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Confraria do leite dos Açores  

 No passado sábado, dia 29 de Setembro, a Confraria do 

Leite dos Açores, fundada a 28 de junho de 2011, levou 

a efeito o seu 1º Bodo de Leite, entronizando os seus 

confrades Fundadores e  confrades Honorários. 

Esta confraria nasceu na maior bacia leiteira dos Açores 

pela mão da Associação de Jovens Agricultores Micae-

lenses, pela Cooperativa Agrícola Bom Pasto, pela Junta 

de Freguesia de Arrifes e pela Unileite. 

“TENDO COMO FIM REUNIR PRODUTORES, PROMOTO-

RES E AMIGOS DO LEITE COM A FINALIDADE DE PRESER-

VAR A HISTÓRIA, TRADIÇÕES E MODO DE VIDA RURAL, 

BEM COMO VALORIZAR A PRODUÇÃO DO LEITE E ESTI-

MULAR O SEU CONSUMO” 

Este desígnio não ficou limitado ao espaço geográfico de 

onde nasceu, mas sim estendido a todo o Arquipélago 

Açoriano, onde existem produtores de leites e consumi-

dores dos seus derivados. 

No sábado, logo pela manhã, os confrades e os nossos 

convidados foram-se chegando à Igreja de Nossa Senho-

ra da Saúde em Arrifes, espaço aberto à nossa Confraria 

pela gentileza do seu pároco, Padre Walter, que no seu 

entendimento defende que a Igreja é um espaço para se 

rezar e de encontro com Deus, mas também um espaço 

para os momentos mais significativos da vida da sua 

comunidade. 

Pelas 10h30 da manhã deu-se início à cerimónia pela 

liderança da Confraria do Queijo de São Jorge que apa-

drinhou a novel Confraria dando as boas vindas e entro-

nizando os órgãos diretivos da Confraria do Leite dos 

Açores, assumindo esta de imediato a continuação da 

entronização. 

Pelo meio, ouve um momento musical executado pelo 

nosso confrade Engº Renato que nos brindou com uma 

peça musical, executada com a viola da terra. 



Todos os confrades receberam as diferentes peças que 

constituem o traje, a saber; a capa, a insígnia, o chapéu 

e o diploma”, assinando o livro de ouro da Confraria e 

proferindo a seguinte formula de juramento: 

“Tendo sido um defensor do leite e pelo reconhecimen-

to do meu trabalho que a Confraria do Leite dos Açores 

me confere, venho reafirmar o propósito de continuar a 

defender e divulgar o leite dos Açores” 

Terminado a entronização deu-se de imediato o segui-

mento da missa de ação de graças, abrilhantada pelo 

coro do grupo de jovens da paróquia e com ofertório 

solenizado. Durante a homília, o Sr. Padre Walter colo-

cou a Confraria do Leite dos Açores sobre a proteção de 

Nossa Senhora Mão de Deus. 

À saída da missa, fez-se a fotografia de família e formou-

se o cortejo, com a Banda de Arrifes à frente, com desti-

no à Escola Secundária onde aconteceu o almoço e a 

atuação do Rancho Folclórico da freguesia.  

Tivemos connosco as Confrarias do Queijo de São Jorge, 

Confraria do Chá do Porto Formoso, Confraria dos Gas-

trónomos dos Açores, Confraria do Vinho dos Biscoitos e 

a Confraria das carnes da Madeira. 

 



Hipocalcémia ou ‘Febre do Leite’: 
impacto na saúde e produtividade da vaca leiteira. Quais 
as medidas de prevenção que podemos adoptar? 

 
 

Deolinda Silva 
Médica Veterinária, Pfizer Saúde Animal 

 
A hipocalcémia (vulgarmente denominada nos 

Açores como ‘vaca caída de parto’ é uma doença não 
infecciosa, que ocorre na altura do parto, provocada 
por uma diminuição súbita do nível de cálcio sanguíneo 
(Ca2+ < 8mg/ dl de sangue). Encontra-se englobada no 
grupo denominado “doenças da produção”, conjunta-
mente com a cetose (‘falta de açúcar’), o deslocamen-
to do abomaso (‘estômago virado’) e a acidose rumi-
nal. No geral, as doenças da produção são uma mani-
festação da incapacidade da vaca para se adaptar às 
exigências da alta produção de leite e continuam a ser 
uma importante causa de perda económica para a 
rentabilidade das explorações.  
 Podemos classificar a hipocalcémia como clíni-
ca quando a diminuição do nível de cálcio sanguíneo é 
muito severa (Ca2+ < 5.5mg/ dl), manifestando o ani-
mal sinais clínicos como alterações nervosas e muscu-
lares, paralisia progressiva (animal caído), colapso cir-
culatório, depressão da consciência, coma e morte. Do 
grupo das doenças de produção, a hipocalcémia clínica 
é a mais comum, podendo afectar entre 5 a 10% das 
vacas leiteiras na altura do parto. As ocorrências 
anuais por exploração podem variar de 2% a 60%. As 
perdas económicas devem-se a mortes (8% dos ani-
mais afectados), refugos prematuros (cerca de 12% 
dos animais afectados), custos com tratamentos e 
quebra da produção de leite na lactação que se inicia 
(Oetzel, 2002). 

Na hipocalcémia subclínica os valores de cálcio 
têm uma diminuição menos acentuada (situam-se 
entre 8mg/ dl – 5.5mg/ dl) e o animal não apresenta 
sinais evidentes da doença. A hipocalcémia subclínica 
pode afectar até 50% das vacas adultas. Considera-se 
que provoca maiores prejuízos económicos que a for-
ma clínica, uma vez que afecta maior número de ani-
mais. Apesar de aparentemente as vacas estarem sau-
dáveis, têm: diminuição da ingestão de alimento após 
o parto, risco aumentado de padecerem de outras 
doenças secundárias (ex. mamites, deslocamento de 
abomaso, cetose, retenção de placenta, infecção do 
útero, etc), diminuição da produção de leite (quebra 
até 14% no total da lactação) e diminuição da fertilida-
de futura (Oetzel, 2002; Goff, 2007). 

Durante o período de secagem as necessidades 
diárias de cálcio são cerca de 10-12g/ dia. Na altura do 
parto, as necessidades em cálcio da vaca leiteira 
aumentam de forma substancial, principalmente devi-
do ao início da produção de leite. Nesse período, estas 
necessidades são de 30g/ dia, sendo a maior parte do 
cálcio mobilizado para a produção de colostro. Uma 
vaca para produzir 10Kg de colostro necessita de 23g 
de cálcio (2.3g/ Kg), e esta quantidade é 9 vezes supe-
rior à que existe por norma no sangue (Radostits, 
2007). Em situações normais, a vaca leiteira tem 
mecanismos reguladores que são activados e rapida-
mente lidam com esta exigência em cálcio. Ocorre um 
aumento da absorção de cálcio a nível do intestino, 
diminui a eliminação de cálcio a nível do rim e aumen-
ta a mobilização do cálcio que se encontra armazenado 
nos ossos. Existem, no entanto, vários factores que 
podem impedir que os mecanismos reguladores do 
nível de cálcio no sangue actuem de forma rápida e 
eficiente. São exemplos a deficiência em magnésio, o 
excesso de fósforo, alimentação rica em cálcio durante 
o período de secagem (> 100g/ dia), carências em 
vitamina D3, entre outras. Tendo em conta que a pas-
tagem é a base alimentar das explorações leiteiras 
açorianas e que estas são pobres em magnésio, é de 
esperar que a incidência de hipocalcémia seja modera-
da a elevada. 

A idade, a raça, a condição corporal e o nível 
da produção de leite são também importantes factores 
de risco para a ocorrência de hipocalcémia. A raça 
Jersey é mais susceptível de desenvolver ‘febre do 
leite’ que a raça Holstein. Normalmente afecta vacas 
mais velhas (mais frequente entre a 3ª e 7ª lactação), 
sendo rara a ocorrência em vacas de 1ª e 2ª lactação. 
Vacas com elevada condição corporal ao parto (gordas) 
têm maior predisposição para o desenvolvimento des-
ta doença. A hipocalcémia está associada a vacas de 
alta produção, uma vez que, como já foi referido, as 
necessidades em cálcio aumentam com o nível de pro-
dução (Radostits, 2007; Oetzel, 2002). 

A maioria dos casos de hipocalcémia (75%) 
ocorrem nas 24h a seguir ao parto, 12% entre as 24 e 
48h pós-parto, 6% na altura do parto e 7% não ocor-
rem nas imediações do parto (Oetzel, 2002).  

 



Figura 1 – Vaca com hipocalcémia clínica em decúbito. 
 

Como consequências frequentes da hipocal-
cémia observamos a ocorrência de doenças secundá-
rias como distócia (partos difíceis), prolapsos uterinos 
(‘madre de fora’), retenção de placenta, infecção do 
útero (metrite), deslocamento do abomaso, cetose, 
diminuição da condição corporal, síndrome da vaca 
caída (vacas caídas que não conseguimos levantar e 
permanecem no chão por várias horas ou dias, aumen-
tando o risco de morte ou eutanásia). 
 Nos Açores existem vários factores de risco 
relacionados com o maneio animal e nutricional (prin-
cipalmente qualidade das pastagens e tipo de solo), 
que propiciam a existência de elevada ocorrência de 
hipocalcémia clínica e subclínica: 

- pastagens pobres em cálcio e magnésio e, 
ricas em potássio. Estes desequilibros minerais são 
causas de hipocalcémia; 

- escassez de água em zonas mais secas e 
durante o Verão, provocam stress hídrico nas plantas 
que não absorvem os nutrientes e minerais existentes 
nos solos; 

- pH ácido dos solos também impede a absor-
ção dos minerais pelas plantas; 

- existência de plantas infestantes nas pasta-
gens ricas em oxalatos (este composto indisponibiliza o 
cálcio para o organismo do animal; 

- inexistência, na maioria das explorações, de 
um correcto maneio animal e nutricional durante o 
período de secagem e transição; 

- condições corporais elevadas ao parto (‘vacas 
gordas’). 

Estas considerações teóricas comprovei-as na 
prática durante os anos em que trabalhei como veteri-
nária clínica na AJAM e verifiquei que a hipocalcémia 
clínica e subclínica, eram das patologias mais frequen-
tes das vacas leiteiras na altura do parto.  

 
Por isso, tendo surgido a oportunidade de rea-

lizar um trabalho de campo no âmbito de uma Tese de 
Mestrado em Medicina Veterinária, a Pfizer Saúde 
Animal conjuntamente com os médicos veterinários da 
UNICOL (ilha Terceira), realizou um estudo em 8 explo-
rações leiteiras durante o final de 2011 e início de 
2012, com o objectivo de avaliar a ocorrência de hipo-
calcémia subclínica nessas mesmas explorações. O 
estudo consistiu na medição do nível de cálcio total 
sanguíneo em 12 vacas de cada exploração, entre as 12 
– 24h após o parto. Com valores de cálcio entre 5.5 - 
8mg/ dl o animal está com hipocalcémia subclínica, 
com valores < 5.5mg/ dl considera-se que tem hipocal-
cémia clínica. Uma exploração tem o problema num 
nível considerado relevante quando mais de 30% dos 
animais recém-paridos desenvolvem hipocalcémia (ou 
seja, têm valores de cálcio no sangue < 8mg/ dl) (Oet-
zel, 2004). 

Com base neste critério, todas as explorações 
avaliadas demonstraram incidências estimadas como 
altas. Como se pode observar no quadro 1 (coluna das 
percentagens), a grande maioria das vacas amostradas 
demonstrou hipocalcémia entre as 12 e as 24 horas 
após o parto, e o que se observou nesses grupos de 12 
vacas é uma “fotografia” do que se prevê que ocorra 
na exploração (Oetzel, 2004). 

  
 Nº de vacas 

amostradas 

Nº de vacas com Ca2+ < 

8mg/ dl 

% das vacas amos-

tradas com hipo-

calcémia 

Média dos valores de 

Ca2+ total no sangue 

Exploração A 13* 10 76.9% 6.747 

Exploração B 12 7 58.3% 7.863 

Exploração C 12 7 58.3% 7.150 

Exploração D 12 12 100% 5.305 

Exploração E 12 12 100% 5.983 

Exploração F 13* 12 92% 5.678 

Exploração G 12 10 83.3% 6.528 

Exploração H 12 5 41.6% 7.807 
Quadro 1 – Resultados do estudo de avaliação do risco de hipocalcémia subclínica em 8 explorações da ilha Terceira. 

* - Em 2 explorações o nº de vacas amostradas foi de 13, em vez de 12 como o recomendado. No entanto, este facto não altera a conclusão final de que estas 2 
explorações têm risco elevado de hipocalcémia subclínica (Pedro Garcia, Relatório de estágio – Clínica de Espécies Pecuárias, 2012) 



 
A exploração B administra por rotina vitamina 

D3, 2 a 8 dias antes do parto, em todas as vacas a par-
tir da 2ª lactação (raça Jersey) e 3ª lactação (raça Hols-
tein). Analisando os resultados verificou-se que esta 
exploração B foi a que apresentou a média de calcémia 
mais alta (7.863mg/ dl). Estes resultados têm significa-
do estatístico (p = 0.0008235).  

No total das 98 vacas que entraram no estudo, 
foi administrada vitamina D3 antes do parto em 15, 
sendo que 11 vacas apresentaram valores de cálcio 
normais (> 8mg/ dl) e 4 tinham hipocalcémia subclíni-

ca. Nenhum destes animais desenvolveu doenças 
secundárias à hipocalcémia, como retenção de placen-
ta, mamite, deslocamento do abomaso, cetose, infec-
ção do útero (metrite). O autor desta tese, mediante 
análise dos resultados obtidos, concluiu que a adminis-
tração de vitamina D3 auxilia na prevenção da hipocal-
cémia (Garcia, 2012). 

Os sintomas da hipocalcémia clínica encon-
tram-se divididos em 3 fases, de acordo com a gravi-
dade e evolução da doença (Quadro 2). 

 
Fase Posição do animal Sinais clínicos possíveis Duração 

I Em estação (de pé) Excitação, nervosismo, hipersensibilidade, falta de apetite, 
fraqueza muscular, cambaleante, alterna peso corporal nos 

membros posteriores 

< 1h 

II Decúbito esternal Paralisia muscular, depressão, cabeça virada de lado e 
encostada ao corpo, tremores musculares, extremidades 

geladas (orelhas, focinho), timpanismo ligeiro (vaca 
‘empanturrada’) e ausência de defecação 

1 – 12h 

III Decúbito lateral 
(deitado de lado) 

Observam-se os mesmos sinais que na fase II mas mais 
pronunciados, membros esticados, perda de consciência, 
timpanismo muito severo, coma e morte (na ausência de 

tratamento atempado) 

< 5h 

Quadro 2 – Discrição dos sinais clínicos possíveis de encontrar nas 3 fases da hipocalcémia clínica (Oetzel, 2002; Radostits, 
2007). 

 
O tratamento da hipocalcémia deve ser reali-

zado o mais rapidamente possível após a detecção dos 
primeiros sinais clínicos, de preferência antes de a vaca 
estar caída (durante a fase I). Quanto mais longo for o 
intervalo entre o aparecimento dos primeiros sintomas 
e o tratamento, maior será a probabilidade de ocorre-
rem complicações secundárias (ex. mamites e reten-
ções de placenta), além de que a resposta ao trata-
mento pode ser mais demorada ou inexistente. As 
vacas que se encontrem na fase III (deitadas de lado ou 
de cabeça para baixo) devem ser colocadas em decúbi-
to esternal com a ‘cabeça para cima’, para evitar aspi-
ração do conteúdo ruminal, evitando morte por sufo-
cação ou ocorrência de pneumonias por aspiração. 
 O tratamento padrão é a administração de 
cálcio por via intravenosa (‘na veia’), subcutânea 
(‘debaixo da pele’) ou oral. O tipo de via de administra-
ção utilizada e a dose de cálcio administrada devem 
ser adequados à gravidade da situação. Por exemplo, 
numa vaca que esteja na fase III, o cálcio deve ser 
administrado por via intravenosa. Quando se utiliza a 
via oral deve-se ter o cuidado de não magoar a gargan-
ta do animal e evitar que haja passagem do líquido 
para os pulmões. Pode ser necessário administrar 
outros tratamentos acessórios, como glucose (‘açú-
car’), magnésio e fósforo, dependendo da situação. 
Deve consultar sempre o médico veterinário assistente 
da exploração antes de instituir qualquer tipo de tra-

tamento ao animal com hipocalcémia (Radostits, 2007; 
Oetzel, 2002; Goff, 2008). 
 Existem alguns sinais que indicam resposta 
favorável ao tratamento com cálcio como: o animal 
começa a tremer (particularmente nos flancos, esten-
dendo-se muitas vezes ao corpo todo), o focinho 
começa a ficar húmido, o animal começa a eructar 
(‘arrotar’), urina e defeca, entre outros. A não ocorrên-
cia de melhorias dos sinais clínicos (como as descritas 
em cima), a incapacidade do animal para se levantar 
ou ocorrerem recaídas (normalmente pelas 48h após o 
tratamento prévio), podem indicar um incorrecto/ 
incompleto diagnóstico ou um tratamento inadequa-
do. Os animais que não respondem adequadamente ao 
1º tratamento devem ser monitorizados com atenção 
redobrada.  
 Existem várias medidas de prevenção de hipo-
calcémia clínica e subclínica que podem ser implemen-
tadas, devendo fazer-se sempre uma análise dos riscos 
específicos da exploração e, se possível, recorrer à 
análise de um grupo animais recém-paridos para tirar 
conclusões sobre a dimensão do problema no efectivo. 
As medidas de controlo devem ser adaptadas à reali-
dade da exploração, devem ser de fácil implementação 
e ter a melhor relação custo-benefíco, devendo natu-
ralmente, ser envolvidos os técnicos nutricionistas e 
veterinários assistentes. 



 Como exemplos de medidas preventivas de 
hipocalcémia subclínica temos: 
  - utilização de dietas aniónicas no pré-
parto. Esta medida de prevenção é muito eficaz e tem 
sido largamente implementada a nível mundial, no 
entanto, tem a limitação de que deve haver um con-
trolo rigoroso da ingestão alimentar no pré-parto; tal 
não é possível em animais em pastoreio, logo seria de 
difícil implementação na maioria das explorações lei-
teiras dos Açores; 
  - administração de cálcio (via intrave-
nosa, subcutânea ou oral) no dia do parto; 
  - administração de vitamina D3 (8 a 2 
dias antes do parto) com o objectivo de aumentar a 
absorção de cálcio a nível intestinal (mecanismo 
importante na regulação dos níveis de cálcio sanguí-
neo); 

  - suplementação com minerais quando 
existirem evidências de carências nestes elementos 
(ex. hipomagnesiémia) que favorecem o aparecimento 
da hipocalcémia; 
  - monitorização e controlo da condição 
corporal ao longo da lactação, principalmente na seca-
gem e no parto, com o objectivo de evitar condições 
corporais exageradas ao parto; 
  - boas práticas de maneio animal: 
ambiente calmo e limpo na altura do parto, vigilância 
frequente das vacas recém-paridas (principalmente 
vacas de risco) nas 48h a seguir ao parto para detecção 
precoce de sinais de doença, etc.  
 
 Para esclarecimentos adicionais acerca do 

tema, consulte 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 e ao Dr. Pedro Garcia pela cedência dos dados do seu relatório de estágio em 
Clínica de Espécies Pecuárias. 
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representativas dos lavradores manifestaram, no acima 
referido questionário elaborado pelo Ministério da Agri-
cultura, algumas preocupações sobre arbitragem e fisca-
lização dos contratos, bem como sobre a sua aplicação 
pelas entidades públicas em alternativa ao modelo de 
autorregulação.  

Actualmente, o Ministério da Agricultura prepa-
ra a proposta de Decreto-Lei e a respectiva Portaria para 
estabelecer juridicamente a obrigatoriedade da contra-
tualização, por escrito, de modo a que esta entre vigor 
na próxima campanha, 2013/2014 (a 1 de Abril). 

Até então proceder-se-á ainda à avaliação da 
possibilidade de alargar o âmbito dos contratos às 

empresas de distribuição, atendo ao facto dos contratos 
terem como um dos principais objectivos a garantia de 
uma maior transparência na formação de preços, impra-
ticável sem o envolvimento da distribuição. Lamenta-
velmente a Comissão Europeia não estendeu os contra-
tos a toda a fileira, visando apenas a produção e a indús-
tria e deixando de fora a distribuição; o Governo portu-
guês está empenhado envolver também a distribuição e 
apreciará a sua viabilidade no contexto da Plataforma de 
Acompanhamento das Relações na Cadeia Agro-
alimentar/PARCA. Só os contratos alargados a toda a 
fileira poderão garantir um preço justo ao produtor e a, 
assim, a sustentabilidade do sector do leite. 

 
 

 
 
 

 

 

Consulte o novo site da ajam:  
http://ajamcja.com 



Acidose ruminal 
Dr.ª Mónica – Médica veterinária da AJAM  
 

A acidose ruminal é uma doença com grande importância económi-
ca nos ruminantes. Esta doença ocorre essencialmente devido a 
alterações alimentares que desencadeiam um conjunto de situações 
que levam à diminuição do pH do rúmen (aumento da acidez do 
rúmen). 

A acidose resulta da ingestão excessiva de:  

 Alimentos ricos em hidratos de carbono rapidamente fer-
mentáveis (milho e concentrados vulgarmente designados 
de ração): 

  Alimentos pobres em fibra ou com partículas muito peque-
nas;  

 Forragens de alta digestibilidade (pasto novo);  

 Alimentos ácidos (silagens).  

 A ingestão excessiva deste tipo de alimentos leva ao aumento da 
produção dos ácidos gordos voláteis, no rúmen, na medida que 
ultrapassam a capacidade de absorção do animal, ficando estes 
acumulados no rúmen. A sua acumulação leva à diminuição do pH 
(aumento da acidez do rúmen) e consequente morte dos microrga-
nismos do rúmen permitindo o desenvolvimento das bactérias lácti-
cas que levam ao aumento do teor de ácido láctico no rúmen.  

Existem dois tipos de Acidose 

Ruminal: 
A Acidose Ruminal Aguda ocorre devido a 
alterações bruscas na alimentação em que 
há uma ingestão rápida e excessiva de ali-
mentos rapidamente fermentáveis, espe-
cialmente, concentrados e milho. Estes 
casos acontecem, geralmente, quando os 
animais passam de um período de tempo 
em que não comem este tipo de alimentos 
e passam a ter acesso de forma brusca a 
grandes quantidades dos mesmos.  

Nas vacas leiteiras, a transição entre o 
período de vaca seca e o início da lactação é 

uma etapa crítica porque o rúmen necessita de cerca de duas semanas para se adaptar a uma nova dieta até que o 
alimento consumido seja digerido com a maior das eficiências. É, por isso, importante que o concentrado (ração) 
seja introduzido na alimentação das vacas secas gradualmente ao longo das últimas duas a três semanas de gestação 
de forma a obter uma maior eficiência alimentar e prevenir a acidose ruminal. 

Os animais com Acidose Ruminal Aguda apresentam sinais clínicos como: 
 

o Anorexia (falta de apetite),  
o Quebra na produção de leite,  
o Acidose metabólica/depressão, 



o  Desidratação e decúbito (animal não se consegue levantar).  
o Em casos graves pode-se instalar o coma e morte em cerca 

de 8 a 10 horas.  
 

 A Acidose Ruminal Subaguda, por sua vez, é a que requer maior 
atenção por parte do produtor e dos técnicos que apoiam a explora-
ção pois esta forma de acidose leva a complicações secundárias que 
representam grandes perdas económicas na exploração. Além disso, 
os sinais c  línicos não são evidentes e poderá afetar grande parte 
dos animais da exploração.  
 
Os animais afetados podem apresentar: 

o Diminuição da ingestão de alimentos e de fibra,  
o Redução do teor butiroso no leite e diminuição da produção 

de leite (estas alterações nem sempre são evidentes e são 
difíceis de detetar) 

o  Alteração da consistência das fezes para mole e por vezes 
diarreica com “bolhinhas”.  

o  Apresenta outras complicações com relevo na exploração, 
como sejam, laminites (problemas podais/cascos), desloca-
mentos de abomaso, abcessos hepáticos (rejeições no mata-
douro), pneumonias recorrentes (pneumonias tratadas que 

voltam a surgir, por vezes, com sangue e pus a sair pelo nariz 
e pela boca) e a síndrome da veia cava caudal (morte súbita 
do animal). 

Tratamento 
O tratamento da forma aguda é difícil e tem pouco sucesso. Nos casos mais 
graves deve-se retirar os concentrados da alimentação, tratar com soro por 
via endovenosa no sentido de corrigir a acidose metabólica, fazer antibiote-
rapia e em casos que se justifique proceder à transfaunação. 

 Em casos de menor gravidade, deve-se reduzir a quantidade de concentrado 
no alimento, fornecer palha ou feno de boa qualidade (aumento da ruminação e salivação) e administrar antiácidos 
por via oral (ex. bicarbonato de sódio). 

A prevenção da forma subaguda requer um maneio nutricional adequado e o alimento fornecido aos animais deve 
ser ajustado sempre que se faça uma alteração das matérias-primas (ex. sempre que se abrir um silo de milho novo). 

Em conclusão,  
A prevenção é o melhor tratamento e este passa pelo correto maneio alimentar na exploração. 

Deve-se adequar a quantidade e o tamanho da fibra, a quantidade de concentrado e fazer a adaptação gradual a 
dietas ricas em amido.  

Na realidade produtiva atual, a alimentação dada aos animais 
coloca-os no limiar da Acidose. Assim sendo, é extremamente 
importante fazer um correto maneio alimentar recorrendo sem-
pre que necessário aos técnicos de nutrição animal. 

Um maneio alimentar adequado permite uma maior eficiência 
alimentar, maior controlo sobre algumas patologias e conse-
quentemente permite reduzir as perdas económicas com trata-
mentos e refugo (abate) involuntário de animais o que leva um 
maior rendimento da exploração. 

A prevenção é o melhor tratamento e este passa pelo correto maneio alimentar na exploração 



 

 

“O Rei da batata-doce”, 
Manuel Vieira é o maior produtor mundial 

de batata-doce biológica e é açoriano! 

<Nasceu há 66 anos no Açores, saiu do Pico com 

17, esteve primeiro no Rio de Janeiro e chegou aos 

Estados Unidos da América em 1972, onde ainda 

hoje vive e produz 50 mil toneladas de batata-doce 

por ano, principalmente para a América, Canadá e 

México.  

É já o maior produtor mundial de batata-doce bio-

lógica, que representa 30 por cento de toda a sua 

produção.  

A indústria agrícola A. V. Thomas Produce de que 

Manuel Eduardo Vieira é proprietário, foi fundada 

em 1960 pelo seu tio, António Vieira Tomás natural 

da freguesia de São João, ilha do Pico, daí o nome 

da empresa A.V.Thomas Produce. Em 1977, propôs 

a venda do negócio ao seu sobrinho Manuel Eduar-

do Vieira.  

O tio António Vieira Tomás iniciou a produção com 

cerca de 4,05 hectares (29 alqueires), atualmente a 

Manuel Vieira possui de batata-doce biológica e 

inhame.  

Em 1977, quando comprou o negócio ao tio, come-

çou o plano de crescimento da indústria, que viria a 

transformar por completo, para, em 2010, ser o 

maior produtor mundial de batata-doce biológica, 

com vendas anuais de cerca de 50.000.000 Kgs. A 

atividade é desenvolvida, na época alta por cerca de 

900 trabalhadores, em cerca de 688 hectares (4940 



alqueires), 13 armazéns com mais de 111.000  

metros quadrados de superfície, toda a área de ser-

viço e escritórios, dezenas de tratores equipados 

para os diversos fins, dezenas de empilhadores, 

linhas de tratamento, empacotamento, embalagem 

e carregamento, balança especial de pesagem de 

camiões com atrelado, que chega a efetuar perto de 

uma centena de pesagens por dia, etc. Tudo foi 

pensado para uma produção em grande escala e a 

satisfação do cliente. Esta empresa é o terceiro 

maior empregador do Condado de Merced, a que 

pertence a cidade Livingston. 

A oferta ao mercado vária conforme o desejo deste, 

com vários tipos de produto diferenciado para cada 

nicho. A última oferta, preparada em linha específi-

ca, altamente especializada, é a batata pronta para 

ir ao micro-ondas e ser consumida de imediato. 

O ciclo desta indústria começa em Novembro com a 

preparação das terras, usando muito equipamento 

pesado, como os tratores. A etapa seguinte são os 

canteiros de plantio, onde é usada muita mão-de-

obra e menos equipamento, por razões óbvias, mas 

com uma seleção rigorosa e científica das sementes 

a usar. A recolha e desbaste do plantio são feitos à 

mão. A plantação é realizada por máquinas pró-

prias, atreladas a tratores, com 12 trabalhadores 

cada, que introduzem em 6 círculos rotativos o 

plantio, que, mecanicamente, abrem, aguam, plan-

tam e fecham o rego. A tarefa seguinte é o trata-

mento e manutenção, de forma que nos meses 

seguintes se proceda à sua extração da terra. Antes, 

a rama é cortada mecanicamente e deixada sobre a 

terra. A extração utilizada é altamente mecanizada, 

para que a batata passe por uma passadeira rolan-

te, existente numa plataforma de trabalho ambu-

lante, onde 8 trabalhadores, por plataforma, fazem 

a sua escolha e seleção, deixando na terra todas as 

batatas imperfeitas. Estas etapas ficam concluídas 

no fim de Outubro de cada ano. 

A grande dificuldade deste negócio é produzir 

batatas suficientes, numa parte do ano, para abas-

tecer o mercado o ano todo, em condições de boa 

qualidade. Para isso, são usados grandes armazéns, 

com circulação permanente de ar, para que a bata-

tas estejam em ótimas condições de servirem o 

cliente. São extraídas do terreno e acondicionadas 

até serem solicitadas pelos clientes. 

Durante todo o ano, com a encomenda dos clientes, 

as linhas de tratamento, limpeza, nova seleção, 

empacotamento, embalagem, acondicionamento, 

pesagem, escritório, etc., fazem sair os tais 

50.000.000 kgs. de batata doce. 

A cidade de Livingston, condado de Merced, estado 

da Califórnia, pelo seu clima e terrenos arenosos é 

o local ideal para este produto, centrando-se aqui 

95% da produção de batata-doce do Estado da Cali-

fórnia. 



Manuel Eduardo Vieira não diversificou muito os 

seus investimentos centrando a sua atividade neste 

produto, para além de alguns investimentos finan-

ceiros. No entanto, na sua ilha do Pico, investiu no 

supermercado mais moderno do triângulo denomi-

nado LAJESHOPPING, localizado na Vila das Lajes do  

Pico. 

Homem de trato fácil, acessível, respeitado pelos 

amigos e respeitador, que atende qualquer chama-

da no seu telemóvel, tem sido um benemérito para 

diversas associações, quer na ilha do Pico, onde, 

pelo menos, deixa a grande obra do Salão do Cen-

tro Social, Cultural e Recreativo da Silveira, como na 

diáspora as contribuições como fundador e primei-

ro presidente da Sociedade Filarmónica Lira Açoria-

na de Livingston, Casa dos Açores de Hilmar e Igre-

ja da Paroquia de Nossa Senhora da Assunção em 

Turlock, e muitas outras. 

Recentemente foi distinguido por Sua Excelência o 

Senhor Presidente da Republica, Aníbal Cavaco Sil-

va, com o Prémio Empreendorismo Inovador na 

Diáspora Portuguesa, premio instituído pela Cotec – 

Portugal.  

Fontes:  

adispora.com 

avthomasproduce.com  

acores.rtp 

  

  

 



A revisão do POSEI: o que se diz e o que é  
Maria do Céu Patrão Neves 

Deputada ao Parlamento Europeu eleita na lista do PSD 
 

 

pós um processo de cerca de dois anos, 
a revisão do Regulamento do POSEI foi 
finalmente fechada neste último mês de 

Novembro.  
A interpretação dos resultados obtidos não tem 

sido unânime, com diversos responsáveis políticos 
socialistas empenhados em valorizar o que se terá 
alcançado e comigo a apontar a escassez e insuficiência 
do que alcançámos. Não o faço por me comprazer com 
o fracasso, mas pelo dever de informar e também de 
alertar para a urgência de proceder a algumas reestru-
turações no sector agrícola para garantir a sua susten-
tabilidade a longo prazo nos Açores. 

Consideremos, pois, brevemente, o que alcan-
çámos com este POSEI, as expectativas frustradas e os 
avisos que esta revisão nos deixa para o futuro. 
 

O que alcançámos… 
 Os Açores obtiveram dois ganhos concretos, se 
bem que pequenos e de fraco impacto na economia 
agrícola açoriana.  
 Refiro-me primeiramente a um reforço orça-
mental para o sector das Bananas. Com efeito, o único 
financiamento adicional neste Posei foi no valor de 40 
milhões de euros, para as três Regiões Ultraperiféricas - 
francesas, espanhola e portuguesas -, destinado na 
totalidade ao sector da Banana e apenas durante o ano 
de 2013. A decisão de atribuição deste apoio financeiro 
decorreu dos prejuízos que este sector terá sofrido em 
consequência de acordos da União Europeia com países 
da América do Sul.  
 Estes 40 milhões de euros foram proporcionalmente distribuídos, de acordo com o volume da produção em 
cada uma das Regiões ultraperiféricas, da seguinte forma: 20,24 milhões para as Canárias, 18, 52 milhões para as 
regiões ultramarinas francesas e 1,24 para Portugal, sendo que apenas 100.000€ se destinam aos Açores. Em suma, 
os Açores obtêm uma quantia absolutamente insignificante da totalidade do reforço orçamental e unicamente diri-
gida a um sector que, não obstante relevante, não é prioritário nos Açores, beneficiando apenas 19 entidades colec-
tivas (associações, cooperativas) e produzindo essencialmente para a região, enfrentando a forte competição do 
baixo preço e da boa apresentação para o consumidor da banana produzida em climas mais quentes. 
 O segundo ganho que esta revisão do Posei trouxe para os Açores foi o do alargamento dos anos de referên-
cia (2005-2012) para selecção dos três melhores da produção de açúcar na Região e consequente cálculo do volume 
de produção a poder ser reexpedido sem devolução das ajudas recebidas. Trata-se de um pequeno benefício e a 
prazo, já que a Sinaga só terá direito de reexpedição até 2015. 
 Não creio estar a adoptar uma atitude pessimista se concluir que os dois e únicos benefícios directos alcan-
çados são diminutos e em sectores não estruturantes da economia agrária dos Açores. 
 

As expectativas frustradas… 
 As expectativas frustradas ultrapassaram largamente os benefícios alcançados e reportam-se fundamental-
mente à questão do reforço do orçamento do Posei e aos sectores estruturantes da nossa economia agrária, a saber: 
o leite e a carne. 

A 



 Com efeito, o Parlamento Europeu havia aprovado, no seu Relatório sobre o Posei, um reforço orçamental 
no valor de 70 milhões de euros que tivesse em atenção não só os apontados prejuízos para o sector europeu da 
Banana, mas também os sectores do leite e da carne sob ameaça do fim das quotas e dos acordos com o Mercosul, 
respectivamente. O orçamento foi, no entanto, reduzido para 40 milhões de euros a investir apenas no ano de 2013, 
como já indiquei, e não contemplando os nossos sectores principais. 
 As pretensões dos Açores, expressas no Relatório aprovado no Parlamento Europeu e depois reprovadas no 
trílogo, quer pelo Conselho, quer pela Comissão, eram de “proceder à introdução de medidas compensatórias espe-
cíficas, através do incremento do financiamento do programa POSEI”, para o sector do leite, tendo em atenção o 
anunciado fim das quotas para 2015 e a necessidade de garantir a sustentabilidade do sector nos Açores; e ainda a 
elaboração de um relatório por parte da União Europeia “de avaliação do impacto no rendimento dos produtores de 
carne de bovino a serem afectados pelo eventual acordo EU-Mercosul. Esse relatório será acompanhado por uma 
proposta legislativa com a devida compensação, a cada momento, relativamente às perdas de rendimentos sofridas 
pelos produtores europeus” (citando aqui algumas das minhas propostas para o Posei, inicialmente aceites pelo 
Parlamento Europeu e depois rejeitadas pelo Conselho). 
 Em relação as estas pretensões, obteve-se um texto modesto, fora do articulado e apenas relegado para os 
“considerandos” em que se lê: “Dada a natureza insubstituível da produção do leite nos Açores, onde é uma das for-
ças condutoras da economia, estabilidade social, qualidade do ambiente e ocupação da terra, os programas Posei 
são o melhor instrumento para o estabelecimento de medidas para manter a produção.” Não nego ser relevante 
chamar a atenção do desempenho multifuncional do sector do leite nos Açores, mas a verdade é que esta afirmação 
não só não se traduz em qualquer nova medida específica como, para além disso, remete todo e qualquer apoio ao 
sector apenas para um Posei sem aumento de orçamento. 
 Surpreende-me como é possível, perante esta realidade, afirmar-se terem-se obtido resultados satisfatórios! 
 

E os avisos para o futuro 
 O actual regulamento do Posei deixa-nos também alguns alertas importantes, em particular quando prevê 
que a Comissão Europeia estude o funcionamento do Posei já em 2013, apresentando então um relatório, even-
tualmente seguido por propostas legislativas. O motivo fundamental para esta revisão precipitada do Posei, seis 
meses após o encerramento de dois anos de negociações, anuncia-se como sendo para a avaliação do grau de efec-
tividade deste regime de ajuda às RUPs, mas também das decisões adoptadas no quadro da Política Agrícola 
Comum. 

O que este anúncio torna imediatamente manifesto é a nova lógica que assiste aos financiamentos europeus 
e que se tem vindo progressivamente a impor, isto é, a de avaliar a utilização dos fundos disponibilizados não pela 
capacidade dos sectores e/ou da Região os absorver, isto é, das taxas de execução de cada programa, de cada medi-
da mas, principalmente, do que é possível produzir com os fundos investidos, ou seja, o dinamismo económico e o 
desenvolvimento social desencadeado. Se temos sectores que se estruturam não no sentido de se virem a tornar 
rentáveis, mas no sentido de absorverem o máximo valor de fundos, teremos sempre excelentes taxas de execução, 
mas ainda uma agricultura extremamente dependente e, por isso, frágil e vulnerável. 

Um segundo aspecto que não está expresso mas se mantém implícito é o da próxima revisão poder vir a 
alterar o orçamento do Posei. De facto, na versão imediatamente anterior à aprovada, podia-se ler que a revisão 
seria feita por “circunstâncias económicas” - intenção explícita para a revisão que os deputados conseguiram elimi-
nar no seu carácter explícito mas não na sua intenção óbvia. É efectivamente difícil de compreender o interesse em 
reabrir um dossier fechado apenas há meses e depois de um tão longo período de negociações, se não for para rever 
o orçamento, já que a única notícia que se espera neste escasso período de tempo é a do estabelecimento de um 
orçamento para a Política Agrícola Comum. Haverá intenção de fazer repercutir a já certa diminuição do orçamento 
da PAC no do Posei…? É verdade que o Posei não se enquadra nas perspectivas financeiras, pelo que não deveria 
sofrer o impacto da redução do orçamento da PAC, mas é igualmente verdade que a primeira intenção para rever o 
Posei eram as circunstâncias económicas e que estas se vão contrair. 

 
 Mais uma vez afirmo não crer adoptar uma atitude pessimista, mas apenas propedêutica, isto é, proceder a 
uma análise do presente para preparar o futuro. E o futuro anuncia-se como não devendo trazer um reforço orça-
mental, mas antes uma exigência de não apenas gastar o dinheiro disponibilizado pela União Europeia mas investi-
lo. Tal implica criar impactos reais positivos a partir dos fundos disponibilizados o que, por sua vez, implica reestrutu-
rar sectores em prol da sua máxima sustentabilidade. 
 Temos boas condições de produção, bons produtores e bastante jovens e bons produtos pelo que importa, 
cada vez mais, utilizar os apoios existentes no sentido de garantir a máxima competitividade dos nossos produtos o 
que assegurará o sucesso da agricultura nos Açores por que todos lutamos. 



 

LLííddeerr  MMuunnddiiaall  MMááqquuiinnaass  ddee  OOrrddeennhhaa  

AApprreesseennttaa  DDiiffeerreenntteess  SSoolluuççõõeess  LLiibbeerrddaaddee  ddee  EEssccoollhhaa  

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



 
 

À conversa com...!                                   Marco Ponte (POVOAÇÂO)  
 Efetivo 

Total de animais: 70 
Animais em produção: 34 
Vacas secas: 11 
Novilhas: 14 
 Novilhas cheias: 8 
Vazias: 6 
Vitelas: 8 
Machos: 2 touros  
Vacinações: Brucelose. 

 Maneio reprodutivo: 
Beneficiação de novilhas: Touro. 
Touro ou IA: Ambos. 
Critérios de seleção de novilhas: Sele-
ção por inseminação artificial.  
Critérios de seleção dos touros: Pés, 
úbere e componentes tipo. 
Primeira inseminação e revisão pós-parto: Geralmente não.  

 Maneio alimentar: Milho com silagem mas mais pastagem.  
Milho: Utiliza enquanto tem.  
Alimentação de vitelas Colostro: No leite, silagem e ração.  
Tempo a beber leite:  3 meses. 
Concentrado e feno-silagem: Ração para produtoras de leite e milho.   

 Quota: 250.000 litros.  
Sala de ordenha: Em espinha para seis vacas. 
N.º de tratores: 1. 
Armazenamento e recolha do leite: No pasto e divide para tanques 
Outros equipamentos: Cisterna, auto-tanque, pulverizador, equipamentos para 
silagem e recolha de erva, espalhador de adubo.  

 
 

Nome: Marco Paulo Medeiros Ponte 

Concelho: Povoação  

Freguesia: Lomba do Botão  

Idade: 31  

Formação: 4.º Ano de escolaridade. 

Área explorada: 150 alqueires. 

Localização das parcelas: Lomba da Pe-

dreira.  

História da Exploração: 1.ª vez. 

Recursos Humanos: 2 pessoas. 

Parcelas de renda: Quase tudo de renda. 

Próprias: 2 alqueires com ordenha. 



1. Marco, para começar, quais os motivos que o levaram a enveredar pela produção de leite? 
Por gosto. O meu pai teve vacas, eu fui criado com isso e no estrangeiro ganhei o suficiente para investir nesta 
área.   

 
2. Quais as principais dificuldades 
que sentiu na sua instalação como 
jovem agricultor? 
Muita burocracia e as outras dificul-
dades que a vida traz. O preço do 
leite, aumentos da ração e gasóleo, 
os apoios são complicados e nunca 
ninguém sabe dar a resposta certa 
na hora certa. Há falta de informa-
ção. 
 
3. Em que medida a existência de 
apoios à instalação de Jovens o 
motivou a enveredar por esta acti-
vidade? 

Eu só enveredei nisto porque tinha o dinheiro e investi, porque se fosse para estar à espera de projectos para in-
vestimentos eu nunca tinha enveredado por esta atividade. 
 
4. Tem feito projectos de investimento ao abrigo do PRORURAL? Quais? 
Fiz um para umas cisternas e nitreira. De resto tenho feito, pequenos projetos (PROAMA). 
 
5. Porque é que optou por fazer a nitreira, por preocupações ambientais ou porque pretende também uma re-
dução de custos? 
Já tinha uma, mas não era impermeável. Tive de fazer uma nova, porque foi uma exigência dos serviços para me 
darem o licenciamento, o que foi um bom investimento pois poupei em fertilizantes. Foi um dos melhores investi-
mentos que fiz, pois poupo pelo menos 300 sacos de adubo (salitre) por ano. 
 
6. Com a situação actual, teve necessidade de restruturar a sua actividade agrícola? 
Por enquanto não, só comprei um tanque de leite para ter melhores condições. 
 
7. Tem conseguido aplicar algum método que permita a redução de custos na exploração? De que forma? 
Quando tenho milho, poupo na ração. Fiz um investimento na máquina da erva e assim faço tudo com a minha 
mão, só paguei os tratores para semear e picar o milho. Arranjei um empregado e assim consigo fazer os meus ser-
viços, com isso poupa-se algum dinheiro. De resto, tem de se ir fazendo prevenção, para ter qualidade do leite, tra-
tar das vacas para que não tenham doenças.  
 
8. Este Quadro Comunitário de Apoio está quase a chegar ao fim, o que é que devia ter sido implementado e 
não foi? 
É uma pergunta complicada e como eu não ando atrás de projectos não sei responder a isso. 
 
9. Como descreve o sector agrícola na Povoação? 
Penso que ainda é uma área que se vai vivendo. Isso aqui em cima é complicado, porque com a mesma alimenta-
ção nos Arrifes a vaca dá 40 litros de leite e na Povoação ela dá 30 litros. Temos muitos mais custos aqui, por causa 
das características dos terrenos. 
 

10. Uma das mais-valias do setor agrícola é o facto de as fábricas de leite pagarem a tempo e horas? 
Sim, é o que nos faz ir vivendo. Deus nos livre que não fosse assim. 
 

11. Acha que a Povoação tem perdido muitas pessoas neste ramo?  
Já não se vê tanto. Há uns anos atrás perderam-se muitas pessoas na agricultura. Falo por mim também, emigrei 
porque não tinha rendimento suficiente, embora tenha acabado por voltar, mas já com condições diferentes. A 
mão-de-obra que se vê agora na agricultura, são os que não têm para onde ir, não têm alternativas. Há 6 ou 7 anos 



atrás, só se viam os donos a trabalhar e não se conseguia arranjar funcionários e agora já se vê porque a conjuntu-
ra obriga que se vá para a agricultura. 
 

12. Também produz carne? 
Não produzo. 
 

13. Porquê não experimenta fazer? 
Eu tenho pensado muito nisto. Mas a área de exploração que eu tenho é pequena e eu não tenho espaço. Costumo 
dizer que a carne é um negócio para os reformados, não para pessoas que sustentam filhos como eu, porque se 
não venderem este mês vendem no mês a seguir. É uma área muito instável. Enquanto forem pagando o leite to-
dos os meses, por mim está bom. O problema é que os custos de produção aumentaram muito. Até que melhorou 
bastante desde que a Associação de Jovens começou a pagar bem pela carne e melhorou muito a situação da car-
ne, porque se não fosse, não sei como isso estaria por aí. Há 3 ou 4 mês era muito difícil vender uma vaca e agora 
andam atrás delas. 

 

14. Como é que foi este ano relativamente aos milhos para si? 
Eu tinha bons milhos, a produção foi boa mas perdi muito por causa do temporal que fez com que caíssem.  
 

15. As alterações climáticas estão a afectar mais as lavouras nos últimos tempos? 
Não, porque o Inverno do ano passado foi igual ao verão. Quando era criança e ia para as vacas do meu pai, era 
muito pior e a única diferença de há 25 anos atrás é que chove mais. 
Se fizessem invernos como antigamente, com muito frio, morriam metade das vacas. 
 

16. As medidas que tem sido adotadas para ajudar nessas calamidades, como as que aconteceram este ano 
com as chuvas, os ventos e secas, deviam ser alteradas ou tem servido? 
Falou-se numa ajuda, mas até agora não tive retorno nenhum desses apoios e não sei o que vão dar. Vieram ver os 
prejuízos, mas não me souberam dizer o que iam subsidiar. Até receber pelo prejuízo que tive não posso dizer se 
está bom ou não, porque foi a primeira vez que me candidatei por um prejuízo. 
Em anos anteriores já houve estragos em culturas e ervas e o Governo apoia a lavoura, mas não apoia diretamente 
o agricultor. Apoiam as fábricas para venderem a fibra mais barata. Quem beneficia com isso? Eu conheço lavrado-
res que não fazem um rolo e estão à espera que o Governo subsidiem as fábricas e as associações para aproveita-



rem e comprarem a fibra e a palha 
mais barata. Eu que não compro 
fibra, nem palha e faço a minha 
comida, nunca beneficiei disso. 
 

17. Em que fábrica entrega o lei-
te?  
Unileite. 
 

18. Relativamente às outras fá-
bricas, não têm havido um acom-
panhamento no preço que é pago 
pela Unileite, o que é que acha 
disso?  
É muito triste. Há anos atrás, as 

fábricas não conseguiam vender e quando se ia à fábrica via-se essas dificuldades, e assim era compreensível. Mas 
atualmente vende-se tudo e dizem sempre que não se pode subir. 
Ainda bem que existe a Unileite e que existe alguém que leve aquilo para a frente. Os outros não querem saber se 
estamos vivos ou mortos, só interessa o bem-estar deles. 
O exemplo disso, foi o ano passado que a Unileite na sazonalidade do Inverno para o Verão, teve que aguentar o 
leite dois meses sempre com o mesmo preço e depois teve que ir vender à Prolacto perdendo pelo menos 2,5 cên-
timos por litro. Nós temos de apoiar uma empresa dessas. E se não sobem é porque não podem subir. Baixaram o 
preço mas voltaram a repor o valor porque é o valor que a lavoura precisa. 
A lavoura precisa de mais porque as matérias-primas estão sempre a subir. De Janeiro até agora, na minha explo-
ração, só os aumentos da ração e gasóleo fazem-me gastar mais 500 euros por mês e o leite está ao mesmo preço 
do ano passado. Não estou a dizer que a Unileite tem de pagar mais, mas se os outros não ajudam, a Unileite não 
pode fazer mais. A Unileite muito tem feito pela lavoura e pelos sócios. Tem desempenhado um bom papel. 
 

19. A Cooperativa Agrícola do Leste, desempenha um papel essencial de apoio à actividade agrícola no conce-
lho. Como descreve e avalia o papel desempenhado pela Cooperativa? 
A Cooperativa faz o que pode e poderia fazer mais se os sócios olhassem para ela como uma Cooperativa e não 
como um banco com empréstimos. É complicado e a direção não pode fazer mais do que faz. 
 

20. Como avalia a atual situação do cooperativismo agrícola? 
Fraca, muito fraca. 
 

21. Quais são os objecti-
vos/projectos que gostaria de al-
cançar no futuro? 
A minha ambição é aumentar a ex-
ploração para 70/80 vacas a produ-
zir, mas está complicado. Há pouca 
terra para o crescimento. Talvez fa-
zer um parque de alimentação novo 
para cobrir e fazer camas para ver se 
elas estão mais protegidas de verão 
e inverno. 
 

22. Que mensagem gostaria de 
deixar a todos os colegas do setor? 
Não esmoreçam e não desistiam. 
Tenham fé e lutando, nós aguenta-
mo-nos, que a meu ver a Agricultura 
tem Futuro. Está mau para todos e 
temos que ver que a Agricultura é o que nos faz estar de pé!  

 



  



Entrega do Prémio Produtor Excelente 2011 

A Associação dos Jovens Agricultores Micaelenses realizou no passado dia 14 de Dezembro de 2012, a 

entrega do Prémio Produtor Excelente referente ao ano 2011. A cerimónia decorreu mais uma vez no 

auditório da Cooperativa do Bom Pastor, e é com agrado que verificamos que aquele amplo espaço se está 

a tornar pequeno para acolher tantos premiados. É muito satisfatório verificarmos que são cada vez mais 

aqueles que atingem o patamar de excelência de Janeiro a Dezembro.  

Inicialmente em 2005 quando foi criado este prémio, apenas atingiram este objetivo 75 produtores, 

atualmente com menos ativos no setor, são cada vez mais os que atingem o patamar da excelência na 

produção. Em 2011, alcançaram este objetivo 315 produtores. 

O Prémio Produtor Excelente é uma iniciativa que pretende sensibilizar a lavoura para a necessidade de 

produzir leite com qualidade. Pretende também estimular e reconhecer os produtores de leite de São 

Miguel pela qualidade alcançada, nesta que é a atividade mais importante do sector agrícola açoriano. A 

atribuição deste prémio é uma forma de reconhecimento e incentivo aos lavradores que com o seu 

trabalho contribuem todos dias de forma significativa para a prosperidade do sector e da região.  

O reconhecimento do esforço efetuado vai também para todos aqueles que, embora merecedores deste 

prémio não foram contemplados. Premiar os Produtores de Excelência, é uma forma de selecionar os 

melhores entre os melhores, e com eles reforçar perante os consumidores a confiança no leite que tão 

bem sabemos produzir.   

 

A todos os nossos parabéns!  
ADELIO GIL SILVA MASSA 

AGOSTINHO ARRUDA (HERDEIROS) 

AGOSTINHO SOUSA PIMENTEL 

AGUIAR E RODRIGUES LDA. 

AIRES CORDEIRO LOPES 

ALBERTO DANIEL MEDEIROS 

ALBERTO EMANUEL ANDRADE BORGES 

ALBERTO MANUEL  BRANCO PACHECO 

ALBERTO MANUEL COSTA PONTE 

ALCIDES BARBOSA FRANCO 

ALTIPRADO-SOC. AGRO PECUARIA S.A. 

AMERICO OLIVEIRA ARRUDA 

ANICETE PIMENTEL MONIZ 

ANICETO ARRUDA RESENDES 

ANTONIO AMERICO MONIZ OLIVEIRA 

ANTONIO CLEMENTE PEREIRA COSTA SANTOS 

ANTONIO ERNESTO BORGES MEDEIROS 

ANTONIO JOSE BRAGA SOUSA 

ANTONIO JOSE GONÇALVES PACHECO 

ANTONIO JOSE SOUSA COUTO 

ANTONIO LOURENÇO OLIVEIRA VIVEIROS 



ANTONIO LUIS CORREIA AGUIAR 

ANTONIO LUIS FARIAS ARRUDA 

ANTONIO MANUEL CABRAL PONTE 

ANTONIO M. COGUMBREIRO ESTRELA REGO 

ANTONIO MANUEL COSTA PACHECO 

ANTONIO MANUEL RODRIGUES 

ANTONIO MARTINS SOUSA BISPO 

ANTONIO RESENDES SILVESTRE 

ANTONIO TAVARES-PEDRO TAVA. S. AGRICOLA 

ANTONIO VICTOR REBELO RAPOSO 

ARISTIDES MANUEL TAVARES SILVA 

AURELIO RUI SOUSA MASSA 
AVELINO MEDEIROS AGUIAR 

BAPTISTA SANTO CRISTO BRAGA SOUSA 

BRIAN CABRAL RAPOSO 

CABEÇA CASAL HER. DINIS SOUSA MORGADO 

CARLOS ALBERTO BARBOSA CABRAL 

CARLOS ALBERTO CABRAL COUTO 

CARLOS ALBERTO RAPOSO CABRAL 

CARLOS ALBERTO VICTORIA MONIZ 

CARLOS DUARTE ALMEIDA 

CARLOS MANUEL MELO PIMENTEL 

CARLOS RAPOSO MASSA 

CLAUDIO ALBERTO SILVA MELO 

COOPERATIVA JUVENTUDE ARRIBANAS 
CORALIA MARIA CORDEIRO MONIZ ALMEIDA 

DANIEL CARLOS BOTELHO PEREIRA 

DANIEL SA PONTE 

DAVID ANTONIO TAVARES 

DAVID EDUARDO PACHECO COSTA 

DIMAS ALBERTO MEDEIROS ALMEIDA 

DINIS ALBERTO PEREIRA MIRANDA 

DINIS PAULO SOUSA MEDEIROS 

DIONISIO PEDRO ROCHA PEREIRA 

DUARTE MANUEL ALVES TORRES 

DUARTE MANUEL DIAS CAMARA 

DUARTE MANUEL PONTE SILVA 

DUARTE MANUEL SILVA MASSA 
EDUARDO JORGE COSTA AMARAL CAMARA 

EDUARDO M. COELHO BETTENCOURT MEDEIROS 

EDUARDO MANUEL OLIVEIRA ALVES 

EDUARDO PACHECO DAMASO 

EDUARDO TORRES CABRAL 

EDUINO COSTA ALMEIDA 

EMANUEL SOUSA COUTO 

EMANUEL SOUSA MASSA 

EMANUEL VERGINIO MELO 

EUGENIO MELO MEDEIROS 

EUGENIO MIGUEL ARRUDA MASSA 

EUSEBIO ARRUDA MIRANDA 

EVA MARIA MOURA SOUSA MEDEIROS 

Hélio Carreiro 

Presidente da Ajam  

Eng. Luís Viveiros 

Secretaria Regional dos 

Recursos Naturais  

Dr. Pedro Pimental 

Presidente da ANIL  

Benjamim 

Massa 

Presidente da 

confraria do 

leite dos Açores   



EXPLORAÇÃO AGRO-PECUARIA CORDEIRO E SILVA 

FERNANDO BOTELHO OLIVEIRA 

FERNANDO MANUEL ALVES PEREIRA MEDEIROS 

FILIPE JORGE RESENDES CABRAL MELO 

FLAVIO SILVA PEREIRA 

FRANCISCO MACHADO FARIA E MAIA 

FRANCISCO MANUEL PONTE SOARES 

FRANCISCO MIGUEL PEREIRA PONTE CABRAL 

FRANCISCO SEBASTIAO FURTADO SILVA 

GABRIEL MIGUEL VIVEIROS 

GABRIEL RAPOSO PONTE PACHECO 

GIL MANUEL FERREIRA RODRIGUES 

GIL MIGUEL RODRIGUES FURTADO 

GUILHERME AMARAL PIMENTEL 

GUILHERME BARBOSA CABRAL 

HEITOR JAIME PEREIRA MEDEIROS 

HENRIQUE MELO FONSECA 

HERDEIROS DE MANUEL ELIAS MELO MONIZ 

HILDEBERTO BARBOSA COSTA 

HORACIO SILVA CABRAL 

HUMBERTO ARRUDA MIRANDA 

IRMAOS BARBOSA-SOCIEDADE AGROPECUARIA 

JACINTO MANUEL AMARAL REBELO 

JACINTO MANUEL MEDEIROS RAPOSO 

JEREMIAS REBELO BULHOES 

JOAO ADRIANO MASSA 

JOAO ALBERTO AMARO ALMEIDA 

JOAO ALBERTO PONTE CORDEIRO 

JOAO ANICETE ALMEIDA CORDEIRO 

JOAO ANTONIO PIMENTEL PONTE 

JOAO BERNARDO BRAGA SOUSA 

JOAO BRITO VELHO ARRUDA MEDEIROS 

JOAO CABRAL 

JOAO CARLOS AGUIAR CAMARA MELO CABRAL 

JOAO CARLOS AGUIAR FURTADO ROSA 

JOAO CARLOS CAMARA CORDEIRO 

JOAO CARLOS COUTO BORGES 

JOAO CARLOS MOREIRA OLIVEIRA 

JOAO CARLOS SILVA ALMEIDA 

JOAO CARLOS SILVA PONTE 

JOAO CARLOS SILVEIRA PEREIRA 

JOAO CARVALHO GARCIA 

JOAO E WALTER AGRO - PECUARIA LDA 

JOAO EDUARDO SOUSA COSTA 

JOAO FERNANDO MONTEIRO BRAGA 

JOAO FRANCISCO FERREIRA CORDEIRO 

JOAO GUERREIRO PACHECO 

JOAO JOSE FILIPE 

JOAO LUIS ALMEIDA BORGES 

JOÃO MANUEL OLIVEIRA SILVESTRE 

JOAO MANUEL ROQUE TAVARES 

JOAO PAULO FRAZAO FRIAS AFONSO 

JOAO PAULO SILVA PEREIRA 
JOAO RICARDO AGUIAR MIRANDA

  



JOAO ROQUE OLIVEIRA 

JOAO SILVA PEREIRA 

JOAO VALTER MARTINS AGUIAR 

JOAO VICTOR ARRUDA MASSA 

JORGE ALBERTO MEDEIROS CORREIA 

JORGE ALBERTO SERPA COSTA RITA 

JORGE MANUEL CANDIDO TAVARES  - 2ª. LAVOURA 

JOSE  MANUEL PAVAO MEDEIROS 

JOSE ADRIANO PEREIRA FURTADO 

JOSE ADRIANO REIS OLIVEIRA 

JOSE ALBERTO MEDEIROS MELO 

JOSE ALEXANDRE BOTELHO 

JOSE ANTONIO LEITE 

JOSE BULHOES VITORIA 

JOSE CARLOS MEDEIROS CORREIA 

JOSE CARLOS MONIZ SOUSA PACHECO 

JOSE CARLOS RAPOSO ALVES 

JOSE CARLOS RESENDES FAGUNDES 

JOSE CARLOS VIEIRA RESENDES 

JOSE CASTRO RODRIGUES 

JOSE COSTA OLIVEIRA 

JOSE COSTA OLIVEIRA ----2ª LAVOURA 

JOSE CRISTIANO AGUIAR SILVESTRE 

JOSE CRISTIANO ARRUDA MASSA 

JOSE DANIEL CORDEIRO ARRUDA 

JOSE DANIEL MEDEIROS 

JOSE DAVID BORGES MENDONÇA 

JOSE DUARTE PONTE PEREIRA 

JOSE EDUARDO ALMEIDA CAMARA 

JOSE EDUARDO BOTELHO PEREIRA 

JOSE FRANCISCO ALMEIDA FILIPE 

JOSE FRANCISCO PEREIRA MATEUS 

JOSE GUILHERME MEDEIROS CABRAL 

JOSE JACINTO CORREIA AGUIAR 

JOSE JACINTO MELO PACHECO 

JOSE LOPES BENTO SOUSA 

JOSE LOURENÇO FURTADO 

JOSE LUIS SILVESTRE ARRUDA 

JOSE LUIS SOUSA PACHECO 

JOSE MANUEL CASTRO SOROMENHO MENDONÇA 

JOSE MANUEL CONSTANTINO BULHAO 

JOSE MANUEL CORDEIRO CABRAL VIVEIROS 

JOSE MANUEL LIMA MEDEIROS 

JOSE MANUEL MONIZ OLIVEIRA 

JOSE MANUEL MONIZ REGO 

JOSE MANUEL PIMENTEL FURTADO 

JOSE MANUEL PONTE SILVA 

JOSE MANUEL RAPOSO ALMEIDA 

JOSE MANUEL ROQUE TAVARES 

JOSE MANUEL SOUSA OLIVEIRA 

JOSE MARIA OLIVEIRA PAVAO 

JOSE MARIA PEREIRA MIRANDA 

JOSE MARIA SOUSA PEREIRA 

JOSE MARIANO MONIZ MEDEIROS 

JOSE MOREIRA BARBOSA CORDEIRO 
JOSE NUNO COUTO PIMENTEL

  



 

LLííddeerr  MMuunnddiiaall  MMááqquuiinnaass  ddee  OOrrddeennhhaa  

AApprreesseennttaa  DDiiffeerreenntteess  SSoolluuççõõeess  LLiibbeerrddaaddee  ddee  EEssccoollhhaa  

SEMPRE COM OS MELHORES… 



JOSE PIMENTEL FURTADO 

JOSE RAPOSO CABRAL 

JOSE REBELO BULHOES 

LEONEL MEDEIROS VIDINHA 

LEONILDO CORDEIRO ARRUDA 

LILIANA FATIMA DUARTE OLIVEIRA RAPOSO 

LUCIA MARIA MEDEIROS AMARAL 

LUIS ALBERTO ANDRADE SANTOS VIEIRA 

LUIS ALBERTO RAPOSO CORDEIRO 

LUIS ALBERTO SOUSA MEDEIROS 

LUIS CARLOS CORREIA MONIZ 

LUIS CARLOS PONTE 

LUIS FERNANDO COUTO PIMENTEL 
LUIS FILIPE FRAZAO CABRAL 

LUIS GONZAGA BOTELHO PEREIRA 

LUIS JORGE MEDEIROS SOARES 

LUIS JORGE PACHECO MONIZ 

LUIS JORGE PEREIRA BARBOSA 

LUIS MANUEL MONIZ BOTELHO MELO 

LUIS MANUEL SOUSA CORDEIRO 

LUIS PONTE SILVA DUARTE 

LUIS SILVA REBELO 

MANUEL ANTONIO REGO FERREIRA 

MANUEL ANTONIO REGO ROCHA 

MANUEL ANTONIO SILVA OLIVEIRA 

MANUEL ARRUDA PONTE 
MANUEL CABRAL COSTA 

MANUEL CARLOS CORDEIRO 

MANUEL COSTA MARTINS 

MANUEL FARIAS LIMA 

MANUEL FRANCISCO PACHECO MONIZ 

MANUEL JOSE FERREIRA ROQUE 

MANUEL JOSE ROQUE GAIDOLA 

MANUEL LUIS SOUSA SARDINHA 

MANUEL OLIVEIRA GARCIA 

MANUEL PONTE AGUIAR 

MARCO PAULO CABRAL TEVES 

MARCO PAULO MEDEIROS PONTE 

MARGARIDA MALVINA ALMEIDA ARAUJO 
MARIA ALICE MONIZ AMARAL 

MARIA ASCENÇÃO MELO FONSECA 

MARIA CONCEIÇAO MONIZ FURTADO 

MARIA JOAO DA CAMARA MACHADO 

MARIA JUVENALIA MACEDO PIMENTEL GONÇALO 

MARIA LOURDES BAPTISTA REBELO 

MARIA LURDES MIRANDA MELO 

MARIA MARTA LIMA CARVALHO 

MARIO BRANCO PACHECO 

MARIO FERNANDO CAMARA SERPA 

MARIO JORGE LOPES MACEDO 

MARIO JOSE PACHECO 



MARIO LUIS ALVES CORDEIRO 

MARIO MOTA PEREIRA 

MAURICIO EUGENIO CAMARA VELHO CABRAL 

MAXIMINO SOUSA GALVAO 

MESSIAS MEDEIROS ROCHA 

MESSIAS PIMENTEL AGUIAR 

MIGUEL FARIA E MAIA AGUIAR 

MIGUEL SOUSA PIMENTEL 

MIGUEL TOME CUNHA ANDRADE 

MOISES MELO MASSA 

MOTA E FILHOS LDA 

NELSON MIGUEL CORDEIRO ALMEIDA 
NOE MELO MASSA 

NUNO ALEXANDRE PINHEIRO SOARES AGUIAR 

NUNO BERNARDO ARAÚJO AMARAL 

NUNO FILIPE CORREIA ALVES 

NUNO MANUEL CORDEIRO ALMEIDA -1ª LAVOURA 

NUNO MANUEL FERREIRA RAPOSO 

NUNO MANUEL VIVEIROS FURTADO MARTINS 

OCTAVIO MANUEL PACHECO MONIZ 

OLAVO MASSA SILVESTRE 

ORLANDO SILVA VIVEIROS 

OSVALDO AMBAR BARBOSA 

PAULA CRISTINA GUIDO GAIDOLA TAVARES 

PAULO ALBERTO FELIX  VIEIRA 1ª LAVOURA 
PAULO ALEXANDRE FURTADO SOUSA 

PAULO ANDRE BOTELHO PEREIRA 

PAULO FERNANDO ALMEIDA FILIPE 

PAULO HENRIQUE SERPA COSTA RITA 

PAULO JORGE PEREIRA PACHECO 

PAULO JORGE ROCHA PEREIRA 

PAULO MIGUEL MEDEIROS CORREIA 

PAULO SIMAO ARRUDA MASSA 

PEDRO JORGE MONIZ TEVES 

PEDRO JORGE OLIVEIRA TAVARES 

PEDRO LUIS PACHECO PONTE 

PEDRO MIGUEL CORDEIRO COSTA 

PEDRO MIGUEL GUIDO GAIDOLA 

PEDRO PARREIRA CAMARA RUI LUIS FERREIRA  MELO 

RAUL CASTRO SOROMENHO MENDONÇA RUI MIGUEL SILVA PEREIRA 

RICARDO ANTONIO DUARTE FURTADO RUTE MARIA AGUIAR SOUSA RITA 

RICARDO CABRAL OLIVEIRA SALVADOR LABORDE PATRICIO 

RICARDO JORGE ARRUDA PEREIRA SANDRA FATIMA COSTA BRAGA 

RICARDO JORGE FURTADO SOUSA SERGIO JESUS PAVAO REIS TRAVASSOS 

RICARDO JORGE MELO FERREIRA SERGIO MANUEL CAMARA RAPOSO 

RICARDO MANUEL ROCHA PEREIRA SIDONIO PIMENTEL AGUIAR 

RICARDO NUNO CORDEIRO OLIVEIRA SILVERIO BOTELHO PEREIRA 

ROBERTO FILOMENO BRANCO PACHECO SOC. MASSINHAS EXP. AGRO-PEC LDA. 

ROBERTO PIMENTEL PACHECO SOC.AGRO PECUARIA  IRMÃOS ITALIANOS LDA.-1ªLAVOURA 

RODOLFO MARTINS MARQUES SILVA SOC.AGRO PECUARIA  IRMÃOS ITALIANOS LDA.-2ª LAVOURA 

RUI BICUDO FREITAS SILVA 



SOC.AGRO-PEC. RODRIGUES E RODRIGUES LDA. 

SOCIEDADE SILVA E DUARTE 

TEOFILO FEITOR ANDRADE 

URBANO PACHECO AGUIAR CABEÇA CASAL HERANÇA DE 

VALTER ANTONIO TAVARES CORREIA 

VALTER MANUEL ARRUDA MASSA 

VALTER MANUEL BARBOSA COSTA 

VERA LUCIA MEDEIROS SENRA SOUSA 

VERISSIMO ABEL OLIVEIRA MIRANDA 

VERÍSSIMO COUTO AGRO-PECUÁRIA LDA. 

VICTOR JOAO ARAUJO RAPOSO 

VICTOR MANUEL SILVA PONTE 

VICTOR MANUEL TAVARES TEVES 

VICTOR MEDEIROS PACHECO 

VICTORIANO MONIZ COUTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A todos os que por algum motivo não mencionámos, as nossas 

desculpas! 



Para rir!  

 

O Padre e a pecadora 
- Padre, perdoa-me porque pequei (voz 
feminina) 
- Diga-me filha - quais são os teus peca-
dos? 
- Padre, o demónio da tentação se apo-
derou de mim, pobre pecadora. 
- Como é isso filha? 
- É que quando falo com um homem, 
tenho sensações no corpo que não 
saberia descrever... 
- Filha, apesar de padre, eu também sou 
um homem... 
- Sim, padre, por isso vim confessar-me 
contigo. 
- Bem filha, como são essas sensações? 
- Não sei bem como explicá-las - neste 
momento meu corpo se recusa a ficar 
de joelhos e necessito ficar mais a von-
tade. 
- Sério?? 
- Sim, desejo relaxar - o melhor seria 
deitar-me... 
- Filha, deitada como? 
- De costas para o piso, até que passe a 
tensão... 
- E que mais? 
- É como um sofrimento que não encon-
tro palavras. 
- Continue minha filha. 
- Talvez um pouco de calor me alivie... 
- Calor? 
- Calor padre, calor humano, que leve 
alívio ao meu padecer... 
- E com que frequência é essa tentação? 
- Permanente padre. Por exemplo, neste 
momento imagino que suas mãos mas-
sageando a minha pele me dariam mui-
to alívio... 
- Filha?! 
- Sim padre, perdoa-me, mas sinto 
necessidade de que alguém forte me 
estreite em seus braços e me dê o alívio 
de que necessito... 
- Por exemplo, eu? 
- Sim padre, você é a categoria de 
homem que imagino poder me aliviar. 

- Perdoa-me minha filha, mas preciso 

saber tua idade... 
- Setenta e quatro, padre. 
- Filha, vai em paz que o teu problema é 
reumatismo… 

 

Sherlock Holmes 
Sherlock Holmes e Watson vão 
acampar. 
Montam a tenda e, depois de uma boa 

refei-
ção e uma garrafa de vinho, deitam-se 
para dormir. 
Algumas horas depois, Holmes acorda e 
diz para o seu fiel amigo: 
- Meu caro Watson, olhe para cima e 
diga-me o que vê? 
Watson responde: 
- Vejo milhares e milhares de estrelas. 
Holmes, então, pergunta: 
- E o que isso significa? 
Watson pondera por um minuto, depois 
enumera: 
1. Astronomicamente, significa que há 
milhares e milhares de galáxias, e, 
potencialmente, biliões de planetas. 
2. Astrologicamente, observo que 
Saturno está em Leão e teremos um dia 
de sorte. 
3. Temporalmente, deduzo que são 
aproximadamente 03 horas e 
15minutos pela altura em que se encon-
tra a Estrela Polar. 
4. Teologicamente, posso ver que Deus 
é todo-poderoso e somos pequenos e 
insignificantes. 
5. Meteorologicamente, suspeito que 
teremos um lindo dia. 
Correcto? 
Holmes fica um minuto em silêncio e 
diz: 
--Raio... Watson, não vês que nos gama-
ram a porcaria da tenda?!!... 
Moral da história: A vida é simples, nós 
é que a complicamos. 
 

Aprenda a dar presentes 
Três filhos saíram de casa, conseguiram 
bons empregos e prosperaram. 
Anos depois, eles se encontraram e 
estavam discutindo sobre os presentes 
que eles conseguiram comprar para a 
mãe, que já era bem idosa. 
O primeiro disse: 
- "Eu consegui comprar uma casa enor-
me para nossa mãe....". 
O segundo disse: 
- "Eu mandei para ela uma Mercedes 
zerinho com motorista…". 
O terceiro sorriu e disse: 

- "Certamente meu presente foi 
melhor. Vocês sabem como a 

mamã gosta da Bíblia, mas ela está 
praticamente cega e não consegue 

mais ler, então mandei para ela um 
papagaio vermelho, raro que conse-

gue recitar a Bíblia todinha. Foram 12 
anos de treino num mosteiro, por 20 

monges diferentes. Eu tive de doar 
cem mil dólares para o mosteiro, 
mas valeu a pena! 
A nossa mãe precisa apenas dizer o 

capítulo e versículo que o papagaio 
recita sem um único erro". 
Tempos depois, os filhos receberam da 
mãe uma carta de agradecimento pelos 
presentes: 
Primeiro: "Milton, a casa que você com-
prou é muito grande. Eu moro apenas 
num quarto, mas tenho de limpar a casa 
toda...". 
Segundo: "Maycon, eu estou muito 
velha pra sair de casa e viajar. Eu fico 
em casa o tempo todo e nunca uso o 
Mercedes que você me deu. E o moto-
rista também é muito mal-educado...". 
Terceiro: "Querido Marvin, você foi o 
único filho que teve bom senso pra 
saber que o que a sua mãe realmente 
gosta é de coisas simples. 
Aquele franguinho estava delicioso, 
muito obrigada." 
 

A professora 
A professora pergunta para o Joãozinho: 
- Qual o tempo verbal na frase ''eu pro-
curo um homem fiel''? 
Ele responde: 
- Tempo perdido. 

 

Adivinhem quem mandou !!! 
Certo dia, um casal recebeu pelo correio 
um envelope contendo duas entradas 
para um concerto no Teatro Municipal e 
junto vinha um bilhetinho onde estava 
escrito: 
"ADIVINHA QUEM MANDOU? “ 
Eles não tinham a mínima ideia.  
Pensaram, pensaram e não adivinha-
ram. 
No dia do concerto, lá foram eles para o 
teatro, certos de encontrar o autor da 
gentileza. 
Assistiram ao concerto, gostaram muito 
da música, mas não encontraram o 
autor da brincadeira. Então, voltaram 
para casa e encontraram o apartamento 
arrombado e completamente saqueado. 
Sobre a mesa outro bilhetinho: 
“ PRONTO! AGORA VOCÊS JÁ SABEM 
QUEM MANDOU AS ENTRADAS!” 

 



O Burro 
Ia um homem montado num burro 
quando a dada altura o burro estacou. 
Pensou o homem: Este burro filho da 
mãe estacou, e eu é que vou ter que 
levar a carga toda. 
Vou falar com o mecânico. Se ele sabe 
fazer um carro andar, também deve 
saber pôr um burro a mexer-se. E diri-
giu-se à oficina: 
- Ó Sr. Manuel, o meu burro parou, 
estacou e eu preciso da sua ajuda! 
- Sr. António, vou dar-lhe dois supositó-
rios, um de pimenta-de-cheiro e outro 
de malagueta. 
Você mete o primeiro no rabo do burro. 
Se ele continuar a não andar, você mete 
o de malagueta.  
Mas cuidado que ele pode acelerar 
demais... 
-Tá bem Sr. Manuel, vou seguir seus 
conselhos... 
No outro dia... 
- Então Sr. António, o burro pegou? 
- Se pegou?! Olhe, eu pus o primeiro 
supositório no rabo do burro... e se não 
boto o de malagueta no meu, nunca 
mais agarrava o bicho! 
 

Sogras 
A sogra diz para a nora (após o nasci-
mento do neto): 
... "eu não quero ser inconveniente mas, 
ele (o neto) não se parece nada com o 
meu filho!" 
A nora levanta a saia e responde: 
..."eu também não quero ser inconve-
niente mas, isto é uma pachacha, não é 
uma fotocopiadora". 
 
Vai um homem à caça com a sua sogra. 
Já na mata, e de repente, um urso sai de 
um arbusto e ataca violentamente a 
respetiva sogra. 
Esta gritava desesperadamente: 
- Dispara!... Dispara!... 
- Não tenho rolo! Gritou o genro... 
 
Sabes qual é a diferença entre um aci-
dente e um desastre? 
- A minha sogra cai a um poço. É um 
acidente! 
- Foi lá um bombeiro e salvou-a. É um 
desastre! 
 

A dúvida  
Presidente de certa empresa, casado há 
25 anos, está com uma grande 
dúvida: fazer amor com a própria 
mulher, depois de tanto tempo de 
casamento, é trabalho ou prazer? 

Na dúvida, ligou ao Diretor-geral e per-
guntou. Por sua vez, o 
Diretor ligou ao Subdiretor e fez a mes-
ma pergunta. O Subdiretor 
ligou ao Gerente e fez a mesma pergun-
ta. E assim se seguiu a corrente 
de ligações até que a pergunta chegou 
ao Sector Jurídico e o Advogado 
perguntou, como é normal, ao Estagiá-
rio que estava todo atarefado a 
fazer mil coisas ao mesmo tempo: 
 
- Rapaz, quando o Presidente da Empre-
sa faz amor com a mulher dele é traba-
lho ou prazer? - É prazer, Doutor! - Res-
pondeu prontamente o estagiário. - 
Como é que você pode responder a isso 
com tanta segurança e rapidez?? 
*-... se fosse trabalho, já me tinham 
mandado a mim!* 
 

Alentejanos  
1º Lema do Alentejano: 
Mais vale uma mão inchada do que uma 
enxada na mão. 
 
2º Lema do Alentejano: 
Mais vale morrer de frio do que traba-
lhar para aquecer. 
 
O que é que os Alentejanos esperam 
depois da seca? 
Que as vacas deem leite em pó. 
 
Qual é a peça da mota que os Alenteja-
nos gostam mais? 
É o descanso. 
 
Porque é que os Alentejanos não bebem 
leite frio? 
Porque não conseguem meter a vaca no 
frigorífico. 
 
Estavam dois homens e um Alentejano. 
Um dos homens diz assim: 
- O pensamento é a coisa mais rápida do 
mundo, basta uma pessoa pensar e já 
está. 
Vai outro e diz assim: 
- Não, a coisa mais rápida do mundo é a 
eletricidade. Basta uma pessoa ligar o 
interruptor e acende-se logo a luz. 
Vai o Alentejano e diz: 
- Nã senhora, estão todos enganados. A 
coisa mais rápida do mundo é a caga-
neira. 
Veja lá que eu esta noite nã tive tempo 
p'ra pensar nem tã pouco p'ra acender a 
luz e caguei-me todo. 
 
Dois alentejanos, zangados há muito 
tempo, passam um pelo outro num 
caminho. 

Um deles leva um bovino à frente. Diz o 
outro: 
- Atão vai passear o boi? 
O outro, muito admirado: 
- Mas que jêto, compadre? A gente nã 
se falava há tanto tempo! Mas isto nã é 
um 
boi. É uma vaquinha. O compadre enga-
nou-se. 
Resposta do primeiro: 
- Ê cá nã falê consigo. Foi com a vaca. 
 
Um alentejano vai para Lisboa com uma 
vaca e põe-se à boleia. 
Passa um bruto carro, e resolve-lhe dar 
boleia. Atam a vaca ao para-choques e 
põem-se a andar. 
O condutor, que não gostava de alente-
janos, decide-se vingar na vaca. 
O carro acelera: 60, 100, 140, 180,... 
E o condutor diz para o alentejano: 
- Ó amigo, a vaca não vai bem! Isto é gás 
a mais pró animal! Já vai com a língua 
de fora! 
- Vai com a língua de fora? Diz o alente-
jano - E p'ra que lado é que tá a língua? 
- Está do lado esquerdo, diz o condutor. 
- Então encoste que ela quer ultrapas-
sar! 
Um português, um francês e um inglês 
fazem uma aposta para ver qual dos 
três consegue tirar mais leite a uma 
vaca. 
Vai o inglês e tira 30 litros. 
Vai o francês e tira 40 litros. 
Vai o português e só tira 1 litro. 
Diz o português com ar zangado: 
- Quem é que pôs aqui um boi? 
 

O Touro  
Sabem qual é o animal mais infeliz do 
Mundo? 
- É o boi! Porque passa uma vida inteira 
com um par de cornos e depois de mor-
to 
ainda lhe chamam vaca! 
 

Zezinho 
O menino Zezinho chega esbaforido e 
todo sujo, além de atrasado, à aula. A 
Professora toda empertigada, interpela 
o Zezinho: 
- ENTÃO ISTO É QUE SÃO HORAS DE 
CHEGAR? E ainda por cima todo sujo? 
Isto não tem explicação. 
- Tem sim, xôpessora: tive de levar a 
vaca lá de casa, pró touro cobrir. 
- Mas o seu pai não pode fazer isso? 
- Poder, pode...,mas acho que a vaca 
prefere o touro. 
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 s micotoxinas são compostos químicos pro-
duzidos por fungos que contaminam as plan-
tas,  antes do momento da colheita ou duran-

te o armazenamento. Isto deve-se à contaminação 
dos solos, ou a más condições de armazenamento 
dos grãos, sementes, silagens, fenos ou subprodutos, 
tais como bagaço de palmiste. Nomeadamente, ele-
vada temperatura, humidade e/ou à existência de 
grãos partidos.  
 

 
 

 

Bolores  
O desenvolvimento de bolores (fungos) nas forragens 

(silagem de milho, silagem de erva, etc...) e nos con-

centrados (milho, bagaço de amendoim etc…) nem 

sempre está associado à presença de micotoxinas. 

No entanto, a sua presença tem um impacto na pro-

dução e na saúde dos animais: 

 

1. Redução da digestibilidade; 
2. Redução do teor de energia, 5%; 
3. Redução da ingestão; 

 

 
 
 

     Quebra da produção, 5 a 10%. 
 

4. Abortos; 
5. Pneumonias. 

 
 

 

Micotoxinas: 
 

Em determinadas condições os bolores produzem 
micotoxinas que são tóxicas para os animais e huma-
nos quando ingeridas por exemplo através do leite,  
ou da carne etc... 

1. Quebra da produção > 15%; 
2. Baixo crescimento dos vitelos devido à pre-

sença de micotoxinas no leite; 
3. Aumento no número de animais com: 

a. Cetose; 
b. Deslocamento do abomaso; 
c. Diarreias;  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Existem vários tipos de micotoxinas 
 No quadro seguinte estão apresentadas as micotoxi-
nas mais frequentes: 
 

Micotoxina Efeitos 
Aflatoxinas 

Diferentes tipos 
B1,B2,G1, G2 

1. Quebras das defesas do organismo e 
aumento do risco de desenvolver doenças 
nos vitelos; 

2. Atraso do crescimento dos vitelos; 
3. Redução da eficiência alimentar; 
4. Lesões no fígado; 
5. Falhas vacinais; 
6. Falhas dos antibióticos; 
7. Passa a placenta e induz lesões no feto; 
8. Abortos; 
9. Diarreia; 
10. Quebra na produção leiteira quando o teor 

é superior a 0.600 mg/Kg (DT); 
11. Quebra de 50% na produção leiteira e na 

ingestão de alimento quando o teor é supe-
rior a 2.4 mg/kg (DT); 

12. Redução dos movimentos ruminais ≥ 0.4 
mg/Kg (DT); 

13. Pode levar à morte dos animais: vitelos ≥ 
0.6; animais adultos ≥ 2 mg/kg (DT). 

 
DT: dose de micotoxina ingerida por kg matéria 
seca num dia  

  
Zearalenone 

(F2) 
1. Aumento da vulva (vagina); 
2. Cios irregulares e problemas de fertilidade  

4 a 7 mg/kg de DT. 
  

DON 
 

1. Quebra na ingestão; 
2. Redução da produção leiteira; 
3. Cetoses; 
4. Deslocamento do abomaso; 
5. Diarreias (1.5 a 2.5 mg/Kg de DT). 

  
DAS Igual à DON 

  
T-2 Igual à DON e com o desenvolvimento de hemor-

ragias  
  

HT-2 Igual à T-2 
  

Ocratoxina A 1. Redução da ingestão; 
2. Lesões nos rins; 
3. Vitelos com postura (costas) encurvada. 

  
Roridine E, satrato-
xina G e H, Verru-

carina 

1. Quebra na ingestão; 
2. Diarreia com sangue; 
3. Abortos; 
4. Febre. 

  
Slaframime 1. Diarreia aguada; 

2. Salivação; 
3. Timpanismo; 

 

A 

As micotoxinas podem estar presentes 
em alimentos sem sinais de presença 

de bolores: 
 
 

 

Silagem de milho  
com fungos 

 

Os efeitos das micotoxinas são geralmente cumulativos, 
gerando problemas crónicos e recorrentes. No entanto, 
quando a quantidade ingerida é elevada ocorrem casos 
agudos.  
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Os alimentos 
 

Pastagem, silagens (erva e milho) feno-silagem, fenos 
e palha constituem em média 60% da dieta total 
diária (em matéria seca) dos bovinos. Assim sendo, é 
necessário prevenir o crescimento dos bolores e pro-
dução de micotoxinas. As silagens de erva e milho 
desenvolvem frequentemente bolores e micotoxinas, 
isto deve-se a vários fatores, mas o principal são as 
condições de armazenamento.  

No entanto, os 40% restantes também podem conter 
bolores e micotoxinas, isto porque estar porção é 
constituída por cereais e produtos à base de cereais, 
e outras matérias-primas como por exemplo: bagaço 
de palmiste, amendoim, copra, girassol ou sementes 
de algodão;  
 
Matérias-primas e micotoxinas mais frequentes, 
exemplos: 
 
Aflatoxinas: cereais e produtos à base de cereais, 
silagem de milho;  
DON T-2, HT-2, DAS: cereais, palha, feno, silagens; 
Zearalone: cereais e feno; 
Ocratoxina A: cereais 
Roridine E, satratoxina G e H, Verrucarina: forragens, 
cereais 
Slaframine: trevo 
 
 
 

 

 

Soluções para enfrentar alimen-
tos com bolores e / ou contami-
nados com micotoxinas 
 
1. Rejeitar os alimentos com bolores ou possivel-

mente contaminados com micotoxinas; 
Ex: não fornecer as porções das silagens com 
bolores; 

2. Ajustar o teor de energia da dieta às performan-
ces desejadas, atendendo ao grau contaminação; 

3. Eliminar o pó dos grãos; 
4. Incluir na dieta adsorventes de micotoxinas; 

5. Usar inibidores do crescimento de fungos ex: 
proprionato de sódio ou cálcio, ácidos orgâni-
cos;  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Prevenção  
 

1. Boas práticas agrícolas: 
i. Seleção de variedades de exemplo milho, 

adequadas às condições locais; 
ii. Preparação da terra, sementeira, adubação, 

iii. Colheita e armazenamento  
2. Usar conservantes e/ ou acidificantes da silagem; 
3. Limpeza dos silos de ração; 
4. Gestão face dos silos de silagem de erva, para 

evitar o crescimento de bolores; 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Considerações finais: 

Os bolores e as micotoxinas afectam: 

1) o sucesso/eficiência económica da sua explo-

ração em particular no Verão,  

2) é possível implementar planos/medidas para 

minimizar esses efeitos.  

 

Figura 1 - Feno-silagem 
com bolores 

 

 

 

 

Figura 1 - Silagem de 
milho sem bolores

 

Nota: Frequentemente registam-se melhorias na produ-

ção, no performance e na saúde dos animais alguns dias 

(3 a 15 dias) após os alimentos contaminados serem 

removidos. 

Os níveis máximos de aflatoxinas nos alimentos encon-
tram-se legislados: Diretiva 2002/32/CE de 7 de Maio 
de 2002. 

Existem recomendações para os níveis máximos de 
outras micotoxinas: Recomendações da Comissão 
2006/576/CE de 17 Agosto de 2006 

Figura 2 - Silagem de erva com 
bolores 



O “PACOTE DO LEITE”: 
ORIENTAÇÕES EUROPEIAS E OPÇÕES NACIONAIS 

Maria do Céu Patrão Neves 
Deputada ao Parlamento Europeu eleita na lista do PSD 

 
 sector do leite é prioritário na economia agrária 
da Região Açores. E, se é verdade que a adopção 
de medidas de apoio ao sector, no âmbito das 

medidas agrícolas do POSEI, depende em grande parte 
da opção política do Governo Regional, sendo este a 
decidir as prioridades de financiamento e os respectivos 
montantes a atribuir, não é menos verdade que é ao 
nível europeu que o sector se estrutura no que diz res-
peito às suas regras de funcionamento. 

Perspectivas europeias sobre o sector 
do leite 

Neste contexto, estes últimos anos têm sido 
decisivos para o sector. Resumamos a cronologia dos 
eventos mais marcantes:  

- no primeiro semestre de 2010, o recém 
empossado Comissário Europeu da Agricultura, Dacian 
Ciolos, reafirma o termo das quotas leiteiras para 2015 e 
aposta no Grupo de Alto Nível do Leite/GAN (constituído 
em Outubro de 2009) para analisar as medidas necessá-
rias para garantir a sustentabilidade e competitividade 
do sector num cenário pós-quotas; 

- em Julho de 2010, o GAN apresenta o seu rela-
tório, no qual se destaca a proposta de estabelecimento 
de relações contratuais entre a produção e a indústria, 
bem como a constituição e/ou reforço de organizações 
de produtores e interprofissionais; 

- em Dezembro de 2010, o Comissário apresenta 
a sua proposta para o futuro do sector no designado 
“Pacote do Leite”, no qual se limita a adoptar as suges-
tões do GAN, redigidas no pressuposto do termo das 
quotas e deixando de fora, ao nível da produção, o sec-
tor cooperativo, maioritário em Portugal, e excluindo 
também o sector da distribuição;  

- o ano de 2011 foi o do debate da proposta da 
Comissão e da elaboração do Relatório do Parlamento 
Europeu, votado pelo Parlamento e aprovado também 
pelo Conselho entre Fevereiro e Março de 2012 sem 
que, todavia, algum elemento verdadeiramente novo 
em relação à proposta da Comissão ou de impacto signi-
ficativo tivesse sido introduzido.  

Deste modo, é o “Pacote do Leite”, que resultou 
do consenso entre a Comissão, o Parlamento e o Conse-
lho europeus, que vai regular o sector até 30 de Junho 

de 2020. Entretanto, convém sublinhar que está decidi-
da uma “revisão intermédia” da aplicação deste “Pacote 
do Leite” em Junho de 2014, data estrategicamente 
estabelecida antes do termo das quotas leiteiras e que 
nos permite pensar que, se esta avaliação for negativa, a 
problemática das “quotas” será reaberta. 

Em todo o caso, torna-se muito importante 
conhecer as orientações fundamentais do “Pacote do 
Leite” para o sector podendo-se desde já acrescentar 
que (1) muitas das suas propostas não constituem efec-
tivamente uma novidade e que (2) todas elas, no seu 
conjunto, não são suficientes para manter o nível de 
regulação que o sistema de quotas assegura, (3) nem tão 
pouco o nível de informação acerca do mercado que 
este proporciona. A principal vantagem do Pacote do 
Leite é promover a negociação de preços e volumes mas 
sobretudo conduzir à gestão da oferta. 

Em síntese, a resolução legislativa da proposta 
de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
que altera o Regulamento (CE) n º 1234/2007 no que 
respeita às relações contratuais no leite e produtos lác 

O 



teos incide sobre dois aspectos principais, já destacados 
pelo GAN e reiterados pela Comissão Europeia: promo-
ção e reforço das organizações interprofissionais e esta-
belecimento de relações contratuais. 

Para além do estabelecido no que se refere às 
organizações interprofissionais e às relações contratuais, 
valerá a pena destacar a possibilidade de regulação da 
oferta para o queijo com denominação de origem prote-
gida ou uma indicação geográfica. Com efeito, dada a 
importância das denominações de origem protegida 
(DOP) e indicações geográficas protegidas (IGP), no con-
texto da supressão futura do sistema de quotas leiteiras, 
os Estados-Membros deverão ser autorizados a aplicar 
as regras para regular a oferta para esses queijos produ-
zidos numa área geográfica delimitada.  

Organizações interprofissionais 
No que se refere às organizações interprofissio-

nais o “Pacote do Leite” enuncia as condições em que as 
mesmas podem ser reconhecidas bem como as funções 
que se esperam venham a realizar. Afirma-se então que 
os Estados-Membros podem reconhecer as organizações 
interprofissionais que o solicitem formalmente, reunin-
do representantes de actividades económicas ligadas à 
produção de leite cru e com relação directa também 
com a transformação ou com a comercialização, com-
preendendo a distribuição. Estas podem funcionar numa 
ou mais regiões e devem assumir uma ou mais das 
seguintes funções:  

- melhorar o conhecimento e transparência da 
produção e do mercado;  

- promover o consumo e fornecimento de 
informações sobre os mercados interno e externo;  

- explorar de potenciais mercados de exporta-
ção;  

- desenvolver contratos-tipo compatíveis com as 
regras da UE para a venda de leite cru de lacticínios e de 
fornecimento de produtos transformados para distribui-
dores e retalhistas, tendo em conta a necessidade de 

garantir uma concorrência leal e evitar distorções da 
mercado;  

- preservação e desenvolvimento do potencial 
de produção do sector leiteiro, nomeadamente através 
da promoção da inovação e apoio a programas de inves-
tigação aplicada e desenvolvimento do potencial de leite 
e produtos lácteos, em especial a criação de produtos de 
valor agregado mais atraentes para o consumidor;  

- limitação do uso de produtos veterinários, pro-
gramas de melhoria da segurança alimentar e saúde 
animal;  

- desenvolvimento da agricultura biológica e 
protecção/promoção de produtos com as denominações 
de origem, marcas de qualidade e indicações geográfi-
cas. 

Para além do que o Pacote do Leite estabelece 
para as organizações interprofissionais, importa notar 
que, no âmbito da reforma da Política Agrícola 
Comum/PAC, no dossier sobre a Organização Comum 
dos Mercados/OCM única, estão a ser estabelecidas 
melhores e mais amplas condições de funcionamento 
para as organizações interprofissionais as quais importa 
estender às do sector do leite neste mesmo documento 
para assegurar a igualdade entre todas.  

Relações contratuais: orientações 
europeias 

No que se refere às relações contratuais entre a 
produção e a indústria, o “Pacote do Leite”, mantendo à 
margem a distribuição, estipula que as negociações 
sejam conduzidas por organizações de produtores sem 
que o leite cru negociado exceda (a) nem os 3,5% da 
produção total da União, (b) nem os 33% da produção 
nacional do Estado-membro em causa (não obstante 
uma Organização de produtores que negoceie menos de 
500.00 toneladas/ano, poder fazê-lo mesmo que este 
volume corresponda até 45% da produção total desse 
Estado membro).  

O fundamental, porém, nesta rubrica é o estabe-
lecimento das condições em que o contrato entre as 
partes deve ser celebrado. Este contrato, sempre escrito 
e assinado antes da entrega, mantém-se como voluntá-
rio para cada Estado-membro o qual decidirá se o torna-
rá ou não obrigatório a nível nacional. A ser assinado 
terá incluir:  

- o preço para entrega, que é fixo e especificado 
no contrato, e/ou é calculado usando uma combinação 
de factores indicados no contrato, nomeadamente indi-
cadores de mercado que reflectem mudanças nas condi-
ções de mercado, o volume entregue e da qualidade ou 
composição do leite cru entregue;  



- o volume de leite cru que pode e/ou deve ser 
entregue, bem como o calendário das entregas;  

- a duração do contrato, que pode ser celebrado 
por um período definido ou indefinido, incluindo cláusu-
las de rescisão;  

- disposições relativas aos procedimentos e pra-
zos para pagamento;  

- modalidades de recolha ou entrega do leite cru 
e as regras aplicáveis em caso de força maior.  

O “Pacote do Leite”, em geral, entrou em vigor a 
2 de Abril de 2012; alguns dos seus artigos que se refe-
rem às Negociações contratuais no setor do leite e dos 
produtos lácteos (art.º 126, C), Regulação da oferta de 
queijo com uma denominação de origem protegida ou 
uma indicação geográfica protegida (art.º 126, D), Decla-
rações obrigatórias no setor do leite e dos produtos 
lácteos (art.º 185, E), Relações contratuais no setor do 
leite e dos produtos lácteos (art.º 185, F), entraram em 
vigor apenas no passado dia 3 de Outubro, por exigirem 
um maior processo de adaptação.  

Expostas as duas grandes orientações europeias 
para o sector do leite, é inevitável concluirmos que não 
apresentam nada de verdadeiramente inédito – tanto as 
organizações interprofissionais como os contratos eram 
já possíveis –, nem nenhuma medida de regulação efec-
tiva do mercado – os contratos visam uma adaptação 
entre a oferta e a procura, num mercado liberalizado, e 
um ajustamento entre o preço pago ao produtor e ao 
industrial, sem envolver a distribuição que determina 
realmente os preços. Assim sendo, o “Pacote do Leite” 
não pode ser perspectivado como uma alternativa às 
quotas.  

Consciente desta realidade, a Comissão Europeia 
anunciou, já desde sua proposta inicial do “Pacote do 
Leite”, uma reavaliação das medidas agora avançadas no 
sector até 30 de Junho de 2014, isto é, antes de terminar 
o último prazo para a manutenção das quotas, e depois 
de novo até 31 de Dezembro de 2018, “avaliando em 
especial o impacto sobre os produtores de leite e a 
produção de leite nas regiões desfavorecidas, no quadro 
do objetivo geral da manutenção da produção nessas 
regiões, e incluindo potenciais incentivos para que os 
agricultores adiram a acordos de produção conjunta, 
eventualmente acompanhado de propostas adequadas" 
– esta afirmação da Comissão é de 2010.  

Relações contratuais: opções nacio-
nais 

A celebração de contratos escritos permanece, entre-
tanto, por parte da Comissão Europeia, de carácter 
voluntário, competindo aos Estados-membros tomar a 

decisão acerca do seu estatuto obrigatório nos respecti-
vos territórios nacionais.  

Para esta decisão fundamental, o Governo Por-
tuguês, através do seu Gabinete de Planeamento e de 
Políticas, do Ministério da Agricultura, procedeu à aus-
cultação do sector, tendo para tal enviado um questio-
nário a todas as entidades representativas dos lavrado-
res – CAP (de que a Federação Agrícola dos Açores faz 
parte), CONFAGRI, AJAP, CNJ, APROLEP e CNA – em que, 
entre um vasto leque de questões, se destaca a das van-
tagens e desvantagens de se aplicar a obrigatoriedade 
dos contratos em Portugal. As respostas foram unâni-
mes no que se refere à opção por contractos escritos 
obrigatórios.  

Assim sendo, está já decidido, a nível nacional, 
incluindo os Açores, a contratualização para toda a 
entrega de leite cru do produtor ao transformador e 
também entre transformadores, ficando de fora as coo-
perativas que tenham disposições contratuais nos esta-
tutos, tal como a orientação europeia propunha.  

Hoje, porém, não há em Portugal um conheci-
mento exacto de quais as cooperativas que preenchem 
estes requisitos porque, não sendo estas Organizações 
de Produtores/OPs, os seus estatutos não são públicos. 
Importa, pois, que cada uma verifique se está numa 
situação jurídica que a isente de contratos e, em caso de 
dúvida, justificar-se-á optar pela celebração de contratos 
colectivos.  

Os contratos do leite que venham a ser celebra-
dos em Portugal, terão necessariamente que cumprir as 
regras já antes explicitadas, se bem que obedecendo 
apenas aos parâmetros mínimos, de acordo com a von-
tade das entidades consultadas neste âmbito. Referimo-
nos assim a: serem estabelecidos antes da entrega do 
leite, por escrito, e definindo o preço ou apresentando o 
modelo de cálculo para o mesmo (preço fixo ou variável 
de acordo com o modelo contratualizável), indicando o 
volume abrangido, a duração (num mínimo de seis 
meses), prazos de pagamento e outros como sejam as 
modalidades de recolha ou entrega, cláusulas de resci-
são, e de força maior. Acrescente-se que as entidades 



 

 

 

 

 
 

Portugal produz leite quase 10% abaixo da quota 
 

A produção de leite em Portugal ficou, na campanha leiteira de 2011-2012, 9,7% 

abaixo da quota, segundo um relatório divulgado em Bruxelas sobre as condições 

de preparação do setor para o fim das quotas, em 2015. Dos 27 Estados-membros, 

apenas seis – Áustria, Chipre, Irlanda, Luxemburgo, Holanda e Alemanha – estão a 

produzir leite ligeiramente acima da quota que lhes é permitida. 

 

O relatório conclui que a eliminação progressiva (‘phasing out’) das quotas leiteiras está a correr bem, considerando 

que “na grande maioria dos Estados-membros, as quotas já não são relevantes para a limitação da produção e o 

preço da quota (pago por agricultores que querem ultrapassar o limite) é zero ou perto de zero”. 

 

A União Europeia produziu, em 2011-2012, 4,7 por cento abaixo da quota, num total de cerca de 143 milhões de 

toneladas de leite, estando prevista uma quota total de quase 155 milhões. 

 

O comissário europeu para a Agricultura, Dacian Ciolos, manifestou-se satisfeito com o ponto de situação do Merca-

do e anunciou que o próximo relatório, a publicar em meados de 2014, “dedicará particular atenção às regiões des-

favorecidas, apresentando potenciais incentivos a acordos de produção conjunta”. 

FONTE: Agência Lusa 
13/12/2012 
 

 

 Marca branca alcança 35,6% de quota na Europa 
 

A marcada distribuição continua a crescer em toda a Europa, com uma quota média em valor 

de 35,6%, de acordo com um relatório da consultora SymphonyIRI. O Reino Unido lidera o 

ranking, com uma quota de 50,5%, e em Espanha é onde a marca branca mais cresce, com 

mais 1,3%. Na Grécia a quota de mercado, em valor, duplicou nos últimos cinco anos e fixou-

se em 14,3%.  

O relatório destaca que a quota em valor da marca de distribuidor na Europa cresceu 0,5%, e a parcela no mercado 

varia de 16,8% na Itália a 50,5% no Reino Unido. Espanha é o segundo país com maior peso da marca de distribuidor, 

com 41,5% das vendas em euros. 

 

O respectivo preço é, em média e na Europa, 30% inferior aos das marcas de fabricante, com variações de um país 

para outro. As estratégias de fabricante para manter a sua quota de mercado, por exemplo, através de promoções, 

fazem com que a diferença de preço esteja a diminuir. 

Noticias 

http://www.google.pt/imgres?q=noticias&um=1&hl=pt-PT&sa=N&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_pt-PTPT418PT422&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=kxBoM34YMbO1iM:&imgrefurl=http://omundoentrelinhass.blogspot.com/p/noticias-entrelinhas.html&docid=KChBxKJpAH7K-M&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-dFbBy_mzfU8/T1AsIu1VemI/AAAAAAAABPA/Nebbw2F0Ghc/s1600/anoticia.jpg&w=270&h=316&ei=Vo0QUM6vH4OYhQfHy4CIDg&zoom=1&iact=hc&vpx=729&vpy=48&dur=920&hovh=243&hovw=207&tx=147&ty=137&sig=106313427109845552512&page=2&tbnh=158&tbnw=135&start=14&ndsp=19&ved=1t:429,r:17,s:14,i:223


 

A variedade, qualidade e variedade de produtos de marca branca está a melhorar e os distribuidores estão a dar um 

cada vez maior protagonismo à sua marca nos lineares para obter maiores margens e investem cada vez mais em 

publicidade. A fidelidade do comprador relativamente à marca perde peso, e em Itália, por exemplo, 57% dos com-

pradores mudam de marca com elevada frequência, face aos 16% que referiam esse comportamento em 2004. 

 

Os fabricantes estão a responder ao crescimento da marca de distribuidor com estratégias de promoção e de preço, 

com o desenvolvimento das suas linhas e com o lançamento de novas variedades. A actividade promocional da mar-

ca de distribuidor está a crescer mais lentamente que o mercado. 

 

Apesar dos progressos da marca de distribuidor, a marca de fabricante continua a ser influente em muitas catego-

rias, actuando muitas vezes para atrair o comprador à loja e à categoria. No entanto, a marca de distribuidor contri-

bui para o crescimento das vendas numa grande proporção: em Itália, por exemplo, foi responsável por 40% do cres-

cimento do mercado, e em Espanha e na Holanda, por mais de 50%. Mesmo em França, onde os clientes são menos 

sensíveis ao preço e a marca de fabricante continua a contribuir para o crescimento das vendas, os consumidores 

estão a apostar na marca de distribuidor, que já atinge 30% das vendas. 

FONTE: Finantial Food 

13/12/2012 
 

Lavoura açoriana inviável sem quotas leiteiras 
 

A representante da Região num grupo de trabalho criado pelo ministério da Agricultura, do 

Mar, do Ambiente e Ordenamento do Território para o estudo da reforma da Política Agrícola 

Comum (PAC), Emiliana Silva assegura que o Governo Regional desconhece qual o impacto 

que o fim do regime de quotas leiteiras previsto para 2015 terá nas explorações agrícolas aço-

rianas.  

 

Emiliana Silva disse que existem estudos sobre o assunto que apenas contemplam a realidade das explorações agrí-

colas do continente e que os únicos dados que são conhecidos na Região resultam de trabalhos académicos. "O 

Governo Regional há muito tempo que já deveria saber o que vai acontecer quando se o regime quotas leiteiras 

terminar dentro de dois anos", afirmou. 

 

De acordo com Emiliana Silva, estão ainda por saber quais as diferentes consequências que o fim das quotas leiteiras 

terá na Região, embora seja um dado adquirido que muitas explorações não vão resistir. "O impacto será diferente 

conforme o tipo de exploração agrícola, mas é natural que surjam mais dificuldades nas ilhas onde há maior produ-

ção de leite como São Miguel, Terceira e São Jorge", referiu. 

 

De acordo com os dados que constam numa tese de mestrado em engenharia zootécnica de Bruno Almeida, apre-

sentada do departamento de Ciências Agrárias da Universidade dos Açores, cerca de sessenta por cento das explora-

ções agrícolas de São Miguel serão inviáveis com o fim das quotas leiteiras. 

 

Para a elaboração do estudo académico, Bruno Almeida analisou a situação financeira de cerca de noventa explora-

ções agrícolas de São Miguel. A tese defende que para que as explorações possam ser viáveis o preço do litro de leite 

ao consumidor terá que aumentar 10 cêntimos. 

FONTE:  Diário Insular 

10/12/2012 
 



 



Caros associados, 
 

 

A Associação dos Jovens Agricultores Micaelenses 

aquando da sua fundação, resultou da necessidade sen-

tida pelos jovens agricultores da época de defenderem os 

seus interesses e reivindicações.   

Aproveito a oportunidade para agradecer a todos os 

associados que criaram e que desenvolveram a nossa 

instituição até aos nossos dias. 

Ao longo dos anos foi preocupação das diversas direções 

dotar a instituição das melhores instalações, de forma a 

podermos desenvolver a nossa atividade. 

No ano de 1997 o Governo Regional dos Açores concessionou à nossa instituição o Cen-

tro de Bovinicultura dos Arrifes e o Campo de Santana, tendo demonstrando dessa forma 

o reconhecimento, a credibilidade e importância da nossa instituição para o setor agríco-

la. 

Desde então, as diversas direções têm procurado dar o melhor destino a tais espaços, 

sendo certo que se tornaram imprescindíveis ao exercício e desenvolvimento do nosso 

objecto social e em prol do setor agrícola. 

O Campo de Santana tornou-se numa zona de excelência agrícola, onde temos procura-

do desenvolver variadas experiências com diversas culturas, para que as possamos 

aconselhar e potencializá-las junto dos agricultores em geral. 

A atual direção foi confrontada com a retirada de 130 alqueires daquele Campo a favor 

da Marinha Portuguesa, para a instalação de uma estação rádio naval, cedência essa 

acordada em 2005. 

Em nossa opinião tal cedência jamais deveria ter sido aceite pela nossa instituição, pois 

assistimos a um “assalto” ao que temos de melhor, a Terra. 

Entendemos que deverá ser uma missão de todos os associados a reclamação daquela 

Terra, pois não faz sentido perdermos uma parte da melhor zona agrícola micaelense em 

prol do betão, quando existem diversas áreas sem valor agrícola naquela zona. 

Da nossa parte temos procurado junto das instâncias políticas, económicas, do setor e 

da sociedade civil em geral demonstrar o erro que foi cometido no passado e que se 

impõe corrigir. 

Assim, não podemos deixar de lamentar publicamente a insensibilidade de quem nos 

governa… 



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
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