço do leite sobe muito mas repen-
tinamente baixa, e muitas lavouras desaparecem por causa 
disso. Se acabarem com as quotas, é o que vai acontecer a 
nível nacional e na Europa. Muitos países vão produzir muito 
mas depois vão para o fundo. Nessa altura, muitos agriculto-
res, e famílias, vão ao fundo e não voltam à atividade. 
 

Sei que fazem muitas contas, sabem quais os fato-
res de produção que mais peso têm na produção 
de leite para além das rações?  
Para além das rações, o gasóleo e os adubos. Especialmente 
as rações e o gasóleo, que está muito caro, gasta-se muito. 
 

Já tiveram oportunidade de conhecer outras reali-
dades na produção de leite?  
Sim o Continente e os Estados Unidos (Luís) e a Holanda 
(José). 
 

Que diferenças e semelhanças encontraram? 
Luís - Em relação aos Estados Unidos existem muitas diferen-
ças. Cá somos muitos pequenos, não conseguimos competir e 
lá existem grandes explorações, todos vivem para serem 
maiores. Também há diferenças no maneio dos animais, no 
modo de produção e na mentalidade de querer fazer mais. A 
genética, têm vacas parecidas às nossas e com produções por 
vaca semelhantes também. 
José - Em relação à Holanda, têm um meio ecológico, usam 
muita pastagem como nós. Apostam muito na produção pró-
pria para usarem menos concentrado. As produções de leite 
são como as nossas e também efetuam muitas inseminações. 
De diferente, podemos apontar que os produtores trabalham 
mais e são mais exigentes. 

 
Luís, preferia produzir cá ou na américa? 
Da maneira que estou agora, antes estar cá.  
 

Nesses países os lavradores fazem tudo ou recor-
rem prestadores de serviços? 
Em ambos os países, Estados Unidos e Holanda, o produtor faz 
de tudo, apesar de não ter tempo para tudo. Percebe de agri-
cultura, da alimentação, da ordenha, de tudo. Às vezes vemos 
pessoas que só fazem uma coisa e nada mais, mas como estão 
as coisas hoje em dia, temos saber fazer um pouco de tudo.  

Acham que é importante conhecer novas realida-
des?  
É sempre bom sair daqui e entrar em contacto com outras 
pessoas. Não quer dizer que mudemos a maneira de fazer as 
coisas, as pessoas têm outra mentalidade e a realidade é dife-
rente. Vemos procedimentos diferentes e mesmo que não 
consigamos pô-los em prática, sempre aprendemos qualquer 
coisa.   

Vai ser apresentada brevemente a Confraria do 
leite dos Arrifes, o que é que acham desta ideia?  
É boa ideia se for bom para os produtores e para a promoção 
do leite.  
 

Alguns investigadores da Universidade dos Açores 
defendem para os Açores a aposta em novas raças, 
tais como a jersey, o que é que acham dessa opi-
nião?  
Pelo que ouvimos, a produção da Jersey é parecida com a 
Frísia e come menos. Já tivemos algumas e pela nossa expe-
riência, as vitelas de raça Jersey demoram muito a desenvol-
ver-se. É um animal com os quais temos de ter mais cuidados 
para produzir leite em quantidade. Mas as que tivemos eram 
boas produtoras.  
 
Ultimamente têm investido também na sua explo-
ração?  
Sim quer a nível animal, quer a nível das infraestruturas. 
 

Luís, também gosta da construção, este estábulo 
foi construído por si, o que é que o levou a fazer 
uma obra destas pela sua mão? Havendo ajudas 
comunitárias para construções, porque é que não 
recorreu a essas ajudas, não são atrativas?  

Quando comecei a construção nem pensei nisso. De qualquer 
das maneiras os projetos demoram muito tempo a ser apro-
vados, há muita burocracia, muitos papéis e eu preferi assim.  

 
Gostaria de deixar alguma mensagem final? 
Que os lavradores agricultores sejam mais unidos, assim con-
seguiremos mais para a nossa atividade e para o bem de 
todos.  
 

 
 

Julho 2012 
Carlos Oliveira  

Manuel Cid
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QUAL A IMPORTÂNCIA DO PERÍODO DE 
SECAGEM NA PREVENÇÃO DE MAMITES 

APÓS O PARTO? 
 

 
 

Deolinda Silva 
Médica Veterinária, Pfizer Saúde Animal 
 

 

 
s mamites são a principal causa de refugo numa 

exploração leiteira a nível mundial e são res-

ponsáveis por severas perdas económicas. 

Estima-se que cada caso clínico de mamite 

tenha um custo médio de 210€, tendo em conta diver-

sos factores como a quebra na produção de leite, os dias 

do intervalo de segurança dos medicamentos e, diferen-

tes custos com medicamentos, com mão-de-obra, com 

médico veterinários, entre outros (Huijps et al., 2007). 

A nível Europeu, as mamites clínicas causadas por bacté-

rias (‘micróbios’) do meio ambiente continuam a ser um 

grande problema para as explorações leiteiras. Como 

principais bactérias ambientais responsáveis por mami-

tes clínicas no início da lactação temos a E. coli e o Strep-

tococcus uberis. Cerca de 52% das mamites por E. coli e 

56% das mamites por Str. uberis, que ocorrem nos pri-

meiros 100 dias da lactação, têm origem em infecções 

da glândula mamária durante o período seco (Bradley et 

al., 2000). Como exemplo, a bactéria E. coli pode ser 

responsável por casos de mamites agudas (com febres 

altas e o animal prostrado, por toxémia), que põem em 

risco não só a produtividade futura do animal mas tam-

bém a sua própria vida (Figura 1). 

Figura 1 – Caso de mamite aguda: vaca caída com estado geral 

severamente afectado e com lesões graves do úbere. 
 

As bactérias ambientais podem entrar dentro do úbere 

por 3 vias: 

 - durante a ordenha, quando a higiene não é 

adequada na preparação dos tetos; 

 - quando as vacas se deitam logo a seguir à 

ordenha, não estando o teto completamente encerrado 

pelo rolhão de queratina; 

 - durante o período de secagem. 

Durante o período de secagem existem 2 períodos de 

maior vulnerabilidade a infecções da glândula mamária. 

Estes períodos correspondem às primeiras 3 semanas e 

às últimas 2 semanas da secagem. Durante as primeiras 

3 semanas, o rolhão de queratina que sela o teto ainda 

não está completamente formado, deixa de haver o 

efeito do leite a passar durante a ordenha (eliminação 

de bactérias do canal do teto), deixa de se fazer a desin-

fecção dos tetos (postdip) após a ordenha e a pressão 

A 



dentro do úbere é razoável, numa boa parte das vacas. 

Nas últimas 2 semanas da secagem, esta pressão interior 

do úbere começa novamente a aumentar e ocorre a 

diluição dos factores de protecção do próprio úbere, 

devido ao início da produção de leite. Os níveis de anti-

biótico de secagem, por sua vez, começam a baixar (grá-

fico 1). 

Gráfico 1 – Períodos de maior susceptibilidade a infecções da 
glândula mamária durante a secagem. A linha a azul corres-
ponde à concentração de antibiótico de secagem, desde a sua 
aplicação até ao final do período de secagem. 

 
Um importante factor de risco para a ocorrência de 

infecções do úbere durante a secagem é a deficiente 

formação das barreiras naturais do teto e da glândula 

mamária e a existência de lesões nas extremidades dos 

tetos (Dingwell et al., 2003). Após a última ordenha, o 

teto inicia o processo de formação de um tampão natu-

ral no canal do teto, denominado rolhão de queratina. 

Este tem a função de selar o teto durante o período 

seco, prevenindo a entrada de micróbios ambientais. 

Existem vários estudos que revelam que o teto pode 

demorar vários dias até formar completamente um 

tampão de queratina, demostrando que 50% dos canais 

do teto continuam abertos após 10 dias da secagem e 

5% por volta dos 50 dias (Williamson et al., 1995; Wil-

liamson et al., 2002). Outro estudo realizado por Ding-

well et al. (2003), constatou que 50% dos tetos encon-

tram-se abertos após a 1ª semana do período seco, 23% 

dos tetos podem encontrar-se abertos aos 42 dias após 

a secagem e que 5% nunca fecham completamente 

durante toda a secagem. Neste último trabalho, con-

cluiu-se também, que os quartos que permaneceram 

abertos tiveram um risco 1.7 vezes maior de desenvol-

ver mamites no período inicial da lactação. Com base 

nestes estudos podemos concluir que a existência de um 

rolhão de queratina funcional durante todo o período de 

secagem, desde o início do período seco, seria funda-

mental na prevenção de novas infecções do úbere. 

Tendo em conta o que foi exposto anteriormente, 

podemos considerar que o período de secagem é essen-

cial para a futura lactação da vaca leiteira. Tem como 

objectivos: curar mami-

tes sub-clínicas existen-

tes (vacas com células 

somáticas elevadas), 

prevenir que ocorram 

novas infecções do úbe-

re neste período (cau-

sadas por bactérias do 

meio ambiente), reduzir 

as contagens de células 

somáticas na próxima 

lactação e a renovação 

do tecido mamário, 

preparando o úbere 

para a próxima lactação. 

A utilização de antibióti-

co de secagem (‘bisna-

gas de secagem’) no início do período seco, tornou-se 

num procedimento de rotina, como medida para a redu-

ção de mamites em muitos países. O objectivo deste 

tratamento é eliminar infecções já existentes e prevenir 

que novas infecções ocorram na 1ª fase da secagem. De 

facto, o período seco é o momento mais eficaz e seguro 

para a cura de vacas com células somáticas altas (ex. 

infecções por Staphylococcus aureus adquiridas durante 

a lactação), uma vez que permite utilizar antibióticos de 

longa acção (inadequados para o período de lactação 

devido ao longo intervalo de segurança para o leite), 

sem o risco de acusar inibidores no leite. 

A escolha do antibiótico de secagem deve ser crite-

riosa. O produto deve: 

- ter acção para as bactérias responsáveis 

pela infecção do úbere; 

- ser adequado para o tratamento de mami-

tes sub-clínicas; 

- ter uma boa penetração no tecido mamá-

rio; 

- ter uma duração de actividade adequada 

ao tempo de duração da secagem. 

Os antibióticos de secagem têm 2 limitações: não previ-

nem infecções provocadas por micróbios para os quais 

não têm acção e nenhum antibiótico tem actividade 



contra todos os micróbios. Além disto, não previnem em 

simultâneo novas infecções na fase inicial e final da 

secagem (períodos de maior risco para a entrada de 

micróbios do meio ambiente). 

Para melhor prevenir e curar novas infecções intrama-

márias em vacas leiteiras durante a secagem, é preciso 

oferecer mais do que terapia de secagem, um ambiente 

limpo e confortável para os animais. Deste modo, a 

necessidade de uma prevenção extra durante o período 

seco, tem estimulado a procura de novas formas de 

maneio para a vaca seca. 

Uma das ferramentas actualmente disponíveis, consti-

tuindo um importante auxílio na prevenção de mamites 

durante a secagem, é a utilização de um selante interno. 

O selante interno é uma pasta viscosa, inerte, que imita 

o mecanismo natural de encerramento do teto, asseme-

lhando-se ao rolhão de queratina natural produzido pela 

vaca. Tem a capacidade de penetrar nas fissuras e 

dobras do interior do canal do teto e funciona como 

uma barreira física, que impede a entrada de agentes 

microbianos. Em resumo, as características do selante 

interno são: imita o rolhão de queratina, não é irritante, 

não contém antibiótico, actua como uma barreira física 

entre a vaca e o meio ambiente, permanece no canal do 

teto durante todo o período seco, mesmo em vacas que 

estão secas mais tempo, é de fácil eliminação ao parto e 

é seguro em caso de ingestão acidental pelos animais. 

As grandes vantagens da utilização de um selante inter-

no na secagem são: 

- previne a entrada de bactérias pelo canal do 

teto durante todo o período de secagem; 

- reduz a ocorrência de novas infecções do úbere 

durante a secagem; 

- reduz o nº de mamites clínicas durante o início 

da lactação (100 dias). 

Testemunhos de produtores, que começaram a utilizar o 

selante do teto em conjunto com o antibiótico de seca-

gem, indicam que a incidência de mamites clínicas na 

lactação seguinte reduziu em 25 a 30% (Bradley et al.. 

2000). O número de casos de mamites agudas por bac-

térias ambientais (ex. E. coli) também sofreu uma mar-

cada redução na altura do parto. Estes testemunhos 

foram confirmados, entre outros, por um estudo reali-

zado por Godden et al. (2003) que concluiu que o uso 

combinado do selante do teto com o antibiótico de 

secagem, reduziu em 33% os casos de mamites clínicas 

no início da lactação. 

 

Figura 2 – Imagem radiográfica simulada de um teto, no 
qual se aplicou um selante do teto (‘mancha branca’ no 
interior do canal do teto). 
 

Podemos concluir que o uso combinado do antibiótico 

de secagem com um selante interno, proporciona uma 

protecção extra frente a novas infecções do úbere 

durante todo o período seco. Esta combinação visa 

reduzir o número de casos de mamite clínica, diminuir 

os refugos de animais por mamites, melhorar a eficiên-

cia reprodutiva da exploração (a ocorrência de mamites 

tem impacto negativo na fertilidade dos animais), dimi-

nuir a mão-de-obra por maior facilidade de maneio, 

diminuir a incidência de doenças secundárias e outros 

custos associados a mamites. 

É importante referir, que tanto a aplicação das ‘bisnagas 

de secagem’ como do selante interno, obedecem a uma 

técnica diferente, que requer o máximo de higiene. A 

sua má aplicação pode condicionar o sucesso do proto-

colo de secagem e provocar a ocorrência de mamites. 

Antes da aplicação destes produtos, devem ser lidos os 

folhetos informativos dos medicamentos e, em caso de 

dúvidas, deve ser consultado o médico veterinário assis-

tente da exploração para proceder a uma demonstração 

de ambas as técnicas. 

Qualquer protocolo de secagem deve ser adaptado à 

realidade da exploração. Deve ter em conta o tipo de 

mamites e agentes microbianos existentes (contagiosas 

e/ ou ambientais), deve ser fácil de implementar e ter a 

melhor relação custo-benefício. 

Para esclarecimentos adicionais acerca do tema, consul-

te o médico veterinário assistente da sua exploração. 

 Nota da autora: Gostaria de agradecer ao Prof. Doutor George Stilwell (Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa) pela 
cedência de uma fotografia utilizada neste artigo. 
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“…é do conhecimento comum que a União 

Europeia dispõe dos requisitos mais exigen-

tes em todo o mundo em matéria de produ-

ção agrícola, o que tem como consequência 

imediata o aumento dos custos de produção 

e, sucessivamente, a diminuição de competi-

tividade perante outros mercados..”  

por: M. Patrão Neves 

Deputada ao Parlamento Europeu eleita na lista do PSD 

 

 

“Sabores da 
Europa”: 

 

Estratégia para 
a promoção 

dos produtos 
agrícolas 

 

 

stá actualmente em debate, no Parlamento Euro-

peu, um documento “sobre a informação e a 

promoção dos produtos agrícolas: uma estratégia 

com grande valor acrescentado europeu para promover 

os sabores Europa”. Este é 

um documento lançado 

pela Comissão Europeia 

como tema de uma refle-

xão preparatória para a 

iniciativa legislativa que 

apresentará no último 

trimestre de 2012.  

Dir-me-ão, eventualmen-

te, que esta não é uma 

prioridade para a agricul-

tura, que este é um assun-

to menor, que este é um tema que anima discursos mas 

não se traduz em rendimento. Eis o que eu receio tam-

bém e o que quero contrariar. 

1. Para uma valorização efectiva dos produ-

tos agrícolas europeus 

Enquanto Relatora do PPE para este documento, tenho 

chamado a atenção para a importância que ele pode 

efectivamente vir a ter se constituir mais do que uma 

nova estratégia de promoção a somar a tantas outras 

passadas. Estas, apesar de relevantes e necessárias, não 

têm produzido o efeito desejado, isto é, a dinamização 

da economia agrária e uma remuneração justa do agri-

cultor.  

Neste contexto 

tenho defendi-

do devermos 

abordar a nova 

“estratégia para 

a promoção dos 

produtos agríco-

las”, lançada 

pela Comissão 

Europeia, como 

uma grande 

oportunidade para que os agricultores venham finalmen-

te a sentir que poderá valer a pena o cumprimento 

escrupuloso, que desde há muito prosseguem, de todas 

as obrigações que a União Europeia lhes impõe em 

matéria de saúde pública, qualidade, ambiente, bem-

estar animal e ainda condições sociais. Afinal, é do 

conhecimento comum que a União Europeia dispõe dos 

requisitos mais exigentes em todo o mundo em matéria 

de produção agrícola, o que tem como consequência 

imediata o aumento dos custos de produção e, sucessi-

E 



““……eexxiiggee--ssee  oo  mmááxxiimmoo  aaoo  aaggrriiccuullttoorr  eeuurrooppeeuu  ee  ddeeppooiiss  ccoommpprraa--ssee  oo  qquuee  éé  

iimmppoorrttaaddoo  ee  aappeennaass  ccuummpprree  ooss  mmíínniimmooss..  ÉÉ  aabbssuurrddoo..””  

vamente, a diminuição de competitividade perante 

outros mercados. Neste cenário, a pressão tem-se exer-

cido invariavelmente no sentido dos agricultores baixa-

rem o valor dos seus produtos, isto é a sua rentabilidade, 

para conseguirem competir e escoar a produção. 

Entretanto, e simultaneamente, a União Europeia tem as 

fronteiras mais permeáveis do mundo no que diz respei-

to à importação de bens de países terceiros. No que se 

refere especificamente aos produtos agrícolas que nos 

vêm de fora, subordinados a diferentes e menos exigen-

tes normas de produção e também a diferentes e menos 

exigentes níveis de fiscalização, conseguem chegar ao 

nosso mercado a preços mais baixos do que o dos pro-

dutos europeus. E o consumidor, sobretudo no período 

de graves dificuldades económicas que atravessamos, 

quando olha para as prateleiras de produtos, prefere 

comprar um importado mais barato do que um outro 

que cumpre todas as exigências impostas pela União 

Europeia, oferecendo qualidade certificada a vários 

níveis, mas apresentando um preço um pouco mais ele-

vado. 

Em síntese, por um lado exige-se o máximo ao agricultor 

europeu e depois compra-se o que é importado e apenas 

cumpre os mínimos. É absurdo.  

Não defendo que tenhamos de abandonar os requisitos 

que já cumprimos mas, sem dúvida que (1) temos de 

exigir o cumprimento das mesmas regras a todos os pro-

dutos que entram na UE e (2) temos de garantir que 

estas normas de produção se traduzam em rendimento 

acrescentado. E, ou a “informação e a promoção dos 

produtos agrícolas: uma estratégia com grande valor 

acrescentado europeu para promover os sabores Euro-

pa” o consegue ou então não valerá nada e será apenas 

mais um documento de boas intenções. 

Em suma, as exigências relativas a saúde pública, quali-

dade, ambiente, bem-estar animal e condições sociais de 

trabalho têm de se traduzir não apenas num comple-

mento de qualidade mas também num efectivo valor 

acrescentado dos produtos e maior rendimento para os 

produtores. Eis o que considero imperativo e está ausen-

te na proposta da Comissão.  

2. A proposta da Comissão Europeia 

O objectivo geral da Comissão, para a política revista de 

informação e de promoção, é o de apoiar uma agricultu-

ra capaz de acautelar a segurança alimentar, uma utiliza-

ção sustentável dos recursos naturais e de proporcionar 

um novo dinamismo às zonas rurais – em linha com a 

Estratégia 2020 a que hoje se subordinam todas as polí-

ticas europeias. Este objectivo especifica-se em quatro 

orientações fundamentais, a saber: 

- valorização da produção agrícola europeia e 
consolidação da sua posição nos diversos mercados; 

- promoção das normas comunitárias em maté-
ria de saúde pública, ambiente e bem-estar animal, e 
fornecimento de informações aos consumidores de 
melhor qualidade sobre o modelo europeu de produção; 

- divulgação dos novos produtos aos consumido-
res e valorização da diversidade da 
oferta europeia; 

- contribuição para um 
melhor conhecimento dos sistemas 
de qualidade e dos produtos com 
elevado valor acrescentado. 

Actualmente, a Comissão atribui 50 

milhões de euros por ano, a organi-

zações ou associações profissionais 

de produtores, para apoio de campa-

nhas que promovam os produtos 

agro-alimentares e os métodos de 

produção da EU. O financiamento 

comunitário pode cobrir até metade 

dos custos totais das campanhas, 



devendo um mínimo de 20 % ser pago pela organização 

proponente. As campanhas a apoiar podem ser lançadas 

no seio da UE ou além-fronteiras com o objectivo de 

abrir caminho a novos mercados e podem incluir cam-

panhas publicitárias nos meios de comunicação social, 

promoções nos locais de venda, participação em exposi-

ções e feiras, bem como uma série de outras actividades. 

3. Propostas do Parlamento Europeu a 
defender  

No âmbito de debate no Parlamento Europeu “sobre a 

informação e a promoção dos produtos agrícolas: uma 

estratégia com grande valor acrescentado europeu para 

promover os sabores Europa” tenho defendido: 

- que a política promocional apoie as actividades 

de exportação dos operadores da UE, em particular das 

PME, a fim destas tirarem proveito do aumento do con-

sumo nos mercados emergentes;  

- incentive as pequenas e médias empresas a 

criarem agrupamentos, o que lhes permitirá atingir uma 

massa crítica para fazer negócios no mercado interna-

cional; 

- facilite a resolução de questões ligadas à expor-

tação e dê assistência aos exportadores mediante o for-

necimento de informações e de uma eventual actividade 

central ou genérica temática da EU;  

- que a Comissão lance eventos/campanhas que 

encorajem as organizações profissionais dos Estados-

Membros a serem mais activas na candidatura a pro-

gramas de promoção fora da UE, de modo a apresenta-

rem o melhor dos sabores, tradições e qualidade dos 

produtos agro-alimentares da EU;  

- e apoie projectos-piloto em países terceiros 

destinados à penetração de novos mercados; 

- valorização das garantias mais exigentes em 

matéria de rotulagem, rastreabilidade, segurança sanitá-

ria e requisitos rigorosos relativamente ao ambiente, ao 

bem-estar animal e ao respeito dos direitos dos traba-

lhadores para que as exigências impostas aos produtores 

agrícolas possam ser valorizadas no mercado externo e 

dai retirar mais-valias; 

- imprimir maior transparência na selecção de 

programas ao nível nacional e/ou regional, num proces-

so de selecção mais curto, e devendo a Comissão estabe-

lecer orientações claras para os Estados-Membros; 

- introdução de uma maior flexibilidade que 

permita adaptar os programas às condições flutuantes 

de mercado durante a fase de execução, o que deverá 

implicar uma redução do nível de pormenor exigido na 

apresentação dos programas; 

- simplificação da actual política de informação e 

promoção, sendo particularmente importante reduzir os 

encargos administrativos, nomeadamente mediante a 

redução dos número de relatórios exigidos pela Comis-

são; 

- e, não obstante os constrangimentos decorren-

tes da crise financeira actual, é de considerar crucial o 

aumento do orçamento para acções de informação e 

promoção a favor dos produtos agrícolas no mercado 

interno e em países terceiros. 

A nova “estratégia para a promo-

ção dos produtos agrícolas” tem 

de criar condições para a dinami-

zação dos mercados agrícolas 

locais, regionais, europeus e 

mundiais, com medidas especifi-

cas que se adaptem a cada um 

destes mercados, e que conver-

tam os produtos de proximidade 

sempre na primeira escolha do 

consumidor. 
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tualmente nos Açores têm existido vários aci-
dentes com tratores, devidos principalmente 
pelo desconhecimento dos riscos de empina-
mento e reviramento dos veículos no cumpri-

mento das tarefas agrícolas. Na maioria dos casos, os 
acidentes ocorrem por falha humana mas também por 
manutenções deficientes do trator. 

De seguida identificam-se várias situações que podem 
provocar acidentes: 

 Cansaço do condutor; 
 Condução sob o efeito do álcool; 
 Velocidades excessivas; 
 Excesso de confiança do condutor na sua condu-

ção, veículo e estado do local de trabalho;  
 Transporte de cargas excessivas em trator ou 

atrelado;  
 Transporte desequilibrado de carga por carrega-

dor frontal do trator;  
 Transporte de carga mal distribuída ou solta em 

reboque; 
 Carregador frontal em posição elevada e com 

carga; 
 Empinamento do trator por embraiar rápido; 
 Condução, estacionamento e trabalhos em ter-

renos desnivelados com ou sem cargas; 
 Condução, estacionamento e trabalhos junto de 

valas, bermas grotas com ou sem cargas; 
 Condução, estacionamento e trabalhos em 

zonas com obstáculos encobertos, por excesso 
de vegetação ou lama; 

 Transporte de cisternas vazias ou pouco cheias; 
 Desconhecimento das melhores práticas de 

condução e manutenção do trator; 
 Falta de manutenção de travões; 
 Deficiência ou ausência de iluminação e sinaliza-

ção no trator e reboque. 
 

Medidas de Prevenção 

É importante que o agricultor tenha presente algumas 
medidas preventivas na utilização do trator para que 
garanta a sua segurança: 

 Deve ter formação adequada para a utilização de 
máquinas agrícolas; 

 Deve estar familiarizado com os órgãos de comando 
do trator; 

 Os comandos na cabine do trator devem estar bem 
visíveis e facilmente identificáveis; 

 Possuir um extintor e caixa de primeiros socorros 
devidamente acondicionados no trator; 

 Nunca permitir a utilização do trator por pessoas 
sem formação e sem experiência; 

 Não deve permitir a presença nem transportar 
outras pessoas; 

 Possuir no trator estruturas de segurança homolo-
gadas: arco, quadro ou cabina; 

 

Figura 1: Trator com arco montado atrás do condutor. 

 

Figura 2: Trator com arco frontal. 

 

 

Figura 3: Trator com quadro. 

 

 

Figura 4: Trator com cabina. 

 Utilizar sempre o cinto de segurança quando o 
trator estiver equipado com estrutura de segu-
rança. Caso contrário não se deve usar; 

 Fazer a manutenção regular do trator e dos 
equipamentos, de acordo com as indicações do 
fabricante do trator; 

A 



 Fazer inspeções periódicas aos órgãos de segu-
rança do trator; 

 Contactar técnicos especializados para fazer as 
reparações e manutenções.  
 

Condução de Tratores 

Na condução de tratores os trabalhadores devem 
atuar sempre em segurança, seguindo algumas 
regras e procedimentos: 

 A cabina do trator deve estar limpa e com 
máxima visibilidade; 

 As luzes dianteiras e traseiras do trator e 
traseiras do atrelado, devem estar limpas e 
funcionais para um transporte seguro e rea-
lização de trabalhos noturnos; 

 Os degraus de acesso ao trator devem estar 
sempre em bom estado e com condições de 
aderência e estabilidade; 

 O trabalhador deve utilizar roupa e calçado 
adequado ao tipo de trabalho; 

 Antes de pôr o trator a trabalhar deve sem-
pre certificar-se que não existe alguém junto 
do mesmo e das máquinas acopladas; 

 Pôr o trator a trabalhar em locais ventilados 
e não em locais fechados; 

 Conduzir o trator se todas as proteções esti-
verem montadas e na posição correta; 

 O tubo de escape deve manter-se afastado 
de materiais facilmente inflamáveis e isola-
do contra o risco de queimaduras; 

 Não devem existir obstáculos que diminuam 
a visibilidade dos espelhos retrovisores; 

 Não deverá transportar carga que ultrapasse 
os limites definidos pelo trator e atrelado; 

 Deve sempre reduzir a velocidade quando 
rebocar cargas; 

 Devem-se usar correntes de segurança 
quando se rebocam equipamentos e cargas 
pois ajuda a controlar o equipamento que 
acidentalmente se desengate; 

 A velocidade de condução do trator deve ser 
adaptada às condições do terreno, devendo 
ser cada vez menor quanto mais irregular e 
acidentado for o terreno; 

 Para sair de uma vala ou subir uma encosta 
íngreme, e assim evitar o risco de empina-
mento, deve conduzir o trator em marcha-
atrás. 

Conhecendo as situações que frequentemente 
originam acidentes e cumprindo as medidas de 
prevenção, regras e procedimentos na condu-
ção, certamente todos podemos trabalhar em 
segurança e contribuir para a diminuição da 
sinistralidade rodoviária com tratores agrícolas. 
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Comissão prevê subida dos preços nos próximos meses 
 Durante os primeiros meses do ano corrente, o preço médio do leite recebido pelos  produtores da União 
Europeia desceu, pela normal tendência sazonal e pela pressão exercida por uma maior oferta, tanto em terri-
tório comunitário (mais 3% no primeiro trimestre), como no exterior (+10% na Nova Zelândia e +12% na Argen-
tina no primeiro trimestre, +5% na Australia e +4% nos EUA nos 5 primeiros meses do ano).  

Em Maio passado, o preço médio na UE foi de 31,6 cêntimos/kg, cerca de 5% inferior ao do mesmo mês de 
2011. Não obstante, as previsões apontam para eu, uma vez ultrapassado o pico de produção sazonal, o preço 
volte a aumentar, de acordo com o relatório de situação sobre o mercado lácteo comunitário elaborado pela 
Comissão Europeia. 

No que se refere às margens dos produtores, a descida dos preços no primeiro trimestre do ano provocou a 
quebra daquelas margens, se bem que as mesmas se hajam mantido acima das dos mesmo período do ano 
transacto. 

Os preços dos produtos lácteos no mercado comunitário desceram a partir do passado mês de Janeiro, chegan-
do ao seu nível mais baixo em finais do mês de Maio. No entanto, em Junho, já apresentaram sinais de recupe-
ração. No mercado internacional, a tendência foi equivalente e as exportações comunitárias aumentaram signi-
ficativamente, especialmente no que diz respeito ao leite em pó desnatado e ao soro em pó. 
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 Quinta dos Açores: mais do que uma uni-

dade fabril  

A Quinta dos Açores, um projecto que representa um investimento de oito 
milhões de euros, reúne as vertentes agropecuária, industrial, turística e 
pedagógica. Para além de ser uma unidade fabril do ramo agroalimentar a 

Quinta dos Açores pretende também assumir um papel de relevo no que se refere às 
vertentes pedagógica e de animação turística da Terceira.  

As instalações da Quinta dos Açores, localizadas no Pico Redondo (arredores de Angra do Heroísmo), foram há 
dias oficialmente inauguradas, numa cerimónia que contou com várias dezenas de convidados. Trata-se um 
investimento do Grupo Barcelos de oito milhões de euros que permitiu a criação de cerca quatro dezenas de 
postos de trabalho e a utilização de tecnologia de ponta. 

Na unidade fabril da Quinta dos Açores é utilizada nos diversos produtos carne de Indicação Geográfica Prote-
gida (IGP) de explorações de diversas ilhas que é fatiada e embalada em vácuo ou utilizada na gama de produ-
tos "A Pastagem". Cerca de 95 por cento dos produtos de carne da Quinta dos Açores destina-se à exportação, 
sendo as grandes superfícies comercias do continente os principais clientes. 

Quanto à fileira dos lacticínios está ainda uma fase de arranque e a aposta da Quinta dos Açores vai para a 
diversificação de produtos destinados ao mercado local e exportação. Para além de leite fresco microfiltrado, a 
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Quinta dos Açores produz leite com chocolate, iogurtes de beber de vários sabores, iogurte grego, queijo fresco 
microfiltrado, queijos curados e gelados em que são adicionados pedaços de doces regionais da Terceira e Gra-
ciosa. 

Por outro lado, a Quinta dos Açores, que abriu as suas portas ao público no dia 13 de Julho, está também a 
desenvolver um projecto pedagógico tendo como elemento central a mascote "Quieta" e pretende ser uma 
referência na animação turística da Terceira. 

O empresário Francisco Helvídio Barcelos disse na cerimónia de inauguração que a Quinta dos Açores represen-
ta "o sonho de uma vida" e que a unidade permite aliar a mais recente tecnologia da indústria agroalimentar ao 
"saber fazer natural e genuíno dos açorianos". Segundo referiu, o projecto da Quinta dos Açores surgiu em 
2004 "com a intenção de acrescentar valor à produção primária dos Açores, nomeadamente, nos sectores dos 
lacticínios e carne". 

FONTE: Diário Insular  

 

 PSD questiona sobre soluções com o fim das quotas 

Os Deputados do PSD eleitos pela Região Autónoma dos Açores à Assembleia da República, 
em requerimento, questionam o Governo da República, sobre o que pretende o Executivo 
fazer para quando acabarem as quotas leiteiras em 2013, porque estas “assumem particu-

lar relevo no caso da Região Autónoma dos Açores”. Os parlamentares questionam que evolução positiva se 
poderá esperar sobre esta matéria para o futuro da PAC pós 2013.  

Mota Amaral, Joaquim Ponte e Lídia Bulcão referem que a ideia dominante da Comissão atenta contra a própria 
construção europeia ao prever, embora que de forma pouco clara, a renacionalização da PAC, a liberalização de 
certas produções e a falta de respeito por padrões standard nas importações, como sejam o bem-estar animal, 
os organismos geneticamente modificados ou os fitossanitários. Relativamente a estas questões específicas 
qual a intenção do Governo quanto ao seu tratamento e que resultados se podem esperar. 

Mais. Importaria, dizem os deputados, conceber uma política que mantenha o controlo público da produção, 
que regule as relações contractuais ao longo da cadeia alimentar, que garanta uma maior subsidiariedade às 
Regiões, que permita uma profunda simplificação processual e que evite uma continuada política comercial 
externa onde a agricultura é a “moeda da troca” para exportação de serviços e produtos industriais para países 
terceiros. 

Por isso, questionam se concorda o Governo com os princípios enunciados e, em caso afirmativo, que propostas 
apresentou, ou tenciona apresentar, para os concretizar. E de forma sucinta que posições e/ou diligências 
foram ou serão encetadas pelo Governo para o período da PAC 2014-2020? 

Os deputados opinam que sem pessoas não há actividade económica e sete das nove Ilhas dos Açores estão a 
ficar despovoadas, sendo a agricultura a única actividade capaz de inverter este processo. Segundo a metodo-
logia da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), os Açores são considerados 
“Zona Predominantemente Rural”. 

Isto significa que mais de 50% da população reside em Municípios com uma densidade demográfica inferior a 
150 ha/Km2. Assim o Meio Rural caracteriza 99,6% do território açoriano abrangendo 93% da sua população. 

Pretende-se que a PAC melhore a solidariedade e a equidade entre países e regiões, promovendo a proximida-
de e a integração entre umas e outras. 

Os Açores continuam com vantagens de critérios que nos podem diferenciar positivamente na reforma da PAC. 
Para além dos tradicionais critérios de dispersão geográfica e distância dos mercados, devem surgir novos 
argumentos como sejam, o critério da multifuncionalidade, da qualidade dimensional, da dependência da fileira 
do leite, da produção tradicional, dos acidentes naturais, do emprego e da coesão territorial. 
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O debate sobre a Política Agrícola Comum pós 2013 iniciou-se em Abril de 2010, e a Comissão Europeia enun-
ciou os princípios orientadores da PAC mediante a Comunicação de 8 de Novembro de 2010, que plasmou a 
aplicação destes princípios mediante propostas legislativas de 12 de Outubro de 2011. 

FONTE: Correio dos Açores 

 

Unileite expande unidade fabril  

Unileite inaugurou no passado dia 27 de Julho, as obras de expansão da sua 
unidade fabril nos Arrifes. A fábrica da Unileite – União das Cooperativas 
Agrícolas de Lacticínios e de Produtores de Leite da Ilha de São Miguel labora 

nos Arrifes desde 2000, tendo sido agora alvo de obras de expansão com o objectivo de dotar esta unidade 
fabril de uma capacidade de laboração que poderá chegar aos 150 milhões de litros de leite anuais.  

Esta obra representa um volume de investimento na ordem dos 26 milhões de euros, candidatado a Fundos 
Europeus. Com a ampliação da unidade fabril, a cooperativa aposta na introdução de novos produtos de valor 
acrescentado, nomeadamente no embalamento de queijos fatiados em novos formatos, leites funcionais e 
outros produtos. 

Esta cooperativa micaelense produz e coloca no mercado diversos produtos, desde o leite UHT, queijos, man-
teiga a sumos. 

A Unileite construiu em 1959 a sua primeira fábrica, localizada na avenida Príncipe do Mónaco, em Ponta Del-
gada, tendo nesse ano laborado cerca de dois milhões de litros de leite e produzido cerca de 92 toneladas de 
manteiga. 

Em 2000 inaugura uma nova unidade fabril, nas Arribanas, Arrifes, tendo laborado cerca de 24 milhões de litros 
de leite e produzido cerca de 12 milhões de litros de leite UHT, mil toneladas de manteiga e mil toneladas de 
queijo. 

O ano passado recolheu 148 milhões de litros de leite dos seus 674 associados, tendo faturado 61 milhões de 
euros e empregado 232 colaboradores, representando uma quota de 42% do leite recolhido na Ilha de São 
Miguel. 

FONTE: Açoriano Oriental 

 

Leite biológico da Agros detém 80% do mercado 

A Agros lançou uma linha de packaging mais educativa e amiga do ambiente nas gamas de leite e iogurte bioló-
gicos. A marca assume-se líder no segmento biológico de leites e iogurtes, com quotas de 80 e 50%, respecti-
vamente. Num traço quase infantil, a linha gráfica de Agros Biológico clarifica de forma simples as vantagens de 
ser biológico para o consumidor e para o ecossistema. 

As embalagens são certificadas pelo FSC, garantia de que a embalagem resulta de matérias-primas renováveis 
provenientes de florestas cujas operações são realizadas de forma ecologicamente correcta, socialmente justa 
e economicamente viável. 

Prosseguindo o plano de responsabilidade ambiental, a Agros eliminou ainda o cartão dos packs de leite e 
iogurtes biológicos. 

FONTE: Hipersuper 
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www.agrimin.co.uk

Você exige muito das suas 

Para mais informações, contacte: 
Cooperativa Juventude Agrícola, CRL

Melhores Vacas
Tenha a certeza que lhe dá 

Os melhores minerais dos
produtos All-Trace

“Balas” Agrimin
Suplementa os seus animais todos 

os minutos, todos 
os dias.

• Vacas Secas  • Vitelos  • Novilhas/Novilhos

Ag.A4 Azores ad  12/12/05  10:48 am  Page 1




