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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.
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HÉLIO CARREIRO RECANDIDATA-SE À PRESIDÊNCIA 

DA AJAM 

Hélio Carreiro tem 30 anos e é o presidente da AJAM desde Abril 

de 2010. Três após o primeiro mandato, é novamente candidato a 

mais três anos na liderança da AJAM.     

Que balanço faz do mandato que está agora a terminar? 

Quando iniciamos o mandato que nos foi confiado pelos nossos associados sabíamos dos difíceis 

desafios que se avizinhavam para o sector e para a instituição. No que se refere à instituição, 

conseguimos manter e melhorar os padrões exigidos pelos nossos associados, nomeadamente, 

na intervenção no mercado da carne, no mercado das sementes, serviços médico veterinário, 

assistência técnica e outros serviços de apoio aos associados. No plano reivindicativo, entendo 

que tivemos algumas intervenções públicas, poderíamos ter tido mais, é certo, mas em parte 

transferimos esse desempenho para a Federação Agrícola, como também 

tentamos resolver muitos assuntos sem grandes alaridos, junto 

das entidades competentes. 

Penso que existe um percurso ainda a percor-

rer, estamos cientes que os desafios são enor-

mes e só com a participação dos associados 

é que será possível um melhor desempenho.   

 

Quais foram as principais dificuldades sen-

tidas nestes três anos como dirigente as-

sociativo? 

O nosso mandato fica marcado pelo 

final de um quadro comunitário, pelos 

enormes constrangimentos financeiros 

e económicos que o país e a região 

atravessam, da falta de uma política 

agrícola regional, pois apenas assisti-

mos à tomada de decisões avulsas. 

Assistimos ao aumento das dificul-

dades económicas dos nossos as-

sociados e procuramos sempre 

junto dos mesmos as me-

lhores soluções para os 

seus problemas. Muitas 

vezes temos servido de 

“amortecedores” para os 

seus problemas.  

Temos procurado junto do 

poder político transmitir e 

sensibiliza-lo para as difi-

culdades do sector, da 

necessidade de ter-se polí-

ticas agrícolas ajustadas à 

nossa realidade, nomeada-

mente uma politica para o leite, para a carne e outras culturas, da necessidade de se criar pres-

são junto do Governo Central e das instituições europeias de forma a sensibiliza-los para a nossa 

realidade. Não podemos ter políticos de costas voltadas, quem perde é o sector, é a Região.   



“O nosso mandato fica marcado pelo final de um quadro comuni-

tário, pelos enormes constrangimentos financeiros e económicos 

que o país e a região atravessam, da falta de uma política agríco-

la regional, pois apenas assistimos à tomada de decisões avulsas.! 
 
O que é que o leva a se recandidatar?  

Volvidos 3 anos do início do nosso projeto, entendemos que temos ainda muito a dar à institui-

ção e ao movimento associativo/cooperativo. Vi reforçada essa vontade de continuar após 
auscultar os nossos associados, sendo certo que existem procedimentos a alterar e a melhorar. 

O novo quadro da política agrícola comunitária, a conjuntura económica, a necessidade de se 

repensar o movimento associativo e 

cooperativo, a necessidade de haver 

novas políticas, são alguns dos desafios 

que merecem da nossa parte um forte 

empenho, dedicação e a que nós não 

podemos virar as costas. 

O mais fácil é ser irresponsável, virar a 

cara, não participar ativamente nesses 

desafios e irmos à nossa vida. Não é 
esse o nosso caminho. 

Estamos preocupados com o futuro do 

sector e só com muito trabalho, profis-

sionalismo e empenho é que podere-

mos enfrentar os difíceis desafios que o 
sector atravessará.   

Há mais uma lista de candidatos, encabeçada por um funcionário da AJAM. O aparecimento de 

mais uma lista é sinónimo de divisão interna na AJAM? 

O facto de aparecer mais uma lista é demonstrativo que a instituição está viva e recomenda-se. 

Qualquer associado depois de ser reconhecido como tal é livre e tem um direito próprio de can-

didatar-se aos órgãos sociais da instituição, como também é dever de qualquer associado parti-

cipar ativamente na vida da instituição. 

Lamento não ter assistido ao longo dos últimos 3 anos à participação ativa na vida da instituição 

daqueles que hoje fazem parte da lista contrária. Lamento não conhecer o seu pensamento pa-

ra o sector bem como o seu campo de ação, sendo certo que desconfio que se procura algum 

protagonismo pessoal desenfreado, sem qualquer conteúdo realista e preocupação com os re-

ais problemas que o sector atravessa. 

Da minha parte e da minha equipa, dada a experiência acumulada nesses 3 anos, estamos dis-

poníveis e fortemente empenhados em continuar a defender os interesses e anseios dos nossos 

associados e cooperantes.   

 Neste vosso mandato, deram continuidade ao negócio da carne, que balanço faz desta ativi-

dade nesse período?  

É um negócio em que temos intervindo de alguns anos a esta parte. Temos intervido no abate 

de vitelões, mas estamos principalmente no mercado da carne de vaca. Somos talvez os maio-

res operadores neste mercado que se destina á exportação para Espanha. O mercado da carne 

é um mercado que tem decrescido nos últimos anos, contudo este decréscimo não nos preocu-

pa porque a nossa função neste mercado é apenas interventiva no sentido de moralizar os pre-

ços e não comercial. Acredito que esta função está a ser bem-sucedida. O decréscimo tem a 

ver com a entrada de novos operadores no mercado, o que julgo que só vem valorizar mais ain-

da a carne de vaca, fazendo com que o produtor receba mais ainda pela carne de vaca. É 

esse o nosso papel e é isso que temos tentado fazer. Tentaremos mantermos no mercado para 



que os privados não façam aquilo que bem entenderem, apelamos assim também a todos pro-

dutores que trabalhem connosco e façam os abates connosco. Terá de haver uma interajuda 

entre todos, os produtores terão também que fazer por isso, sozinhos não conseguimos fazer na-

da mas juntos fazemos muito.  

As más condições climatéricas têm afetado a produção de alimentos, há já produtores com falta 

de comidas para os animais, nomeadamente silagens, têm notado algum aumento no número 

de animais abatidos? 

Sim, já se tem sentido mais animais abatidos e cer-

tamente que esta tendência se irá manter se o tem-

po assim continuar.  

Disse que o setor é cada vez menos atrativo, e para 

os jovens também não o é? 

Há pessoas a regressar à terra, mas esta não poderá 

albergar toda a gente porque não estica, nem 

acredito que possa salvar toda a gente. Com a mo-

dernização que existe na agricultura, um produtor 

consegue trabalhar centenas de hectares de terra, 

quando antes eram precisas centenas de agriculto-
res.  

Mas o que é que falta para ser atrativo? Rentabilida-
de, investimento… 

Sim existe falta de investimento e a rentabilidade é 

baixa. É uma atividade bastante trabalhosa, o que 

implica que a pessoa tenha de dar bastante de si, 

onde não há horários a respeitar, sábados, domingos 

ou feriados. E isto acontece tanto no setor leiteiro, 

sem dúvida o mais exigente, como também na pro-

dução de carne ou na horticultura, em que existe sempre a necessidade de ir à exploração. Daí 

eu achar que o regresso de muita gente à agricultura não é propriamente por vontade, mas sim 
por necessidade. 

Já se está a trabalhar no novo quadro comunitário, o que é que acha que deveria ser melhorado 

ou alterado? 

Já se sabe e está decidido o fim das reformas antecipadas, na minha opinião será mau, uma vez 

que é uma medida que por si só ajudava ao rejuvenescimento do setor, permitindo a entrada de 
novos efetivos no mercado agrícola. Findada essa medida, será mau para os jovens. 

Outras medidas estão a ser trabalhadas, mas ainda não sabemos o que acontecerá. Pontos a 

melhorar, gostaria de salientar a necessidade de os pagamentos se tornarem mais rápidos e de 

as próprias candidaturas ainda exigirem muita burocracia. Gostaria ainda que houvesse uma 

maior proteção para as regiões ultraperiféricas e jovens agricultores, com o fim das quotas, se-

remos certamente bastante penalizados se entrarem por aí países com grande capacidade 
produtiva, pois será difícil competir contra eles.  

Também no mercado da carne, a abertura dos mercados, nomeadamente o Mercosul poderá 

ser prejudicial para nós, haverá a entrada de diferentes tipos de carne com diferentes tipos e 

custos de produção a competir com a nossa.  

Os açores estão preparados para esses dois cenários, fim das quotas e abertura ao Mercosul? 

Preparados talvez não, mas acredito que acabarão por ultrapassar esses desafios, assim como já 

ultrapassaram outros. Terá de ser com muito trabalho e muito esforço daqueles que se consegui-

rem manter. 

Está então a assumir que muita gente irá abandonar a atividade nos próximos tempos? 
Sim e isso nota-se, é uma questão de se consultar o número de produtores nos últimos anos.   



Tem aparecido novos jovens agricultores? 

Sim, embora não tantos quanto desejaríamos. Embora sejamos a região do país mais rejuvenes-
cida, também cá a população agrícola está a envelhecer.   

Perderam no campo de santana uma área significativa para a instalação das antenas da mari-

nha, que impacto tem essa perca para a AJAM? 

Perdemos 13 hectares de terra altamente produtiva, o que é muito mau. E é mau não pela per-

ca de rendimento que esta área pudesse gerar para nós, mas sim pelo prejuízo irreversível, cau-

sado à região. Sendo terrenos da região autónoma, perdemos um pedaço dos melhores solos 

dos açores e agora deparamo-nos com uma “plantação de antenas”, que de produtivo não 

terão muito. Terão as suas mais-valias, mas não seria nunca naquela área, quem validou aquele 

projeto, provavelmente não estaria a pensar no bem da agricultura, nem da região.  

Não foram apresentadas alternativas, a escolha recaiu em santana apenas por serem terrenos 

da região? 

Tivemos conhecimento do processo quando já estava em andamento e o contrato assinado. 

Tentámos por todos os meios ao nosso alcance reverter a situação mas não foi possível. Indicá-

mos alguns terrenos com nenhuma ou pouca capacidade produtiva para a sua implantação, 

mas o que nos foi dito é que foi feito um estudo pelo ministério da defesa e pela NATO em que 

aquele era o sítio ideal de ligação com outras vias de comunicação.  

Sendo a situação irreversível, houve alguma possibilidade de negociação de contrapartidas? 

As decisões já estavam todas tomadas, não houve possibilidade de negociação. Recentemente 

reunimo-nos com o secretário regional dos recursos naturais e estamos em renegociações com o 

protocolo de cedência do centro de bovinicultura e da área toda em santana por mais 15 anos, 

uma vez que o atual contrato cessa em 2017. Se alcançarmos esse objetivo, já será uma vitória.   

A nova orgânica do governo criou uma su-

per-secretaria, a dos recursos naturais que 

deixou de albergar o nome agricultura, isso 

poderá ser prejudicial para o setor? 

A retirada do nome “agricultura” na secre-

taria não foi bem aceite por todos produto-

res que se reviam como agricultores, porém 

não será o nome que fará diferença mas 

sim o trabalho daqueles que lá estão. Acre-

dito piamente nos atuais dirigentes, por on-

de passaram têm demonstrado serem ca-

pazes de atingir metas e apresentar resulta-
dos.  

O atual secretário, o eng. Luís Neto Viveiros 

terá um grande desafio pela frente, com 

muitas áreas para governar mas espero que 

não se esqueça de nenhuma. Até há pou-

co tempo andava no chamado “estado de 

graça” mas este tempo já acabou e está 

na altura de começarmos a exigir alguma 

coisa. Sei que é difícil mas este é o nosso 

papel.  

Para já quais as vossas reivindicações? 

Temos tido várias reivindicações, desde a 

necessidade de o governo participar nas 

negociações do preço do leite, sendo eles 

interessados no bem-estar e na rentabilidade dos produtores. Nos fatores de produção, também 

deveriam assumir alguma posição, entre outros pontos.   



A propósito dos fatores de produção, o presidente da AASM disse há pouco tempo que o preço 

das rações estava mais baixo que no continente e que isso só acontecia porque existe uma fá-

brica da lavoura. Os preços poderiam ser melhores? 

Para quem vende é sempre barato e para quem compra é sempre caro, nós também compra-

mos e elas estão caras, isso é um facto, representam um peso enorme na conta dos produtores 

no final do mês. A genética que temos é também exigente na alimentação, temos de dar ração 

de acordo com as exigências dos animais e as rações boas têm atualmente um custo exagera-

do. Mas não são só as rações, os restantes fatores de produção também, o gasóleo, os fertilizan-

tes... 

 E os custos com inseminação e veterinária, também estão altos? 
Julgo que estão dentro do limiar considerado justo e correto. 

E o preço do leite? 

Nos açores de uma forma geral não está mal pago, no entanto temos cumprido o nosso dever, 

cada vez com mais e melhor produção. É natural que se reivindique preços mais aceitáveis, ca-

be á industria também fazer o seu trabalho, revertendo para os agricultores mais algum rendi-

mento. Sabemos que há algumas indústrias que penalizam alguns produtores mais pequenos, e 

isso é mau porque ninguém tem culpa da dimensão que tem, é uma medida que nós enquanto 

associação de produtores não achamos correta.    

Mas não é lógico que qualquer empresa tente reduzir os seus custos, recolher o mesmo leite em 

2 produtores não é o mesmo que recolher a mesma quantidade num só. Será possível contestar 

esse tipo de atuação? 

Quando a fábrica fizer a recolha, não haverá tanta contestação, mas se dois produtores entre-

gam no mesmo caís de recolha o seu leite, sendo que um é grande e outro é pequeno, o custo 

de recolha da fábrica é o mesmo, por isso não será a medida mais correta.    

Que mensagem deixa ao setor? 

Desejo que todos os que tiverem vontade de ingressar ou continuar na agricultura que não per-

cam a esperança, independentemente de ser um setor com bastantes entraves, que requer mui-

to trabalho, com todas as dificuldades, faço votos para que as pessoas não desistam e sejam 

sempre capazes de investir e apostar na agricultura e que essa aposta seja feita na hora certa, 

com a escolha sensata, com aconselhamento devido, que não tenham problemas em procurar 

os técnicos com formação adequada nas áreas que pretendem investir, porque muitas vezes 

vêm-se muito maus investimentos na agricultura e esses maus investimentos têm de ser corregidos 

desde já. É com os erros do passado que aprendemos e que poderemos corrigir o futuro. Os jo-

vens deverão investir na formação, queremos uma agricultura jovem mas com formação, que 

possam assegurar o futuro e com rendimento da própria família, da região e do país.  

Carlos Oliveira – Abril 2013 

 



 

LLííddeerr  MMuunnddiiaall  MMááqquuiinnaass  ddee  OOrrddeennhhaa  

AApprreesseennttaa  DDiiffeerreenntteess  SSoolluuççõõeess  LLiibbeerrddaaddee  ddee  EEssccoollhhaa  

SEMPRE COM OS MELHORES… 



O FUTURO DO SECTOR LEITEIRO 

NUMA PAC PÓS-2013 (I) 
 

Maria do Céu Patrão Neves 

Deputada ao Parlamento Europeu eleita na lista do PSD 

 

A POLÍTICA AGRÍCOLA COMUM: SENTIDO DA SUA EVOLUÇÃO 

 

 expectativa em relação à reforma 

em curso da Política Agrícola 

Comum/PAC e ao que será o futuro 

da nossa agricultura e pecuária são grandes entre 

o sector. 

A PAC tem passado por sucessivas refor-

mas e oscilado entre orientações diversas, com 

inflexões de sentido por vezes demasiado bruscas 

para os produtores que, a cada reforma, receiam 

as novas condições de produção impostas, que os 

obrigam a adaptações profundas nos modos de 

produção e a um clima de instabilidade cíclica.  

Recordemos a génese da PAC, nos anos 50 

e o imperativo de produção para alimentar uma 

Europa devastada pela II Guerra Mundial e uma 

população em forte crescimento. A “palavra de 

ordem” era então a de aumentar a produtividade 

agrícola, para o que foram disponibilizados subsí-

dios significativos e criados sistemas susceptíveis 

de assegurar preços elevados aos agricultores. 

Entretanto, nos anos 80, os níveis de pro-

dução agrícola eram tão elevados que a Europa se 

começou a debater com excedentes. Orientou-se 

por isso tanto para a exportação, para o que con-

cedeu novos subsídios, como também para uma 

intervenção, destinada a garantir preços acima da 

produção através do armazenamento e da elimi-

nação dos produtos. Começaram-se, então, a 

suceder as reformas - MacSharry em 1992, a 

reforma de 1999 ou Agenda 2000, a reforma de 

2003, o “exame de saúde em 2008 -, cada uma 

com a sua orientação específica se bem que, pro-

gressivamente, aprofundando um caminho via 

uma desregulamentação da produção, uma libera-

lização dos mercados e uma preocupação crescen-

te com a mitigação dos impactos ambientais das 

práticas agrícolas. 

São estas três orientações que se conti-

nuam a aprofundar na actual reforma em curso, 

através da proposta de novas práticas, com parti-

cular intensidade no que se refere à dimensão 

ambiental. Com efeito, desde as primeiras apre-

sentações, oficiais, públicas, da proposta da PAC-

pós 2013 por parte da Comissão Europeia, que foi 

clara e inequivocamente afirmado que a PAC pre-

cisava de ser reformulada para assumir a obriga-

ção de reduzir o seu impacto ambiental como 

também de contribuir para a preservação do 

ambiente e da biodiversidade, o que, por sua vez, 

deveria trazer uma maior aceitação pública dos 

seus custos e uma diminuição da contestação do 

seu orçamento, até hoje o mais elevado na políti-

ca europeia. (continua) 

A 



À conversa com...! 
 

LUÍS CARLOS MONIZ PONTE 

Lomba da Maia  
 

 
 
Concelho: Ribeira Grande 
Idade: 36 Anos 
Formação: Empresário Agrícola 
Área explorada: 150 Alqueires (21 hectares) 
Localização das parcelas: Achada Furnas e Lomba 
Maia 
Recursos Humanos: O próprio  
Parcelas de renda: 130 Alqueires (18 hectares) 
Próprias: 20 Alqueires (3 hectares) 
Produções 2011: 333.137 Kg 
Prémios em Feiras: Há muito que não participa 
 

Efetivo 
Total de animais: 71 Bovinos 
Animais em produção: 33 Vacas 
Vacas secas: 2  
Novilhas: 20 
Novilhas cheias: 5 
Vazias: 16 

Vitelas: 14                      
Machos: 1 vitelo 
 

Maneio reprodutivo 

Beneficiação de novilhas: Inseminação 
Touro ou IA: IA 
Critérios de seleção dos touros: Patas, Uberes e 
Produção 
Vacinações: IBR-BVD , Brucelose 
 

Maneio alimentar  
Alimentação das vacas em produção: Pastagem 
rolo, milho, ração, palha 
Alimentação de vitelas Colostro: Sim  
Tempo a beber leite: 5 dias 
Sala de ordenha: Sim 
N.º de tratores: nenhum  
Armazenamento e recolha do leite: Tanque de Frio 
Outros equipamentos: Não possui  



Luís, a sua família possui um negócio importante 
aqui zona da Maia e Lomba da Maia, uma oficina e 
o único posto de combustíveis da zona, porque 
motivo enveredou pela produção de leite e não 
por esse negócio? 
Alguém teria de ficar nas vacas, mas foi também 
uma orientação do meu pai. Eu era o mais velho e 
sempre gostei mais das vacas, acabei por ficar eu. 
 

Beneficiou de apoios à instalação de Jovens agri-
cultores?  
Sim. Na altura quando o meu pai passou as vacas 
para o meu nome, fiz um projeto de 1ª instalação. 
 

O atual quadro comunitário está suspenso relati-
vamente aos projetos de modernização e 1.ª insta-
lação, isso é uma questão que o preocupa? 
Sim. É um passo atrás, desmotiva quem pensa 
investir e vir para este ramo. 
 

Já se está pensar no próximo quadro comunitário, 
que modificações sugere, o que é que gostaria de 
ver melhorado no futuro quadro comunitário? 
Deveria haver maior facilidade nas candidaturas, 
existe muita burocracia em todo o processo o que 
leva a que muitas vezes se desista. No entanto, é 
essencial que continue a haver apoios para a agri-
cultura visto que é um setor com muita força eco-
nómica. Por outro lado, é das poucas áreas que 
ainda apresenta um crescimento. 
 

Pretende efetuar alterações na sua exploração a 
curto/médio prazo?  
O futuro o dirá, mas o próximo investimento será a 
cobertura do parque de alimentação. Se existirem 
condições no futuro, o objetivo é também crescer, 
aumentar a exploração.  
 

Na sua zona tem-se verificado abandono desta 
atividade ou pelo contrário é um setor com saúde? 
Na minha zona não tenho visto abandono. Pelo 
contrário, existe uma tentativa de crescimento, mas 
falta terra. Todos estão a tentar crescer mas esta 
ambição está a fazer com que os preços sejam ele-
vados, principalmente para quem está a tirar baixos 
rendimentos.  

Em que fábrica entrega o leite?  
Na Insulac. 
 

A Unileite manteve o preço de leite de Inverno até 
ao mês de Abril, as outras indústrias deveriam ter 
seguido o exemplo?  
Julgo que sim, se a Uníleite tem condições, certa-
mente que os outros também terão. 
 

Apesar de tudo, atualmente o preço de leite 
encontra-se relativamente alto. Ainda assim, 
diversas explorações estão a passar por dificulda-
des, o que é tem contribuído mais para esta situa-
ção? 
As matérias-primas estão com valores altíssimos, 
principalmente as rações. Não há um equilíbrio 
entre o preço da ração e do leite, há sempre mais 
subidas no preço das rações do que no leite.  
 

Acha que há condições para que os preços das 
rações baixem? 
Acho difícil porque tudo está dependente dos com-
bustíveis e estes estão altos, daí ser inevitável que 
tudo custe mais, por exemplo os transportes.  
 

O Grupo Coméro construiu uma fábrica de rações 
para os seus aviários, acha que deveriam produzir 
também rações para bovinos? Seria benéfico a 
entrada de mais um produtor de rações? 
Acho que sim, aumentaria a concorrência e isso 
seria bom. 
 

Costuma participar em feiras, tem vendido animais 
da exploração? 
Já participei no passado. A venda de animais tem 
sido apenas quando há excesso.  
 

Considera uma mais valia apostar na genética? 
Acho que sim, é essencial e importante, essa deve 
ser sempre uma aposta.  
 

“todos estão a tentar crescer mas esta 
ambição está a fazer com que os preços 
sejam elevados, principalmente para quem 
está a tirar baixos rendimentos”  



As condições climatéricas não têm sido as mais 
favoráveis este ano, no seu caso tem sentido tam-
bém este fator? 
Tenho sentido e bastante, a minha exploração fica 
numa zona muito alta e o mau tempo que tem feito 
faz com que a erva seja pouca e pobre, pelo que 
nos obriga a gastar mais silagem de milho e rolos de 
erva. Já no verão, é uma zona mais favorável.    
 

Costuma semear milho? Este ano acha que irá 
semear mais tarde uma vez que os solos estão 
encharcados? 
Sim semeio. Costumo semear na última semana de 
Abril, primeira de Maio e acredito que até lá, o 
tempo vai melhorar pois ainda falta um mês. 
 

Vários agricultores semearam no ano passado 
milho transgénico, o que é que acha desta ques-
tão? 
Fiz uma formação nessa área e pelo que aprendi, é 
uma boa opção. É mais fácil controlar as pragas e 
com isso conseguimos poupar muito dinheiro, ren-
tabilizar muita comida e mão-de-obra, desta forma 
acredito ser uma boa escolha. 
 

Também produz carne? 
Não. 
 
Porque é que opta por não fazer? 
Devido à área limitada da exploração. 

Quais as suas perspetivas para o setor do leite, 
considerando o fim das quotas leiteiras? 
Ninguém sabe o que vai acontecer, a não ser os 
políticos. Mas julgo que a vantagem será sempre 
para os maiores produtores, os pequenos vão-se 
tornar menos competitivos, julgo que esta seja uma 
realidade eminente nos próximos tempos. E isso já 
está a acontecer, algumas fábricas já estão a pagar 
mais aos maiores.   
 

E a carne, como é que encara o seu mercado? 
O preço da carne é aceitável, pois nos últimos tem-
pos tem-se mantido numa situação estável e acei-
tável. 
 

Quais são os objetivos/ projetos que gostaria de 
alcançar no futuro? 
Tenho intenções de avançar com um novo projeto 
de investimento que já apresentei, e que é de 
mecanização agrícola. 
 

Que mensagem gostaria de deixar a todos os cole-
gas do setor? 
Que não desanimam e que acreditem que seremos 
capazes de ultrapassar as dificuldades, porque ver-
dade seja dita, somos lutadores e capazes de trans-
formar com o trabalho honesto tudo o que a terra 
nos oferece, embora muitas das vezes muitos 
andam nesta atividade só por gosto.  

Pedro Mendonça Março 2013 



COMO DETERMINAR A MÉDIA MENSAL DA CONTAGEM DE 

CÉLULAS SOMÁTICAS E CONTAGEM TOTAL DE MICROBIANAS 
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A classificação higio-sanitária do leite tem por base a 

contagem de células somáticas e a contagem de 

microbianas. Para esta determinação é utilizada a 

média geométrica ponderada dos valores obtidos ao 

longo de 2 meses para a contagem total de micror-

ganismos (CTM) e 3 meses para a contagem de célu-

las somáticas (CCS). 

A determinação da CTM e CCS já há alguns anos 

que se faz através da média geométrica e não arit-

mética, apesar disso, continuam a surgir dúvidas refe-

rentes ao modo como são efetuados estes cálculos. 

Considerando que esta é uma situação de grande 

importância prática para o produtor, é importante 

entender o que significa a média geométrica, quais 

as suas diferenças em relação à média aritmética e 

como podemos interpretá-la no caso da análise de 

dados da CCS e CTM. Assim sendo, achámos que 

seria conveniente uma breve explicação sobre o 

assunto.  

Em termos matemáticos, a média aritmética é defini-

da como a soma de todas as medidas individuais, 

dividida pelo n.º de valores, n (em que n representa o 

total de amostras).  

Média aritmética simples 

Por exemplo, a média entre 5, 10 e 6 será: 

 

Esta estatística de localização somente dá a impres-

são correta do conjunto de dados se os valores indi-

viduais estiverem distribuídos simetricamente em volta 

do valor médio, porque cada medição dá a mesma 

contribuição para a média.  

Por exemplo, usando média aritmética, se tivermos 3 

pessoas, uma de 10 anos, uma de 20 e uma de 90, a 

idade média (aritmética) é de 40 anos. Ou seja, dá 

um valor desfasado da realidade porque existem 

valores muito assimétricos (afastados) 10 e 90 anos. 

Nestes casos, a influência dos valores mais altos (ou 

mais baixos) produzirá médias distantes da maioria 

das observações.   

Média Geométrica 

As contagens bacterianas e de células somáticas 

tendem a apresentar distribuições desviadas para 

“valores mais elevados” por causa de algumas con-

tagens com resultados mais altos entre os mais baixos 

(que nunca podem ser menores que zero), nestas 

situações a média geométrica é mais apropriada do 

que a média aritmética, pois é sempre menor ou 

igual à média.  

De uma forma mais simples, podemos dizer que um 

produtor que apresente frequentemente bons resul-

tados, a influência de uma má análise é menor utili-

zado a média geométrica do que se se aplicasse a 

média aritmética, o inverso também se aplica (pro-

dutores com maus resultados frequentes, uma boa 

análise terá também menos influencia). 

Calcular a média geométrica  

Entre n valores (n.º de amostras), a média geométrica 

é a raiz de índice n do produto (multiplicação) desses 

valores. Por exemplo, a média geométrica entre 1, 2 

e 4 é calculada da seguinte forma: 

 

Como referido anteriormente, a determinação da 

CCS incide nos últimos 3 meses em questão. A título 

de exemplo, vamos supor que num determinado 

produtor foram reco-

lhidas 4 análises nos 

meses de janeiro, 

fevereiro e março 

conforme a tabela 

ao lado. Para 

determinar a média 

final do mês de mar-

ço é necessário efe-

tuar o seguinte cál-

culo: 

   

CCS 

Janeiro Fevereiro Março  

541 361 429 

464 336 424 

367 432 368 

391 254 579 

Média final março 403,4 

541 X 464 X 367 X 391 X 361 X 336 X.432 X 254 X 429 X.424 X 368 X 579 = 403,4                
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A média final do 

mês de março é 

então 403,4. No 

caso da CTM, os 

cálculos são feitos 

do mesmo modo, 

no entanto nesta 

situação teriam por 

base apenas os meses de fevereiro e março.  

 

Como é possível constatar, os cálculos são de difícil 

resolução para serem feitos manualmente ou com 

uma máquina de calcular simples. Para tal, o traba-

lho fica muito mais facilitado se se utilizar um compu-

tador com uma simples folha de Excel realizando os 

seguintes procedimentos: 
 

1. Colocam-se os valores numa grelha 

  

CSS 

Janeiro Fevereiro Março  

541 361 429 

464 336 424 

367 432 368 

391 254 579 

 

2. Para calcular a média geométrica temos 2 

opções: 

a. Vamos ao separador fórmulas, escolhe-se a 

opção inserir função, escolhendo a 

média.geométrica, depois abre uma caixa (argu-

mentos da função), aqui devemos selecionar com o 

cursor todos os valores a utilizar na média a determi-

nar. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
b. A segunda opção e mais simples, é selecionar 

uma célula onde queremos os resultados, clicando 

simultaneamente na tecla “Shif” e = (sempre que se 

pretendem efetuar cálculos: somas, média, multipli-

cações…, é necessário este procedimento), de 

seguida escreve-se o cálculo a fazer 

MÉDIA.GEOMÉTRICA (… e selecionam-se os valores a 

utilizar na média a determinar e de seguida é só fazer 

enter.     

 

 
 
Ainda que à primeira vista o cálculo da média geo-

métrica possa parecer complicado, se se utilizar este 

procedimento com a folha de Excel, esta prática 

apresenta algumas vantagens interessantes:  

a) Pode-se guardar a folha de Excel com as fórmulas 

e mensalmente apenas será necessário substituir 

os valores das análises.  

b) Com base nas análises anteriores é possível ir simu-

lando valores no sentido de prever a classificação 

mensal e com isso prever eventuais penalizações. 

 

Em caso de dúvida, contate os serviços técnicos da 

AJAM.  

CTM 

Fevereiro Março 

13 11 

9 14 

10 8 

Média final 10,6 

13 X 9 X 10 X 11 X 14 X 8                =  10,6    
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A agricultura nos Açores: 
Uma análise sobre as políticas do passado, as implicações 

dessas no presente e algumas dicas para o futuro! 

 

Válter Costa, Produtor de leite, ex-dirigente associativo  
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m primeiro lugar gostaria de agradecer à 

AJAM pelo amável convite! Tendo sido 

um dos sete membros fundadores desta 

instituição e o primeiro presidente da Assem-

bleia Geral, é com muito gosto que aceito 

escrever nessa coluna, muito embora escrever 

sobre a agricultura nesse momento não seja 

tarefa fácil, visto a situação difícil em que nos 

encontramos de momento.   

Ora para melhor compreendermos a situação 

difícil em que a nossa agricultura se encontra e 

tentarmos analisar possíveis saídas a médio e 

longo prazo para o futuro deste importante 

sector da economia dos Açores é imprescindí-

vel falarmos do passado, pois a realidade de 

hoje é tão simplesmente o resultado das apos-

tas feitas nos últimos 10-15 anos.  

A reforma da PAC, a chamada agenda 2000, 

foi feita tendo em conta a realidade da cres-

cente abertura dos mercados mundiais dos 

lacticínios. Isso foi confirmado com a reforma 

intercalar da PAC em 2003 que como se sabe 

anunciou o fim das cotas para 2015. Já nesta 

altura escrevi um artigo num jornal local ape-

lando aos nossos líderes de então para uma 

aplicação mais estratégica dos fundos comu-

nitários na nossa Região, uma implementação 

que contribuísse para a sustentabilidade do 

sector, levando por conseguinte à tão deseja-

da diferenciação e à valorização dos nossos 

produtos. Só assim poderíamos compensar a 

nossa pequenez e reduzida competitividade 

em relação aos nossos parceiros Europeus e 

internacionais. Por muito mais que queiramos, 

a realidade é que temos um território reduzido 

e nunca iremos competir com grandes produ-

ções de escala – uma fábrica de dimensão 

média na Europa labora o equivalente de 

toda a produção de leite dos Açores. 

 A nossa região é única na Europa, graças a 

um solo e clima favorável ao pastoreio o que 

nos traz inúmeras vantagens a nível de custos 

de produção e possibilita também uma gran-

de diferenciação do produto. O que assistimos 

nestes últimos anos em termos de política agrí-

cola foi a revindicação dos nossos dirigentes 

agrícolas e políticos de mais e mais cota a Bru-

xelas. Essas foram claramente revindicações 

populistas. Chegou-se ao cúmulo de comprar 

cota ao continente a preços elevadíssimos (a 

50 cêntimos o litro), incentivada como sendo 

um investimento patrimonial para a região e 

para o próprio, quantos lavradores se endivida-

ram na compra de cota pensando que tinham 

o futuro assegurado e agora esta já não vale 

nada, sabendo-se já de antemão que o regi-

me das cotas ia acabar - que administração a 

nossa!  

A região, com a limitada superfície que tem, já 

estava a ultrapassar a capacidade de produzir 

forragens. Ora se não temos forragens suficien-

tes, temos de comprar mais concentrados e 

mais palha para alimentar o gado, o que torna 

o custo de produção por litro de leite logica-

E 



mente muito mais caro. O pior disso é que 

havia unanimidade de todas as forças políticas 

e dirigentes agrícolas nesta estratégia.  

No caso de S. Miguel, produzimos atualmente 

cerca de 320 milhões de litros de leite a custos 

elevadíssimos. 50% do cheque do leite é utili-

zado para pagar a importação de alimentos 

para os animais o que é simplesmente insusten-

tável, mesmo para quem não entende muito 

de economia. O investimento feito nos últimos 

anos nas nossas indústrias transformadoras fez 

com que essas aumentassem a sua capaci-

dade de laboração para 450 a 500 milhões de 

litros de leite. Somos ilhas, com uma superfície 

bastante limitada. É impossível aumentarmos a 

nossa produção ainda mais. Quando é que 

vamos perceber que é tao simplesmente 

impossível alguma vez garantirmos forragens 

suficientes para transformá-las em leite de 

modo a cobrir a necessidade das nossas indús-

trias! Chegamos a um beco sem saída a curto 

e médio prazo! Ainda há dias um industrial de 

lacticínios, a propósito do preço de leite, disse 

que estávamos metidos numa bolha.  

Já há dez anos que um terço do rendimento 

do agricultor provê de subsídios. Hoje com a 

perca de competitividade, a nossa pecuária 

foi compensada com o sucessivo aumento de 

subsídios, e até com antecipação do subsídio 

dos produtos lácteos em um ano, reivindicados 

pelos nossos dirigentes agrícolas (diga-se com 

sucesso no imediato). Chegamos à triste situa-

ção de ver que hoje não ganhamos como 

rendimento líquido os subsídios que recebe-

mos.  

Os subsídios em teoria deviam ser um suple-

mento ao rendimento, porque são medidas 

administrativas e que podem ser reduzidos a 

qualquer momento consoante as possibilida-

des financeiras da região, do país e da Europa. 

Graças aos últimos quadros comunitários de 

apoio, muitos melhoramentos infraestruturais 

foram feitos nos Açores. Estão aí para quem 

quiser ver, disso não há dúvida. Por outro lado, 

tenho algumas dúvidas nos investimentos feitos 

em estábulos e em equipamentos agrícolas 

com o objetivo de tornar as explorações agrí-

colas mais competitivas.  

QUE FUTURO? Que instrumentos financeiros nos 

esperam e como investi-los de forma sustentá-

vel? E os fundos do próximo quadro comunitá-

rio de apoio 2014-2020? Será que vão ser inves-

tidos de forma a terem retorno em benefício 

das gerações presentes e futuras? 

Os parceiros sociais, os nossos dirigentes agrí-

colas, são determinantes na definição do que 

serão as políticas do novo quadro comunitário 

de apoio. Talvez o problema seja o conserva-

dorismo dos nossos dirigentes, que omitem as 

necessárias reformas estruturais (como exem-

plo o emparcelamento), que usam como 

revindicação de subsídios a solução para os 

nossos males (como se diz na gíria empurrar 

com a barriga para a frente) e que mesmo 

após longos anos de promessas o tão falado 

Centro de Leite e Lacticínios um organismo 

que engloba o governo, parceiros sociais, Uni-

versidade, e possíveis outras instituições que 

seria determinante nas politicas a seguir pelo 

sector nunca entrou em funcionamento, é o 

deixa andar, que marasmo.  

Quanto aos nossos políticos houve mudanças 

na liderança. Vasco Cordeiro atual presidente 

do governo regional na campanha eleitoral 

quando se referia à agricultura disse várias 

vezes que é preciso apostar na diferenciação 

e valorização de produtos agrícolas (enquanto 

outros partidos na mesma campanha eleitoral 

faziam visitas a estábulos apoiando o modelo 

que eu considero contranatura). Entretanto já 



governa há quatro ou cinco meses e já esque-

ceu o discurso da campanha. Duarte Freitas 

que até foi dirigente da Associação Agrícola 

da ilha do Pico, foi um eurodeputado de 

sucesso, fez vários trabalhos em Bruxelas sobre 

a agricultura dos Açores que eu subscrevo; 

chega à liderança do PSD e até parece que 

tudo esqueceu em termos de política agrícola. 

Apesar disso, são dirigentes jovens e com uma 

ligação pessoal ao sector. Ainda deposito con-

fiança e só espero que consigam se libertar 

das amarras. 

O novo quadro comunitário de apoio requer 

muita imaginação na escolha das políticas 

com vista à sua implementação: um novo Pró-

rural que apoie projetos inovadores, que tenha 

como objetivo a diferenciação valorizando as 

produções locais, criando empregos e assim 

fixando as pessoas no meio rural; que incentive 

a criação de pequenas unidades indústrias e o 

pró-artesanal. Um novo Poseima que tenha em 

atenção e proteja o nosso verde. Um Ricta que 

facilite aos jovens agricultores com projetos 

inovadores o acesso à terra e que ao mesmo 

tempo combata a especulação fundiária; e 

uma classificação de leite que premeie o pas-

toreio.    

Gostaria de me dirigir igualmente à Associa-

ção de Jovens Agricultores, nomeadamente 

ao presidente Hélio Carreiro e restantes dirigen-

tes, que são recentes nestas andanças (não 

têm culpa das escolhas do passado), mas que 

vão desempenhar um papel determinante no 

futuro. Aconselho a que promovam o debate 

agrícola abertamente (aceitando opiniões 

diferentes) em termos de influências em novas 

políticas. Que tirem partido das melhores quali-

ficações dos seus associados, do acesso às 

novas tecnologias, num clique têm o mundo 

aos seus pés. Que se informem sobre outros 

casos de sucesso na Europa e no mundo. Que 

sigam exemplos de outros nichos de mercados 

e encontrem produtos que valorizem a nossa 

agricultura. Valorização não é levar o leite ao 

posto ou à porta da fábrica para ser transfor-

mado em produtos de baixo valor como leite 

em pó e queijo barra (mais da metade da nos-

sa produção atual), leite UHT e o queijo fla-

mengo, também chamado queijo bola (res-

tante produção).  

Enfim, muito mais havia para dizer sobre o sec-

tor agrícola, por exemplo o centro de exposi-

ções que está sendo construído, tenho muitas 

dúvidas se o investimento que está ali sendo 

feito é uma prioridade, que mais-valia trará 

para a fileira. Fala-se muito na exportação de 

genética, mas tendo em conta que a nossa 

genética é ela própria totalmente importada 

(sémen), muito sinceramente não vejo que 

como é que poderia ser competitiva para 

exportação.      

Em suma, não sendo dono da verdade, termi-

no esta reflexão pessoal, que é tão somente o 

fruto da minha experiência como lavrador 

(uma vida de muitos anos no sector!). Esse arti-

go é uma análise pessoal sobre a realidade 

dos Açores e a evolução do mundo agrícola, 

resultado da minha participação em assem-

bleias gerais de associações, em colóquios e 

congressos; de leitura atenta do que se passa 

na Europa e no mundo; enfim do meu interesse 

e dedicação ao sector e à economia da nos-

sa terra. Compreendo que possa ser polémico 

para quem não esta habituado ao contraditó-

rio, a analises apartidárias, objetivas e factuais. 

Escrevi o que vai na alma e não o que os 

outros querem ouvir. Espero que esse meu con-

tributo desperte consciências e que alimente o 

debate na agricultura e sobre a agricultura. 

Abril 2013 

 



Para rir!  

 

O Burro  
Um alentejano montado num burro por 
uma estrada fora. 
 A determinada altura o burro parou. 
 Diz o homem: 
 - Este burro filho da mãe parou e ê é 
que vou ter de levar a carga toda. 
 Vou falar c/ o mecânico. Se ele põe 1 
carro a andar deve tb. fazer andar 1 
burro. 
 E dirigiu-se a uma oficina próxima. 
 - Sr. mecânico, o mê burro parou, não 
quer andar e preciso de sua ajuda. 
 - Sr. Chico, eu vou dar-lhe 2 supositó-
rios, 1 de pimenta e outro de 
 malagueta. Você mete o 1º no rabo do 
burro. 
 Se ele ainda assim não andar, mete-lhe 
o de malagueta. Mas, cuidado, que ele 
pode acelerar demais... 
 - Tá bem, amigo, vô seguir os sês conse-
lhos... 
 No outro dia... 
 - Então, sr. Chico, o burro andou? 
 - Se andou? Filho da mãe... pus-lhe o 1º 
supositório no rabo e ele 
 saiu desimbestado. 
 Se não meto o de malagueta no meu, 
nunca mais o apanhava... 
 

As torradas  
Um homem e a mulher repara que o 
órgão reprodutor do seu filho é muito 
pequeno e preocupados, levam-no ao 
médico.  
O médico examina o rapaz e recomenda 
que lhe deem muitas torradas. 
No dia seguinte, a mulher levanta-se de 
manhã e faz monte de torradas. 
Quando o rapaz vai tomar o pequeno-
almoço, a mãe grita-lhe: 
- Tira só duas!... O resto é para o teu 
pai.  

 

Miquelina: - A religiosa 
Miquelina conduzia rua abaixo suando 
porque tinha uma reunião importante e 
não conseguia encontrar um lugar para 
estacionar. Olhando para o céu disse:  
- "Meu Deus, tem pena de mim. Se me 
arranjares um lugar para estacionar 
passarei a ir à missa todos os Domingos 
até ao fim dos meus dias e não farei 
mais sexo nem beberei álcool." 
Como que por milagre, aparece um 
lugar para estacionar. Ela olha então 
para o céu e diz:  

- "Esquece o que eu 
disse! Já encontrei um!" 
 

No tribunal 
O Juiz perguntou à prostituta: 
- Então quando é que se apercebeu que 
tinha sido violada? 
- A prostituta respondeu, limpando as 
lágrimas: 
- Quando o cheque foi devolvido!!!  

Cá se fazem, cá se pagam... 
Um homem entra num hipermercado e 
percorre todos os corredores de uma 
ponta a outra. 
A empregada repara no homem e per-
gunta-lhe se ele precisa de ajuda. 
Ele responde que estava à procura de 
uma caixa de tampões para a esposa. 
E ela direciona-o para o corredor corre-
to. 
Uns minutos mais tarde ele deposita no 
balcão um ENORME saco de algodão e 
uma bola de cordel. 
Ela, confusa diz: 
'Senhor, eu pensei que estava à procura 
de tampões para a sua mulher?' 
Ele responde: 'Sabe, isto é assim..., 
ontem, eu mandei a minha mulher 
comprar-me um maço de cigarros, e ela 
voltou com um pacote de tabaco de 
enrolar...só porque era 
MMMUUUUIIIIITTTOOO mais barato!' 
Então, eu pensei: Se eu tive que fazer o 
meu cigarro... será que ela não é capaz 
de fazer um tampão? 

Numa reunião da Cooperativa 
Alentejana... 
- Compadres, este ano vamos comprar 
uma máquina nova para apanhar azei-
tonas, que faz tudo sozinha, ela recolhe 
as azeitonas das árvores, separa as 
folhas e ramos partidos e até retira os 
caroços. Vamos aumentar imenso a 
nossa produtividade e poupar muito na 
mão-de-obra. 
- Isso parece realmente muito bom, 
compadre, mas diga-me lá, essa máqui-

na também faz SEXO? 
- SEXO? Oh compadre, claro que 

nãoooo... 
- Antão deixe-se lá dessas moder-

nices, oh compadre, e mande vir 
as moças do ano passado! 

As três irmãs 
Três irmãs, de 90, 88 e 86 anos de 

idade viviam na mesma casa. Uma 
noite a de 90 começa a encher a 
banheira para tomar banho, põe 
um pé dentro da banheira, faz uma 

pausa e grita: 
- Alguém sabe se eu estava a entrar ou 
sair da banheira? 
A irmã de 88 responde: 
- Não sei, já subo aí para ver.... 
Começa a subir as escadas, faz uma 
pausa, e grita: 
- Eu estava a subir as escadas, ou a des-
cer? 
A irmã mais nova, de 86, que estava na 
cozinha a tomar chá ao escutar as irmãs 
abana a cabeça e pensa: 
"Na verdade, espero nunca ficar assim 
tão esquecida". 
Bate três vezes na madeira da mesa, e 
logo responde: 
- Já vou ajudá-las, mas antes vou ver 
quem está a bater à porta. 

O papagaio  
Um menino regressa da escola cansado 
e faminto e, pergunta à mãe: 
Mamã, que há-de comer?" 
Nada, meu filho." 
O menino olha para o papagaio, que 
têm na gaiola, e pergunta: 
Mamã, porque não há papagaio com 
arroz?" 
Porque não há arroz." 
E papagaio no forno?" 
Não há gás." 
E papagaio no grelhador elétrico?" 
Não há eletricidade." 
E papagaio frito?" 
Não há azeite." 
E o papagaio contentíssimo gritava: 
Viva o Passos!!! Viva o Coelho!!! 
 
 

O primeiro-ministro  
No Alentejo, um autocarro que trans-
portava o governo chocou com uma 
árvore. 
Pouco depois, chegou um jornalista e 
perguntou a um alentejano que 
estava por ali com uma pá na mão: 
- O Senhor viu o que se passou? 
- Vi, si senhóri. O autocarro co' governo 
espetou-se no chaparro. 
- E onde estão os políticos? 



- Enterrê-os todos! 
- Mas... não estava nenhum vivo? 
- O 1º Ministro dizia que sim, mas vos-
semecê sabe como ele é mentiroso... 
 

Touro reprodutor 

Um agricultor tinha um touro que era o 
melhor da região.  
O touro era o seu único património. 
Os fazendeiros descobriram que o tal 
touro era o melhor animal reprodutor 
e começaram a alugar o bicho para 
cobrir as suas vacas.  
Era só colocar uma vaca perto dele e o 
touro não perdoava!!! 
O agricultor ia ganhando muuuuiiiiito 
dinheiro!!!  
Os fazendeiros reuniram-se e decidiram 
comprar o touro. 
Chegaram na casa do agricultor e fala-
ram: 
-Faz um preço ao touro que nós quere-
mos comprá-lo. 
O agricultor, aproveitando da situação, 
pediu um preço absurdo.  
Os fazendeiros não aceitaram a propos-
ta e foram queixar-se ao presidente da 
câmara.  
Este, sensibilizado com o problema, 
comprou o animal com o dinheiro da 
Câmara, pagando uma fortuna, e regis-
tou-o como património da cidade .  
Fizeram uma festa imensa na cidade...  
Veio a primeira vaca, o touro cheirou e 
nada...  
- Deve ser culpa da vaca - disse um 
fazendeiro. 
Ela é muito magra! 
Trouxeram outra vaca, uma holandesa, 
a mais bonita da região. 
O touro cheirou a vaca e... nada!!!  
O Prefeito, desesperado, chamou o 
agricultor e perguntou-lhe o que estava 
acontecendo.  
- Não sei... - disse o agricultor - Ele nun-
ca fez isso antes! - 
Deixe que eu vou conversar com o tou-
ro. 
E o agricultor, aproximando-se do bicho, 
perguntou: 
- O que há contigo? Não estás mais com 
vontade de trabalhar? 
E o touro, dando uma espreguiçadela , 
respondeu:  
- Não me chateeis... 
Agora sou funcionário público!!! 

O Judeu  
Um judeu com dificuldades económi-
cas vai falar com Deus. 

Deus, o que é para ti um milhão de 
anos? - pergunta o Judeu. 
É um segundo. - responde Deus. 

E um milhão de euros? - pergunta o 
Judeu. 
É um cêntimo. - responde Deus. 
Empresta-me um milhão de euros? - 
pergunta o Judeu. 
Espera só um segundo. - responde Deus. 
 

Sexo a 3 
Num bar, um sujeito encontra uma bela 
morena, amiga da sua mulher. 
Ela aproxima-se, toda insinuante e diz: 
- Posso fazer uma pergunta ? 
- Claro ! 
- Fazer sexo a três está entre as suas 
fantasias ? 
E ele, empolgado, exclama: 
- Clarooooo !!! 
A morena esclarece: 
- Então, corra para casa que talvez ainda 
chegue a tempo!! 
 
O frigorífico  
Um amigo meu comprou um frigorífico 
novo e, para se livrar do velho, colocou-
o em frente do prédio, no passeio, com 
o aviso: "Grátis e a funcionar. Se quiser, 
pode levar". 
O frigorífico ficou três dias no passeio, 
sem receber um olhar dos passantes. 
Ele chegou à conclusão que as pessoas 
não acreditavam na oferta. Parecia bom 
de mais para ser verdade e mudou o 
aviso: "Frigorífico à venda por 50,00" 
No dia seguinte, tinha sido roubado!  
Cuidado! Este tipo de gente vota! 

 

O Japonês  
Uma multinacional japonesa em Portu-
gal, recebeu um engenheiro japonês 
para uma acção formativa de índole 
técnica 
Passados alguns dias, o japonês foi ter 
com o presidente da empresa e recla-
mou: 
- Japonês muito chateado com portu-
gueses! 
- Mas porquê, o que é que aconteceu? 
- Japonês não gostar do alcunha que 
colocaram nele! 
- Mas que alcunha foi essa? 
- Hemorroida! 
- Mas isso é uma vergonha, vou já resol-
ver isso. 
Convoca todos os funcionários para uma 
reunião e... 
- Vocês não têm vergonha de fazer uma 
coisa dessas! Chamar a este senhor, 
hemorroida. Eu não quero ouvir mais 
isso aqui. De hoje em diante chamem-
no pelo nome, aliás, como é mesmo seu 
nome? 
- SAI SANG DU KU 

O marido  
O marido chega a casa: 
- Rápido, traz-me uma cerveja antes que 
comece! 
A mulher não entendeu, mas pegou na 
cerveja e levou-lha. 
Quando ele acabou aquela cerveja, 
disse: 
- Rápido, traz-me outra cerveja, já está 
quase a começar!!! 
Ela ficou mais confusa ainda, mas trouxe 
a cerveja. 
Terminada a segunda, voltou: 
- Vai rápido, traz-me mais uma, vai 
começar a qualquer momento! 
E a mulher, revoltada: 
- Ah, já chega! Que porcaria é esta? 
Estás aí todo folgado, chegas e nem 
me falas, não levantas o rabo gordo do 
sofá e achas que eu vou ficar a 
trazer cerveja p'ró menino como se 
fosse uma escrava? Não percebes que 
eu trabalhei o dia inteiro, lavei, passei, 
limpei a casa, cozinhei, e ainda fiz com-
pras? 
- Pronto, já começou !!!! 
 

Os 3 porquinhos  
Um destes dias, uma professora do 1.º 
ano decidiu contar a historia dos três 
porquinhos. Foi contando até que che-
gou à parte em que os porquinhos ten-
tavam angariar materiais para construir 
as suas casas. 
Disse a professora: 
E então, o primeiro porquinho chegou-
se ao pé de um carroceiro que transpor-
tava fardos de palha, e perguntou: 
- O Sr. não se importa de me ceder um 
pouco da sua palha para que possa 
construir a minha nova casa?' - contou 
ela. 
Depois, virando-se para os alunos, per-
guntou: 
- E o que acham vocês que o homem 
disse? 
Respondeu logo uma das criancinhas: 
- O homem deve ter dito: Canneeeeeco! 
Um porco que fala!!! 
 

Par condicionado  
- Tive uma namorada que tinha um par 
condicionado... 
- Ar condicionado... 
- Não... par condicionado. Nem sempre 
deixava lá mexer. 
 

A sogra  
A futura sogra alentejana para o futuro 
genro, também alentejano: 
- Ouve lá. Tu queres a minha filha para 
casar ou p'ra quê ? 
- P'ra quê. 



MILHOS HÍBRIDOS
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Entrega no cais  Frio-Tanque próprio Frio-Tanque Fábrica Acumulação de cais + frio 

BEL Explorações   27.45 € 23.96 € Não 

BEL Ribeirinha 12.48 €     Não 

BEL Covoada  17.47 € 27.45 € 23.96 € Sim 

BEL Coop. Santo Antão 18.95 €     Não 

INSULAC Explorações   27.43 € 19.95 € Não 

INSULAC Burguete e S. Brás 15.00 €    

INSULAC 7.50 € 24.94 € 19.95 € Sim 

UNILEITE Explorações   27.43 € Não fornece tanques Não 

UNILEITE 12.47 € 27.43 € Não fornece tanques Sim 

UNILEITE COVOADA 12.47 €     Não 

PROLACTO 18.30 € 25.50 € 12.00 € Sim 
Esta informação não dispensa a consulta das condições apresentadas pelas indústrias 

Barómetro de preços 

 Preços do Leite em S. Miguel (por 1000 litros) ABRIL 2013 

  

  Valor por décima  

Preço Base 
Valor do 

Ponto Gordura Proteína Subsidio Regional 

BEL 247.9000€ 2.6000 € 2.7430 € 
Até 3,2% - 2,245€ 

Maior que 3,2% - 2,743€ 6.235 € 

INSULAC 256.7650€ 2.6300 € 3.0000 € 3.0000 € 6.235 € 

UNILEITE 263.7650€ 2.7000 € 2.7435 € 2.2450 € 6.235 € 

PROLACTO Prod. diretos  236.0001€ 2.4224 € 2.7430 € 2.2450 € 6.235 € 

Bónus Quantidade 

 Quota BEL INSULAC UNILEITE PROLACTO  

até 69.999    
 
 

0.00 € 

Não atribui 
bónus 

quantidade 

7.00 € 

70.000-99.999 3.00 € 

100.000-149.999 10.00 € 

150.000-199.999 17.50 € 

200.000-299.999 17.50 € 
1.00 € 

300.000-349.999 

19.50 € 350.000-400.000 

2.00 € 400.001-499.999 

500.000-600.000 
 9.00 € 

600.001-849.999 

21.50 € 

3.00 € 
850.000-999.999 

10.0 € 

1.000.000-1.999.999 
 

7.00 € 

2.000.000-4.000.000  
10.50 € 

>4.000.000 11.50 € 
Bónus Qualidade 

  BEL INSULAC UNILEITE PROLACTO Prod. directos  

Classificações mensais inferiores a 
400.000 Células e 100.000 Microrg. 9.25 € 9.00 € 9.00 € 10.00 € 

Penalizações 
Classificações mensais superior a 
1.000.000 Células e/ou 400.000 Microrg. (-) 8 pontos Não aplica Não aplica (-) 4 pontos 

 



Preços Médios Mensais em 2013 – 

CONTINENTE 

 

Preços Médios Mensais em 2013 – 

AÇORES 

         Leite Adquirido a Produtores Individuais 

 

Leite Adquirido a Produtores Individuais 

Mês EUR / Kg 

Teor médio de  Teor Proteico  

 
Mês EUR / Kg 

Teor médio de  Teor Proteico  

Mat. Gorda (%) (%) 

 

Mat. Gorda (%) (%) 

JAN 0,32 3,86 3,32 

 

Produtores possuem tanque de refrigeração na 
exploração; transporte a cargo da fábrica 

      
Leite Adquirido a Postos de Receção e Salas Coletivas de 

Ordenha 
 

JAN 0,319 3,88 3,13 

Mês EUR / Kg 
Teor médio de  Teor Proteico  

 

Produtores entregam em postos de receção da 
fábrica; transporte a cargo do produtor 

Mat. Gorda (%) (%) 

 
 

JAN 0,251 4,01 3,22 

 

JAN 0,294 3,83 3,14 

 

Preços Médios Mensais em 2012 – 

Continente  

Preços Médios Mensais em 2012 – 

AÇORES 

 Leite Adquirido a Produtores Individuais 

 

Leite Adquirido a Produtores Individuais 

Mes EUR / Kg 

Teor médio de Teor Proteico 

 
Mes EUR / Kg 

Teor médio de Teor Proteico 

Mat. Gorda (%) (%) 

 

Mat. Gorda (%) (%) 

     

Produtores possuem tanque de refrigeração na exploração; 
transporte a cargo da fábrica 

     
 

JAN 0,324 3,81 3,26 

 
JAN 0,312 3,67 3,16 

FEV 0,322 3,83 3,25 

 
FEV 0,311 3,62 3,17 

MAR 0,315 3,74 3,25 

 
MAR 0,296 3,63 3,2 

ABR 0,318 3,75 3,24 

 
ABR 0,296 3,61 3,2 

MAI 0,312 3,71 3,21 

 
MAI 0,299 3,65 3,19 

JUN 0,294 3,65 3,18 

 
JUN 0,287 3,71 3,11 

JUL 0,293 3,65 3,18 

 
JUL 0,285 3,7 3,09 

AGO 0,294 3,66 3,19 

 
AGO 0,29 3,8 3,09 

SET 0,288 3,69 3,23 

 
SET 0,317 3,87 3,13 

OUT 0,292 3,78 3,3 

 
OUT 0,32 3,94 3,17 

NOV 0,312 3,91 3,37 

 
NOV 0,324 3,98 3,23 

DEZ 0,312 3,91 3,33 

 
DEZ 0,323 3,97 3,2 

Leite Adquirido a Postos de Recepção e Salas Colectivas de 
Ordenha 

     
Mes EUR / Kg 

Teor médio de Teor Proteico 

 

Produtores entregam em postos de receção da fábrica; 

Mat. Gorda (%) (%) 

 

transporte a cargo do produtor 

JAN 0,253 3,97 3,15 

 
JAN 0,285 3,67 3,21 

FEV 0,255 3,97 3,15 

 
FEV 0,285 3,65 3,22 

MAR 0,249 3,86 3,17 

 
MAR 0,27 3,64 3,24 

ABR 0,248 3,87 3,15 

 
ABR 0,27 3,62 3,23 

MAI 0,241 3,81 3,13 

 
MAI 0,273 3,69 3,22 

JUN 0,221 3,77 3,07 

 
JUN 0,264 3,72 3,13 

JUL 0,22 3,75 3,04 

 
JUL 0,262 3,68 3,09 

AGO 0,218 3,73 3,03 

 
AGO 0,264 3,8 3,11 

SET 0,217 3,77 3,09 

 
SET 0,29 3,9 3,17 

OUT 0,222 3,91 3,16 

 
OUT 0,293 3,95 3,22 

NOV 0,244 4,04 3,24 

 
NOV 0,297 3,96 3,27 

DEZ 0,245 4,07 3,22 

 
DEZ 0,299 3,94 3,23 

Fonte: SIMA (http://www.gpp.pt) 



O SETOR DO LEITE NA EUROPA  
O leite é produzido em todos os Estado-Membro da UE, sem exceção. Além disso, o leite 

é o principal produto (individual) agrícola do sector agrícola, representa em termos de 

valor, cerca de 15% da produção agrícola. A UE tem um grande peso no mercado de 

lacticínios do mundo, é o maior exportador de muitos produtos lácteos, principalmente 

queijos. 

Os principais produtores da UE são Alemanha, França, Reino Unido, Países Baixos 

(Holanda), Itália e Polónia, que juntos representam mais de 70% da produção da UE. 

A produção de leite na EU está estimada em 152 milhões de toneladas. 

O n.º de vacas na UE tem vindo a diminuir de forma constante nos últimos anos, mas a 

produção de leite por vaca melhorou. Como referência, em 2011, havia cerca de 23 

milhões de vacas na UE27, com uma produção média de 6.500 kg por vaca. 

 

As manadas e os produtos lácteos variam muito, assim como os rendimentos. No 

entanto, como o sector leiteiro existe em toda a UE, as variações de rendimento e outros 

fatores técnicos estão ser cada vez mais reduzidos - os produtores de leite menos 

desenvolvidos estão a recuperar rapidamente, comparativamente com aqueles que se 

haviam reestruturado e modernizado primeiro. 

 

Não existe uma raça 'típica' de vaca leiteira Europeia, embora a Holstein-Frísia seja a 

mais prevalente. 

 

 

Leite 
15% 

Cereais (incluindo 
sementes) 

15% 

Fruta e vegetais 
20% Vinho 

5% 

Outras colheitas 
18% 

Bovinos 
8% 

Porco 
9% 

Aves 
5% 

Outros animais  
5% 

Produções Agrícolas na Europa (2011)  

Fonte: Comissão Europeia 
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Calendário de feiras 2013 
Abril 2013 

 
Data Feira - Tema País - Cidade 
7 a 10 Vinitaly Itália - Verona 

11 Abril a 14 Março Bois França - Grenoble 

11 a 13 Giornate Avicole - Fieravicola Itália - Forli 

11 a 14 Agro Braga Portugal - Braga 

12 a 14 Forest and Wood Riga Letónia - Riga 

12 a 14 Riga Agro Letónia - Riga 

24 a 28 Ovibeja Portugal - Beja 

24 a 28 Siam Marrocos - Meknès 

26 Abril a 5 Maio Eleotechnia Grécia - Atenas 

29 a 30  XXXIV Reunião de Primavera da 

Sociedade Portuguesa de Pastagens e 

Forragens  

Portugal - Lisboa  

30 Abril a 3 Maio Agrishow Brasil - Ribeirão Preto 

Maio 2013 

 
Data Feira - Tema País - Cidade 
3 a 5 Expoflorestal Portugal - Albergaria-a-

Velha Floresta 

6 a 10 Ligna Alemanha - Hannover 

10 a 12 National Animal Breeding Exhibition Polónia - Poznan 

15 a 19 Feira Internacional de Benguela Angola - Benguela 

Junho 2013 

 
Data Feira - Tema País - Cidade 
5 a 8 Elmia Wood Suécia - Jonkoping 

Floresta 

8 a 16 Feira Nacional de Agricultura Portugal - Santarém 

13 a 15 Yugagro Rússia - Krasnodar 

20 a 22 Asturforesta Espanha - Tineo 

Floresta 

20 a 23 Royal Highland Show Reino Unido - Edimburgo 

27 a 30 Livestock República Checa - Brno 

Julho 2013 

 
Data Feira - Tema País - Cidade 
3 Julho a 0 Dairy Event and Livestock Show Reino Unido - Birmingham 

26 a 29 Agricultural and Forest Fair of Libramont  Bélgica - Libramont 

Agosto2013 

 
Data Feira - Tema País - Cidade 
24 a 25 Roltechnika Polónia - Poznan 

Setembro 2013 

 
Data Feira - Tema País - Cidade 



10 a 13 Space França - Rennes 

Outubro 2013 

 
Data Feira - Tema País - Cidade 
3 a 6 Agricultural Equipment Letónia - Riga 

9 a 12 koneagria Finlândia - Jyvaeskylae 

22 a 23 Agromashov Israel - Tel Aviv 

23 a 26 Elmia Agriculture Machinery & Cultivation Suécia - Jonkoping 

29 a 31 Interagro Ucrânia - Kiev 

30 Outubro a 3 Novembro Indagra Farm Roménia - Bucareste 

Novembro 2013 

 
Data Feira - Tema País - Cidade 
6 a 8 Expocorma Chile - Concepción 

Floresta 

8 a 11 AgriAlp Itália - Bolzano 

Agricultura 

12 a 16 Agritechnica Hannover Alemanha - Hannover 

13 a 16 SIAT Tunísia - Tunis 

22 a 24 Helsinki Forest Fair Finlândia - Helsínquia 

26 a 28 Sitevi França - Montpellier 

27 a 30 Austro Agrar Tulln Áustria - Tullin 

Dezembro 2013 

 
Data Feira - Tema País - Cidade 
3 a 8 Agribex Bélgica - Bruxelas 

Fonte: Abolsamia.pt  

 



 

 

FICHA 
INFORMATIVA 
INSTITUCIONAL 

 
A Zoetis, anteriormente unidade de negócio de saúde animal dos Laboratórios Pfizer, Lda é agora uma 
empresa multinacional exclusivamente dedicada à saúde animal. Com uma experiência de 60 anos, dispomos 
de medicamentos e produtos veterinários de qualidade, oferecemos adicionalmente um leque de serviços 
complementares aos nossos clientes, incluindo meios diagnósticos e testes de genética. Trabalhamos 
diariamente para conhecer melhor focarmo-nos nos verdadeiros desafios e dificuldades que aqueles que 
criam e cuidam dos animais enfrentam 
 

Portefólio Diversificado de 
Produtos 

Integra cinco categorias importantes de produtos: vacinas, 
desparasitantes, anti-infecciosos, pré misturas medicamentosas, e 
outros produtos veterinários, respeitantes a mais de 300 linhas de 
produtos destinadas, em primeira linha a oito espécies de animais.   

As Espécies que Cuidamos 
 

Oito espécies principais: Bovinos de leite e de carne, ovinos, suínos, aves, 
peixes, cães, gatos e cavalos.   
 

Presença Local, Alcance 
Global 

Comercializamos os nossos produtos em mais de 120 países, e com 
presença local em cerca de 70. 

Os Nossos Clientes Produtores, médicos veterinários, engenheiros   

Fabrico Gerimos uma rede de 29 fábricas em 11 países produzindo produtos de 
qualidade e confiança. 

Investigação & 
Desenvolvimento 

Além da nossa sede de I&D em Kalamazoo, Michigan, a rede de 
investigação da Zoetis abrange equipas de I&D em vários estados dos EUA 
(Califórnia, Iowa, Maryland, Missouri, Nebrasca, Nova Jérsia e Carolina do 
Norte), no Canadá, na Europa (Bélgica, França e Espanha), na Austrália, e 
nos principais mercados emergentes (Brasil, Índia e China). 

Volume de Negócios Anual 2011 - $4.2 Mil milhões de dólares norte-americanos (ver Fig. 1) 

 66% do nosso volume de negócio é gerado por produtos para animais 
de produção e 34% por produtos para animais de companhia  

Cotação na Bolsa NYSE: ZTS 

Número de Colaboradores 9.500+ 

Sede  Madison, Nova Jérsia, Estados Unidos 

Endereço Internet www.Zoetis.com 

 Fig. 1: Volume de negócios de 2011 por área geográfica 
Ásia Pacífico 

(15%) 

Canadá, 
América Latina 

(19%) 

Europa, 
África, Médio 

Oriente 
(27%) 

Estados 
Unidos (39%) 



CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE LEITE CRU DE VACA 
Decreto-Lei nº 42/2013 de 22-03-2013 

O Regulamento (UE) n.º 261/2012, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de março de 2012, altera o Regu-

lamento (CE) n.º 1234/2007, do Conselho, de 22 de outubro de 2007, que estabelece uma organização comum dos 

mercados agrícolas e disposições específicas para certos produtos agrícolas, no que diz respeito às relações contra-

tuais no setor do leite e dos produtos lácteos. 

Efetivamente, e na sequência, designadamente, das recomendações formuladas pelo Grupo de Peritos de Alto Nível 

para o Setor Leiteiro, o Regulamento (UE) n.º 261/2012, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de março de 

2012, adota diversas medidas com os objetivos de reforçar a regulação e a transparência, a estabilização do mercado 

e a sustentabilidade do mencionado setor, tendo em conta o fim do regime de quotas previsto para o ano de 2015. 

De entre as referidas medidas, são definidas regras harmonizadas para o estabelecimento de relações contratuais 

para a compra e venda de leite cru, tendo os Estados-Membros a faculdade de prever a obrigatoriedade de as entre-

gas de leite cru, efetuadas nos respetivos territórios entre produtores, intermediários e transformadores, serem 

objeto de contratos reduzidos a escrito.  

O Governo promoveu a consulta às entidades representativas do setor, que, de forma unânime, manifestaram o 

interesse na consagração, a nível nacional, da obrigatoriedade da celebração de contratos escritos para todas as 

transações de leite cru de vaca, como instrumento de estabilização do mercado.  

Com efeito, esta medida pode constituir uma importante ferramenta de regulação, contribuindo para uma maior 

responsabilização dos diferentes operadores na gestão interna da oferta e na adaptação à procura.  

Neste sentido, importa tornar obrigatória a redução a escrito dos contratos de compra e venda de leite cru de vaca, 

definindo os elementos essenciais dos contratos, bem como as disposições associadas ao acompanhamento e à 

monitorização, à fiscalização e ao regime sancionatório do disposto no presente decreto-lei.  

Foram ouvidos os órgãos de governo próprio das Regiões Autónomas 

Assim:  

       Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte: 

Artigo 1.º - Objeto e âmbito de aplicação 

       1 - O presente decreto-lei estabelece o regime aplicável a todos os contratos de compra e venda de leite cru de 

vaca, adiante designado leite, proveniente de qualquer Estado-Membro da União Europeia, celebrados entre produ-

tores, intermediários e transformadores.  

       2 - Para efeito do disposto no presente decreto-lei, considera-se «intermediário» toda a empresa que, indepen-

dentemente da sua forma jurídica, transporte leite de um produtor ou de outro intermediário para um transforma-

dor de leite ou para outro intermediário, em que tenha lugar a transferência da propriedade do leite. 

Artigo 2.º - Obrigatoriedade de celebração de contrato escrito 

       1 - É obrigatória a celebração de contrato escrito, que contenha os elementos referidos no artigo seguinte, para 

a compra e venda de leite:  

a) Entre produtor e intermediário;  

b) Entre produtor e transformador;  

c) Entre intermediário e transformador;  



d) d) Entre intermediários;  

e) e) Entre transformadores.  

 

2 - A entrega e a receção do leite pelos produtores, intermediários e transformadores estão condicionadas à 

prévia celebração de contrato escrito. 

Artigo 3.º - Elementos do contrato 

       1 - Do contrato de compra e venda de leite devem constar os seguintes elementos:  

a) A identificação das partes; 

b) O preço; 

c) A quantidade do leite; 

d) A calendarização do fornecimento; 

e) As modalidades de entrega ou recolha do leite; 

f) Os prazos, as condições e os procedimentos de pagamento; 

g) A duração do contrato e as respetivas causas de cessação, designadamente por denúncia; 

h) As regras aplicáveis em caso de força maior. 

 

   2 - Para efeito do disposto na alínea b) do número anterior, no contrato as partes podem estabelecer um preço 

fixo ou, em alternativa, um preço variável, devendo, neste último caso, indicar a combinação de fatores de cál-

culo do preço, que podem incluir indicadores que reflitam as alterações das condições de mercado, o volume 

entregue e a qualidade ou composição do leite entregue.  

 

    3 - Os termos e as condições dos elementos do contrato referidos nos números anteriores são regulados por 

portaria do membro do Governo responsável pela área da agricultura. 

Artigo 4.º - Contrato-tipo 

       1 - O contrato-tipo de compra e venda de leite é aprovado por portaria do membro do Governo responsável pela 

área da agricultura.  

       2 - A utilização do contrato-tipo, a que se refere o número anterior, é facultativa. 

Artigo 5.º - Proposta contratual 

A celebração do contrato escrito de compra e venda de leite, quando o vendedor for um produtor, é precedida de 

uma proposta escrita apresentada pelo primeiro comprador, a qual deve conter os elementos referidos no artigo 3.º. 

Artigo 6.º - Cooperativas 

O disposto nos artigos 2.º e 5.º não é aplicável à entrega de leite por um produtor a uma cooperativa, da qual o 

produtor seja membro, desde que os estatutos ou o regulamento interno da cooperativa contenham disposições 

que permitam dar cumprimento ao disposto no artigo 3.º. 

Artigo 7.º - Acompanhamento e monitorização 

       1 - Sem prejuízo de delegação nas organizações interprofissionais do setor do leite ou nas entidades das adminis-

trações das Regiões Autónomas, compete ao Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P. (IFAP, I. P.), 

acompanhar e monitorizar a aplicação do disposto no presente decreto-lei e na respetiva regulamentação.  

       2 - Compete, ainda, ao IFAP, I. P., proceder às notificações previstas no n.º 5 do artigo 185.º-F do Regulamento 

(CE) n.º 1234/2007, do Conselho, de 22 de outubro de 2007, na redação que lhe foi conferida pelo Regulamento (UE) 

n.º 261/2012, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de março de 2012.  



       3 - Os compradores de leite devem prestar ao IFAP, I. P., ou às entidades nas quais tenha sido delegada a compe-

tência de acompanhamento e monitorização nos termos do n.º 1, a informação necessária ao acompanhamento e à 

monitorização dos contratos celebrados, de acordo com modelo a aprovar pelo IFAP, I. P., e disponível no seu sítio 

na Internet.  

       4 - O disposto no número anterior aplica-se às cooperativas que se prevaleçam da faculdade prevista no artigo 

anterior. 

Artigo 8.º - Regime sancionatório 

       1 - Constitui contraordenação, punível com coima de € 150 a € 3 740, no caso de pessoa singular, e de € 500 a € 

44 891, no caso de pessoa coletiva:  

a) A não celebração de contrato escrito de compra e venda de leite, em violação do disposto no n.º 1 do 

artigo 2.º;  

b) A entrega ou a receção de leite sem prévia celebração de contrato escrito, em violação do disposto no 

n.º 2 do artigo 2.º;  

c) A celebração de um contrato de compra e venda de leite sem um ou mais elementos obrigatórios, em 

violação do disposto no n.º 1 do artigo 3.º; 

d) A falta de indicação no contrato da combinação dos fatores de cálculo do preço, quando este seja 

variável, em violação do disposto no n.º 2 do artigo 3.º;  

e) A celebração de um contrato de compra e venda de leite em violação dos termos e das condições dos 

elementos do contrato regulados na portaria prevista no n.º 3 do artigo 3.º;  

f) O incumprimento das obrigações de prestação de informação por parte dos compradores de leite, em 

violação do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo anterior.  

 

2 - A negligência é punível, sendo os limites mínimos e máximos das coimas reduzidos para metade. 

3 - A tentativa é punível com a coima aplicável à contraordenação consumada, especialmente atenuada.  

4 - Consoante a gravidade da contraordenação e a culpa do agente, podem ser aplicadas, simultaneamente com a 

coima, as seguintes sanções acessórias: 

a) Perda de objetos pertencentes ao agente;  

b) Interdição do exercício de profissões ou atividades cujo exercício dependa de título público ou 

autorização ou homologação de autoridade pública; 

c) Privação do direito a subsídio ou benefício outorgado por entidades ou serviços públicos;  

d) d) Suspensão de autorizações, licenças e alvarás. 

 

       5 - Às contraordenações previstas no presente decreto-lei é subsidiariamente aplicável o regime geral do ilícito 

de mera ordenação social, constante do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 

356/89, de 17 de outubro, 244/95, de 14 de setembro, e 323/2001, de 17 de dezembro, e pela Lei n.º 109/2001, de 

24 de dezembro. 

Artigo 9.º - Fiscalização, instrução e decisão 

       1 - Sem prejuízo das competências atribuídas por lei a outras autoridades policiais e fiscalizadoras, a fiscalização 

do cumprimento do disposto no presente decreto-lei compete, no âmbito das suas atribuições, à Autoridade de 

Segurança Alimentar e Económica (ASAE). 

       2 - Quando qualquer autoridade referida no número anterior ou agente de autoridade, no exercício das suas 

funções de fiscalização, presenciar contraordenação por violação ao disposto no presente decreto-lei, levanta ou 

manda levantar o correspondente auto de notícia. 



       3 - Quando o auto de notícia for levantado por entidade diversa da ASAE, o mesmo é-lhe remetido no prazo de 

10 dias. 

       4 - A instrução dos processos de contraordenação compete à ASAE, cabendo ao Inspetor-Geral da ASAE a aplica-

ção das coimas e das sanções acessórias. 

Artigo 10.º - Distribuição do produto das coimas 

1 - O produto da aplicação das coimas é distribuído do seguinte modo: 

a) 10% para a entidade que levantar o auto de notícia;  

b) 30% para a entidade que instruir o processo; 

c) 60% para os cofres do Estado. 

2 - O produto das coimas, quando aplicadas nas Regiões Autónomas, constitui receita própria destas. 

Artigo 11.º - Regiões Autónomas 

 O presente decreto-lei aplica-se às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, sendo as competências de fiscali-

zação, instrução e decisão, previstas no artigo 9.º, exercidas pelas entidades das respetivas administrações regionais 

com atribuições e competências na matéria. 

Artigo 12.º - Entrada em vigor 

O presente decreto-lei entra em vigor em 1 de junho de 2013. 

(...) 

 Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 14 de fevereiro de 2013. - Pedro Passos Coelho - Paulo Sacadura 

Cabral Portas - Paula Maria von Hafe Teixeira da Cruz - Álvaro Santos Pereira - Maria de Assunção Oliveira Cristas 

Machado da Graça.  

       Promulgado em 12 de março de 2013.  

       Publique-se.  

       O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva.  

       Referendado em 18 de março de 2013.  

       O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho. 

 



Contraste leiteiro Contraste Leiteiro 

Lembramos os associados 

que está em vigor desde 

maio de 2012 o protocolo 

estabelecido entre a AJAM 

e a AASM relativo ao 

Serviço de Contrate 

Leiteiro. 

Os associados da AJAM 

podem assim beneficiar 

deste serviço com as 

mesmas condições dos 

associados da AASM. 

 

Aproveite esta 

ferramenta de 

trabalho! 

 

Para mais esclarecimentos 

contate os nossos serviços 

técnicos. 

 
Telefone: 296306390 



Portaria n.º 14/2013 de 13 de Março de 2013 

NORMAS DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS A 

FAVOR DAS PRODUÇÕES ANIMAIS E VEGETAIS  
 

a) Prémios às produções animais; 

1. Prémio aos Bovinos Machos; 
2. Prémio à Vaca Aleitante; 
3. Suplemento de Extensificação;   
4. Prémio ao Abate de Bovinos; 
5. Prémio à Vaca Leiteira;  
6. Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos 

dos Açores; 

 
b) Ajudas às produções vegetais; 

i) Ajuda aos Produtores de Culturas Arven-
ses; 

ii) Ajudas aos Produtores de Culturas Tradi-
cionais; 

iii) Ajuda aos Produtores de Hortofrutícolas, 
Flores de Corte e Plantas Ornamentais. 

 
1. Prémio aos Bovinos Machos; 

Beneficiários 
O agricultor que possua bovinos machos nascidos nos 
AçoresO prémio é concedido, por agricultor e ano civil, 
para um máximo de 90 animais, limite que se aplica 
separadamente, para cada uma das classes etárias (ida-
de que os animais podem ter na data de inicio do perío-
do de retenção) 
 

Prémio 
Uma vez durante a vida de cada bovino macho não cas-
trado a partir dos 5 meses. 
Duas vezes durante a vida de cada bovino macho castra-
do a primeira quando o animal atingir os 5 meses de 
idade e a segunda depois de ter 17 meses 

 

Montante do 
prémio 
150€ por bovino macho castrado e classe etária 
210€ por bovino macho não castrado  
 

Período de retenção 
Dois meses com início no dia seguinte ao da entrega do 
pedido 
 

Fator densidade  
Inferior ou igual a 2 CN/HA 
Esse fator é expresso em número de CN, em relação à 
superfície forrageira da exploração consagrada à alimen-
tação dos animaisNo entanto, os produtores ficam dis-
pensados da aplicação do fator de densidade sempre 
que não pretendam beneficiar do prémio à extensifica-
ção e o número de animais da sua exploração a ser con-
siderado na determinação do fator de densidade não 
exceda as 15 CN. 
Para a determinação do fator de densidade na explora-
ção devem ser tidos em conta os bovinos machos, as 
vacas em aleitamento e as novilhas, os ovinos e/ou os 
caprinos relativamente aos quais tenham sido apresen-
tados pedidos de prémio, assim como as vacas leiteiras 
necessárias para, com base no rendimento médio de 
leite de 5.100 kg, perfazer a quantidade total de refe-
rência de leite disponível na exploração em 1 de Abril do 
ano civil em questão. 
 

Cabeças Normais (CN) 
As cabeças normais são calculadas da seguinte forma: 
- Bovinos machos e novilhas com mais de 24 meses de 
idade, vacas em  aleitamento, vacas leiteiras - 1,0 CN 
- Bovinos machos e novilhas com idade entre os 6 e os 
24 meses - 0,6 CN 
- Ovinos - 0,15 CN 
- Caprinos - 0,15 CN  
 

 



2. Prémio à Vaca Aleitante 

Vacas aleitantes são aquelas que pertencem a uma raça 
de vocação "carne" ou resultante de um cruzamento com 
uma dessas raças, e que se destinam à criação de vitelos 
para produção de carne. 

 

Beneficiários 
Produtores que possuam na sua exploração vacas alei-
tantes. 
O prémio por vaca aleitante pode ainda ser concedido 
ao agricultor que forneça leite ou produtos láteos cuja 
quantidade de referência individual total não exceda, no 
dia 1 de abril do ano a que o pedido respeita, 200.000 kg 
(vendas diretas ou entregas à industria, cumulativamen-
te). 

 
Prémio 
O prémio baseia-se num esquema de direitos indivi-
duais. 

 
Montante do prémio 
250 Euros por animal elegível 

 
Transferências e cedências 

Os direitos a prémio são pertença do agricultor que os 
pode transacionar, quer através de transferências defini-
tivas quer através de uma cedência temporária (no 
máximo por três campanhas consecutivas). 
Só são permitidas as transferências de direitos solicita-
das entre 1 de Outubro e 31 de Dezembro. 
 Não podem ser transferidos direitos ao prémio da 
Região para o exterior nem do exterior para a Região.  
O número mínimo de direitos a prémio que podem ser 
objeto de transferência parcial e/ou cedência temporá-
ria são: 
a) 5 direitos para os agricultores com mais de 25 direi-
tos; 
b) 3 direitos para os agricultores que possuam entre 11 e 
25 direitos; 

 
c) 1 direito para os agricultores que tenham menos de 
11 direitos; 
d) a totalidade para os agricultores que detenham 
menos de 1 direito. 

 
Período de retenção 
O prémio será concedido ao produtor que detenha, na 
exploração declarada para o efeito e durante pelo 
menos 6 meses consecutivos do período de retenção 
obrigatória, compreendido entre 1 de fevereiro e 31 de 
julho, um número de vacas em aleitamento pelo menos 
igual a 60%, e um número de novilhas igual, no máximo, 
a 40% do número em relação do número de animais 
com direito ao prémio. 
Excetuam-se do número anterior os produtores que 
possuam um número de direitos compreendido entre 1 
e 5, que podem beneficiar do prémio para uma novilha, 
no máximo. 

 
Fator densidade  
O número total dos animais que podem beneficiar do 
prémio à vaca aleitante fica condicionado à aplicação de 
um fator de densidade dos animais na exploração infe-
rior ou igual a 2 cabeças normais (CN) por hectare e ano 
civil. 
Esse fator é expresso em número de CN, em relação à 
superfície forrageira da exploração consagrada à alimen-
tação dos animais. No entanto, os produtores ficam 
dispensados da aplicação do fator de densidade sempre 
que não pretendam beneficiar do prémio à extensifica-
ção e o número de animais da sua exploração a ser con-
siderado na determinação do fator de densidade não 
exceda as 15 CN. 
Para a determinação do fator de densidade na explora-
ção devem ser tidos em conta os bovinos machos, as 
vacas em aleitamento e as novilhas, os ovinos e/ou os 
caprinos relativamente aos quais tenham sido apresen-
tados pedidos de prémio, assim como as vacas leiteiras 
necessárias para, com base no rendimento médio de 
leite de 5.100 kg, perfazer a quantidade total de refe-
rência de leite disponível na exploração em 1 de Abril do 
ano civil em questão. 

 
Pequenos produtores de leite 
As regras para a determinação do número de vacas alei-
tantes, na manada, são as seguintes: dividindo o total da 
quota leiteira atribuída, pelo rendimento médio de leite 
de 5.100 kg e arredondando o resultado para o número 
inteiro superior mais próximo, obtêm-se o número de 
vacas leiteiras consideradas necessárias para o cumpri-
mento da quota, as excedentes podem ser consideradas 
aleitantes, desde que não pertençam a uma das raças 
leiteiras  referidas no ponto seguinte. 
 



Raças Leiteiras 
As vacas e as novilhas de raças leiteiras, que abaixo indi-
cadas não são elegíveis para o prémio de vacas aleitan-
tes, mesmo que tenham sido cobertas ou inseminadas 
por touros de raças de vocação carne. 
Angler Rotvieh (Angeln), Red Dansk Maelkerace (RMD);  
Ayreshire;  
Armoricaine;  
Bretonne Pie Noire;  
Fries-Hollandsd (FH), Française Frisonne Pie Noire 
(FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Frie-
sian, Red and White Friesian, Frisona Española, Frisona 
Italiana, Zwartbonten van Belgie/Pie Noire de Belgique, 
Sortbroget Dansk Maelkerace (SDM), Deutsche 
Schwarzbunte; Schwarzbunte Milchrasse (SMR). 
Groninger Blaarkop;  
Guernsey;  
Jersey;  
Malkeborthorn;  
Reggiana;  
Valdostana Nera;  
Itasuomenkarja;  
Lansisuomenkarja;  
Pohjoissuomenkarja. 
 

3. Suplemento de Extensificação 
Destinado aos produtores que beneficiem do Prémio aos 
Bovinos Machos e do Prémio à Vaca Aleitante , ou os 
dois ao mesmo tempo.  
 

Fator densidade  
Igual ou inferior a 1,4 CN/ha de superfície forrageira. 
 

Montante do prémio 
100€ por animal. 
 

 

4. Prémio ao Abate de Bovinos 
Beneficiários 
Produtores que tenham possuído bovinos na sua explo-
ração, poderão beneficiar deste prémio, quando eles 
forem abatidos ou exportados para um país terceiro e 
desde que tenham manifestado tal intenção. 
A intenção de beneficiar do prémio para o ano civil a 
que se candidata, mantém-se válida até ao último dia do 

ano civil seguinte, desde que o produtor não manifeste 
vontade em contrário. 
 

Animais Elegíveis 
- Bovinos a partir dos oito meses de idade; 
- Bovinos com mais de 30 dias e menos de 8 meses de 
idade. 
Desde que tenham estado na posse do produtor por um 
período mínimo de dois meses consecutivos, cujo termo 
tenha tido lugar um mês antes do abate ou exportação. 
No caso de vitelos abatidos antes dos 2 meses de idade, 
o período de retenção é de 15 dias. 

 
Montante da Ajuda 
O valor do prémio é de: 
- Para os bovinos a partir dos oito meses de ida-
de: 105,00 € 
- Para os bovinos com mais de 30 dias e menos de 8 
meses de idade e: 75,00 € 

Os bovinos que sejam comercializados de acordo com o 
disposto no caderno de especificações definido para a 
Indicação Geográfica Protegida "Carne dos Açores", 
assim como os que forem produzidos em modo de pro-
dução biológico receberão, para além dos montantes 
atrás referidos, um suplemento de 40 euros por animal. 
 

5. Prémio à Vaca Leiteira 

Beneficiários 
Produtores que possuam na sua exploração vacas leitei-
ras e que manifestem intenção de beneficiar do prémio 
(essa intenção mantém-se válida até ao último dia do 
ano civil seguinte).  
 

Animais Elegíveis  
São consideradas vacas leiteiras as vacas pertencentes a 
uma raça de orientação "leite", a raça "Ramo Grande", 
ou resultantes de um cruzamento com essas raças, des-
de que não tenham sido candidatas ao prémio à vaca 
aleitante. São consideradas vacas leiteiras as que cons-
tam na lista referida no ponto anterior das vacas aleitan-
tes.  



Prémio 
O montante da ajuda é de 96,60 euros por vaca elegível. 
Ficam excluídos do rateio inicial no prémio à vaca leitei-
ra todos os animais candidatos ao prémio cuja explora-
ção do agricultor candidato esteja sujeita ao sistema de 
classificação do leite à produção e atinja uma média 
anual igual ou superior a 9 pontos de acordo com o 
referido sistema.  
 

Majoração ao prémio 
Será atribuída uma majoração ao prémio à vaca leiteira 
de 100,00 €/ha de superfície elegível nas explorações 
cujo fator densidade, seja superior ou igual a 0,6 CN/ha 
de superfície forrageira e menor ou igual que 1,4 CN/ha 
de superfície forrageira e de 75,00 €/ha de superfície 
elegível nas explorações cujo fator densidade seja supe-
rior a 1,4 CN/ha de superfície forrageira e seja menor ou 
igual a 2,2 CN/ha de superfície forrageira. 
 

6. Ajuda ao Escoamento de Jovens 
Bovinos dos Açores 

Beneficiários 
Todos os produtores que tenham exportado bovinos 
com um máximo de 8 meses, nascidos e criados na 
região por um período mínimo de 3 meses.  
Ficam excluídos desta ajuda os animais candidatos ao 
prémio aos bovinos bem como os animais elegíveis ao 
prémio ao abate de bovinos no modo de exportação 
para países terceiros.  
 

Beneficiários Elegíveis  
Podem candidatar-se à ajuda os produtores que antes 
da expedição tenham procedido, em último lugar, à 
criação dos animais durante um período mínimo de 3 
meses. 
 

Valor do prémio 
O montante da ajuda é de 40,00 € por animal expedido, 
ao qual acrescerão 30,00 € por cabeça para os animais 
expedidos para as regiões Madeira e Canárias.  
 

 

7. Ajuda aos Produtores de Culturas 
Arvenses 

Beneficiários  
Podem beneficiar da presente ajuda os produtores com 
uma área total mínima elegível de 0,3 hectares de cultu-
ras arvenses. 
 

Culturas Elegíveis 
Cereais: 
- Trigo mole, trigo duro, cevada, triticale, trigo mourisco, 
milho, sorgo de grão, centeio, aveia e alpista; 
Proteaginosas: 
- Ervilhas, favas, faveta e tremoço doce; 
Oleaginosas: 
- Girassol, colza/nabita e soja; 
Linho e cânhamo: 
- Linho não têxtil, linho têxtil e cânhamo; 
Leguminosas forrageiras: 
- Luzerna, sulla, trevos, fava, favica e ervilhaca. 

 
Prémio 
O valor da ajuda é de 500,00 €/ha. 
 

Práticas culturais  
Para beneficiarem do regime de apoio, os produtores devem respei-
tar as seguintes condições: 
a. Ter procedido à sementeira das culturas de Primavera-Verão, o 
mais tardar até ao dia 15 de Junho do ano civil a que diz respeito o 
pedido de ajuda; 
b. Semear integralmente as superfícies declaradas; 
c. Utilizar uma densidade de sementeira adequada às culturas; 
d. Observar o equilíbrio das rotações culturais; 
e. Utilizar práticas culturais que garantam uma emergência normal 
das culturas e um povoamento regular em condições normais de 
crescimento das plantas, até pelo menos ao início do período de 
floração; 
f. No caso das culturas de oleaginosas, proteaginosas, linho não 
têxtil, linho destinado à produção de fibras e trigo duro, as culturas 
devem ser mantidas, de acordo com as normas locais e condições 
exigidas nas alíneas anteriores até, pelo menos, 30 de Junho; 
g. Nos casos em que a colheita seja realizada no estádio de plena 
maturação agrícola, antes da data referida no ponto anterior, o 
produtor deverá comunicar o início da colheita à Direção Regional 
com competência em matéria de apoios comunitários para a agricul-
tura. No caso das proteaginosas, a colheita só pode ser realizada 
após o estádio de maturação leitosa. 

 



i) Ajudas aos Produtores de Cultu-
ras Tradicionais 

 
Beneficiários  

São beneficiários destas ajudas os produtores de beter-
raba sacarina, batata de semente, chicória e chá com 
uma área mínima elegível de 0,3 hectare, por produtor. 
 

Superfícies elegíveis 
Superfícies que tenham sido cultivadas com beterraba 
sacarina, batata de semente, chicória ou chá, nas quais 
todos os trabalhos normais de cultura se encontrem 
efetivados. 

 

Obrigações dos Beneficiários  

1. A produção de beterraba tem de ser entregue 
num transformador e ter procedido à sementei-
ra o mais tardar até 30 de abril. 

2. O transformador tem de comunicar as quanti-
dades de beterraba entregues por cada produ-
tor de beterraba à Direção Regional com compe-
tência em matéria de apoios comunitários para 
a agricultura. 

3. O agricultor-multiplicador tem de produzir a 
batata de semente sob contrato com um produ-
tor devidamente licenciado. 

Prémio 
O valor das ajudas é de 1 500,00 € /ha e são pagas de 
uma só vez por ano civil. 

ii) Ajuda aos Produtores de Horto-
Frutícolas, Flores de Corte e Plantas 
Ornamentais 

Podem beneficiar da presente ajuda os produtores com 
uma área mínima de 0,2 hectares de culturas horto - 
flori - frutícolas. 

 
Prémio 
O montante da ajuda será de 1 300 €/ha/ano de superfí-
cie elegível e por ano, sendo paga uma vez por ano civil. 
 
 

CONDICIONALIDADE 
Os agricultores terão de cumprir, obrigatoriamente, os 
requisitos legais de gestão nos domínios do ambiente, 
saúde pública, sanidade animal e fitossanidade e bem-
estar dos animais. Os agricultores são ainda obrigados a 
manter as terras em boas condições agrícolas e ambien-
tais, definidas para a Região Autónoma dos Açores cons-
tantes do anexo 2, da Portaria n.º 109/2012 de 28 de 
dezembro. 
 
Nota: Esta informação não dispensa a consulta de legislação 

 

 
 



 

 

 

 

RECUPERAÇÃO DE UNIQUEIJO NÃO PASSA POR TRANSFERÊNCIAS DE DINHEIRO 

O responsável pela Agricultura no 
Governo dos Açores reiterou a recusa de 
transferência de mais dinheiro público 
para a cooperativa Uniqueijo pagar as 
dívidas, passando a ajuda do Executivo 
Regional por outras vias. O secretário 
regional, Luís Neto viveiros, reuniu-se 

com a direcção da União de Cooperativas Agrícolas de Laticí-
nios de S. Jorge (Uniqueijo), no âmbito da visita estatutária 
que o Governo Regional está a fazer à ilha de S. Jorge.  

Na reunião, que foi inconclusiva, foi analisado o protocolo de 
cooperação que o Governo dos Açores enviou à Uniqueijo e 
que visa a recuperação financeira da cooperativa. "O protoco-
lo de cooperação que vamos estabelecer com a Uniqueijo não 
admite transferências de dinheiros públicos para pagar as 
dívidas que actualmente existem. Vamos encontrar formas de 
ajudar a Uniqueijo do ponto de vista da sua gestão, da procura 
de novos mercados, da valorização dos seus produtos, de 
forma a que possa tirar mais rendimento daquilo que vende e 
possa com isto satisfazer os seus compromissos perante os 
seus fornecedores e produtores", disse Neto Viveiros aos 
jornalistas, no final da reunião. 

Segundo o secretário regional com a pasta da Agricultura, faz 
parte do protocolo em cima da mesa o "envolvimento" do 
Governo dos Açores "junto da instituição bancária que finan-
cia a Uniqueijo" de forma a conseguir-se, por um lado, a liber-
tação de verbas que satisfaçam compromissos "mais imedia-

tos" da cooperativa e, por outro, o prolongamento dos 
empréstimos, permitindo o seu reembolso de maneira "mais 
suave". 

O presidente da Uniqueijo, Bráulio Rodrigues, por seu turno, 
destacou que a cooperativa apresentará algumas "contrapro-
postas" na próxima reunião, sem especificar as matérias em 
causa, acrescentando apenas estar confiante na chegada "a 
bom porto" destas negociações. 

O Governo dos Açores tem reiterado a sua disponibilidade 
para ajudar a viabilizar as cooperativas agrícolas dos Açores 
que enfrentam problemas financeiros, mas recusando sempre 
injecções de mais dinheiros públicos para pagamento de dívi-
das. 

A 22 de Fevereiro, o Governo dos Açores anunciou um acordo 
com a LactoPico em relação a um plano estratégico de recu-
peração financeira da cooperativa, que não pagava aos produ-
tores da ilha há nove meses, a executar em quatro anos. O 
protocolo permitiu libertar verbas para responder aos encar-
gos da cooperativa com os fornecedores e o acesso imediato a 
um financiamento de 500 mil euros junto de uma instituição 
financeira e a garantia da renegociação da dívida da LactoPico 
para um prazo de 20 anos. 

FONTE: Açoriano Oriental-2013.03.30 

 

PREÇOS INTERNACIONAIS SOBEM COM SECA NEOZELANDESA 
A última licitação realizada pela Fonter-
ra, na semana passada, registou uma 
subida generalizada dos preços, com 
um incremento médio, para todos os 
produtos, de 10,4% e uma subida de 
18% para os contratos de leite em pó 

inteiro, relativamente ao leilão anterior. Estas licitações são 
utilizadas como indicador oficioso da evolução do mercado 
lácteo internacional.  

A subida dos preços é uma consequência das condições 
meteorológicas na Nova Zelândia. Na ilha do Norte, já se veri-
ficou uma declaração oficial de seca em várias parcelas da 
ilha. Na ilha do Sul, embora a seca ainda não tenha sido for-
malmente declarada, as condições de muito baixa pluviosida-
de mantêm-se. Em consequência, prevê-se que a produção de 
leite de Fevereiro apresente uma quebra de 7% em relação ao 
mesmo mês de 2012, de acordo com a Agrifax.  

No entanto, e a pesar dessa redução, espera-se que no final 
da campanha 2012/2013 (no próximo dia 30 de Junho) a pro-
dução apresente um aumento de entre um e dois por cento 
em relação ao volume total das entregas da campanha ante-
rior. Esse incremento é, no entanto, inferior ao inicialmente 
previsto. 

A Nova Zelândia foi a única região, de entre as grandes regiões 
produtoras à escala global, a apresentar um crescimento da 
produção leiteira na presente campanha. Sem embargo, os 
analistas estimam que este menor crescimento vai ter um 
impacto positivo nos preços internacionais, impacto que pode 
continuar nos próximos meses se for considerada uma redu-
ção ligeira do efectivo que se está a verificar naquele país. 

 

FONTE: Agrodigital - 2013.03.21 
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PRODUÇÃO EUROPEIA CONTINUARÁ A AUMENTAR NOS PRÓXIMOS ANOS 
A produção de leite na União Europeia con-
tinua condicionada pelas condições meteo-
rológicas adversas sofridas (seca ou chuva 
excessiva consoante as áreas). A pesar disso, 
a produção em 2012 aumentou em 0,6% 

para 152,1 milhões de toneladas.  

As entregas de leite aumentaram na Alemanha, Polónia, Dina-
marca ou Hungria, enquanto as cifras equivalentes apresentaram 
descidas em países como a França, Espanha, Itália, Irlanda e Rei-
no Unido.  

Em 2013 e 2014, as previsões apontam para continue a sentir-se 
um crescimento da produção, embora em menor medida (+0,4% 
em 2013 e + 0,5% em 2014), de acordo com o relatório de Previ-

sões de curto prazo para os mercados agrários que acaba de ser 
publicado pela Comissão Europeia. 

Também se prevê um crescimento no rendimento por vaca 
(+1,7%) para os 6.584 kg. Este incremento compensará as redu-
ções a nível de efetivo (-1,1% em 2012), redução que se espera 
que se continue a produzir também em 2013 e 2014. 

A seca do ano passado provocou uma redução dos pastos, bem 
como as colheitas da parte dos produtores, pelo que estes tive-
ram que depender mais da compra de cereais no exterior da 
exploração, os quais apresentaram preços muito elevados. Esta 
situação motivou que, em algumas zonas da União Europeia, a 
produção de leite tenha quebrado. 

FONTE: Agrodigital - 2013.03.18 

LEITE PODE FALTAR NOS SUPERMERCADOS A PARTIR DE MAIO 
A Federação Nacional das Cooperativas de Produtores de Leite 
alertou, esta quarta-feira, para a possibilidade de falta de leite no 
mercado em Maio, devido a uma nova lei, responsabilizando a 
Autoridade Tributária e Aduaneira caso tal aconteça.  

A Federação Nacional das Cooperativas de Produtores de Leite 
(FENALAC) disse ter enviado, a 4 de fevereiro, um pedido às 
Finanças sobre a nova legislação "que obriga à comunicação 
prévia [junto] daquela autoridade de qualquer movimentação de 
mercadorias, solicitando uma exceção para o caso da recolha de 
leite", não tendo obtido qualquer resposta. 

De acordo com os produtores de leite, "as especificidades da 
recolha de leite" fazem com que tal obrigação "não seja exequí-
vel", tendo a FENALAC argumentado que uma eventual exceção 
para o setor "em nada prejudicaria a formalidade dos processos e 
o cumprimento das obrigações fiscais dos operadores, uma vez 
que os camiões de recolha de leite possuem mecanismos certifi-
cados por entidades oficiais". 

"Sendo a legislação impraticável neste setor, apelámos a uma 
rápida resolução da questão que impeça a interrupção do abaste-
cimento de leite e laticínios ao mercado nacional e prejuízos de 
grande monta junto dos produtores, industriais, operadores da 
distribuição e, obviamente, consumidores", acrescentou a fede-
ração. 

Desta forma, a FENALAC coloca "o ónus de uma eventual quebra 
no abastecimento do mercado em leite e em produtos láteos" 
sobre a "Autoridade referida e a respetiva tutela, dada a insensi-
bilidade e inércia demonstradas até ao momento". 

Em Fevereiro, a Associação Portuguesa de Operadores Logísticos 
(APOL) alertou para a possibilidade de atrasos de bens de consu-
mo aos supermercados a partir de maio, altura em que entram 
em vigor as alterações ao regime de bens em circulação. 
 
Em declarações à Lusa, a presidente da APOL, Carla Fernandes, 
explicou que as empresas que transportam bens em Portugal vão 
passar a identificar detalhadamente todos os itens transportados, 
origem e destino, matrícula do veículo que os transporta e enviar 
esta informação para a Autoridade Tributária. Segundo Carla 
Fernandes, este sistema "é um caso único na Europa" e obriga a 
"enormes custos de contexto", quer informáticos como adminis-
trativos. 

Burocracia gerará impedimento de circulação do leite 
O leite pode faltar nas lojas no início de Maio por causa de um 

problema burocrático, avisa a Federação Nacional de Cooperati-
vas de Produtores de Leite. Fernando Cardoso, da FENALAC, 
avançou que "a partir de 1 de Maio qualquer levantamento de 
leite na exploração obriga a uma comunicação prévia à Autorida-
de Tributária e Aduaneira. No caso específico da recolha de leite, 
isso é impraticável no sentido em que um dos dados que é preci-
so comunicar será o preço do leite, que é só definido no final do 
mês". Fernando Cardoso indicou que no momento da recolha do 
leite o produtor não tem conhecimento do preço do leite, o que 
"inviabiliza a comunicação prévia". 

"Adicionalmente, há um conjunto de questões que são logísticas 
que são quase impeditivas da comunicação e acresce a que a 
recolha de leite é feita em quase todo o território nacional", 
adiantou. Este dirigente da FENALAC recordou ainda que em 
alguns locais onde se faz a recolha de leite quer as comunicações 
por telefone quer por Internet são quase impossíveis, o que torna 
um "transtorno senão mesmo um impedimento" fazer esta 
comunicação. 

Fernando Cardoso indicou que "poderiam ser pensadas formas 
alternativas de cumprir o objectivo da legislação" e já foram 
mesmo feitos contactos com vários níveis de autoridade, mas 
ainda sem resposta. "Estamos há cerca de dois meses com con-
tactos escritos e telefónicos no sentido de encontrar um interlo-
cutor que nos possa ouvir do ponto de vista técnico e do proble-
ma, mas até ao momento isso não foi possível", concluiu. 

Nova legislação não vai trazer problemas ao transporte de leite. 
Respondendo a dúvidas das cooperativas de leite, o Governo 
lembra que a emissão de documentos de transporte é obrigatória 
há mais de 30 anos e que o muda é esta emissão ter de ser feita 
por via eletrónicos. O Governo não vê motivos para que falte leite 
nas lojas no início de maio e desvaloriza o impacto das novas 
obrigações legais trazidas pela nova legislação. 

Em resposta, a secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais lembrou 
que a emissão de documentos de transporte é obrigatória há 
mais de três décadas e que o muda é esta emissão ter de ser feita 
por via eletrónicos. Depois de as cooperativas de leite terem 
chamado à atenção para eventuais problemas no transporte de 
leite por causa da nova lei, a Autoridade Tributária garantiu que 
este novo sistema não vai trazer perturbações ao fornecimento 
de mercadorias. 

  
FONTE: Agência Lusa/TSF 2013.04.29 

 



Agricultores que não se registem nas Finanças podem 
ficar sem subsídios 
O bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas alertou hoje 
para o risco dos agricultores perderem subsídios comunitários se não 
declararem início de actividade nas Finanças, defendendo que só 
deve ser obrigatório a partir dos 10 mil euros/ano.  

Os agricultores que não cumprirem as novas obrigações fiscais “arris-
cam-se a ser multados e a não receber os subsídios comunitários”, 
afirmou Domingues de Azevedo. 

Até 31 de Maio, todos os agricultores com actividade comercial têm 
de declarar o início de actividade, passar factura e estão sujeitos a 
IVA se obtiverem um rendimento anual bruto superior a 10 mil 
euros.  

As ajudas pagas pelo IFAP também vão ter de ser declaradas ao Fisco, 
pela primeira vez, em 2013. 

Ao enquadrar na declaração de IRS todos os valores que influenciam 
o orçamento dos agricultores “o legislador pôs fim a uma tradição 
muito antiga do nosso sistema fiscal de isentar de imposto os baixos 
rendimentos da agricultura de subsistência”, salientou. 

Embora continuem isentos de tributação os rendimentos agrícolas 
anuais inferiores a 22.637,88, o fim da isenção do regime de IVA para 

os agricultores implica que quem factura mais de 10 mil euros fique 
sujeito à taxa mínima de 6%. 

As novas regras do IVA “entram em conflito com a isenção de tribu-
tação de IRS”, considerou o bastonário da OTOC, sublinhando que 
“devia haver uma coordenação maior entre o que [a lei] dispõe para 
o IRS e para efeitos de IVA” e defendendo a existência de obrigações 
fiscais apenas para quem tenha rendimentos anuais superiores a 10 
mil euros. 

Domingues Azevedo acrescentou ainda que a nova lei também tem 
aspectos positivos. 

Os produtores que vendem directamente, por exemplo, podem 
“ganhar competitividade” pois os seus produtos passam a pagar 
apenas a taxa de 6%, independentemente da forma como se apre-
sentem, ao contrário do que acontecia. 

O vinho a granel vendido directamente, por exemplo, pagava 6% de 
IVA, mas se fosse vendido engarrafado a taxa aplicada era de 13%. 

“Passa a haver condições mais favoráveis para a comercialização 
directa, pois a origem do produto é que é determinante para a taxa. 
São boas notícias para a agricultura”, reforçou. 

FONTE: Agência Lusa/Sol 2013.04.08 
 

Fábricas não baixam preço do leite em São Miguel 
A fábrica de lacticínios BEL decidiu seguir a decisão da Unileite e vai 
manter durante o mês de Abril o preço do leite pago ao produtor. 

O preço mantém-se nos 27 cêntimos por litro e pode atingir uma 
média mensal na fábrica de 30 cêntimos. 

O valor da chamada campanha de Verão, que deveria ter arrancado 
no início de março, é menos dois cêntimos e meio. 

Os produtores querem acabar com a diferença no preço do leite. 

A indústria diz que isso vai depender das condições de mercado. 

 

Fonte: Correio dos Açores 05-04-2013 

 

ANIL com novo presidente e director-geral 
 
Decorreram ontem as eleições para os órgãos sociais da Associação, 
para o triénio 2013-2015, acto a que se apresentou uma única lista, 
proposta pela Direcção anteriormente em funções, e eleita por una-
nimidade. 
Depois de um mandato liderado por Pedro Pimentel, que entretanto 
aceitou um novo desafio profissional, este acto eleitoral marca o 
regresso a um modelo mais tradicional, em que a presidência da 
Associação é desempenhada pelo representante de uma das empre-
sas do sector. 
Assim, aceitou a respectiva indicação e foi entretanto eleito para 
Presidente da Direcção da ANIL, o Comendador Casimiro de Almeida, 
que, como é sabido, é, desde a respectiva fundação, o 
Presidente do Conselho de Administração da mais importante 
empresa de lacticínios nacional, a Lactogal – Produtos Alimentares, 
SA. 
Esta eleição engrandece a associação e dota ainda de maior impor-
tância a actuação da ANIL num período especialmente complexo da 
vida da fi leira do leite em Portugal, em que aos desafios derivados 
das alterações da política comunitária para o sector – com o desman-
telamento do regime de quotas leiteiras em óbvio destaque se adi-
ciona uma conjuntura económica nacional altamente desfavorável. 
A Direcção agora eleita, que assume a continuidade do trabalho 
desenvolvido pelas equipas anteriores, estabeleceu cinco prioridades 
essenciais, as quais, por si só, correspondem a um vasto programa de 
trabalho. De forma sintética, essas prioridades são: Apoiar a adequa-
da implementação, em Portugal, da nova política comunitária para o 
sector; 

Promover uma maior transparência e equilíbrio ao longo da cadeia 
de valor sectorial; Desenvolver uma estratégia que aposte na inter-
nacionalização das empresas lácteas portuguesas; Aprofundar inicia-
tivas que incentivem o consumo e promovam a imagem dos produ-
tos lácteos nacionais; Promover a consolidação da estrutura associa-
tiva sectorial. 
No quadro da reorganização associativa, tomou também ontem 
posse o novo Director Geral da ANIL: Paulo Costa Leite. 
O novo director geral da Associação tem uma ampla experiência 
empresarial e associativa, para lá de um alargado conhecimento do 
sector, tendo mesmo assumido a presidência da ANIL, no início da 
década de noventa. 
Ao Correio dos Açores, Paulo Costa Leite recorda que conhece os 
Açores, pois esteve dois anos a viver em S. Miguel e esteve ligado à 
Lacto Açoriana, que actualmente é a BEL. 
Paulo Costa Leite também está ligado aos Açores por razões familia-
res, pois é primo de Jorge Costa Leite, presidente do Conselho de 
Administração da empresa de lacticínios Insulac, com sede na Ribeira 
Grande. 
Os agricultores estão expectantes em relação à nova direcção numa 
época em que os desafios se avolumam. De acordo com uma nota 
enviada às redacções, a Direcção da ANIL aproveita a oportunidade 
para endereçar os votos de forte sucesso pessoal e profissional a 
Pedro Pimentel que, ao longo de mais de dezassete anos, colocou um 
elevado empenho no desenvolvimento institucional da Associação e 
no fortalecimento da fileira do leite. N.C. 

Fonte: Correio dos Açores 05-04-2013
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