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O "PACOTE DO LEITE":  
UMA REGULAMENTAÇÃO DO 
SECTOR PARA O PÓS-QUOTAS 

 

Maria do Céu Patrão Neves 

Deputada ao Parlamento Europeu eleita na lista do PSD 
 

Este mês de Junho entrará em vigor a legislação que estabelece a obrigatoriedade de 

contractos entre produtores e indústria em todo o território nacional, incluindo os Açores. 

Trata-se da implementação do designado "Pacote do Leite". 

"PACOTE DO LEITE": A HISTÓRIA BREVE 
O "Pacote do Leite" foi pro-

posto pela Comissão Euro-

peia em Dezembro de 

2010, na sequência das 

conclusões do Grupo de 

Alto Nível do Leite/GAN e 

como novo modelo de re-

gulação do sector, tendo 

em vista garantir a susten-

tabilidade e competitivida-

de do sector num cenário 

pós-quotas. Esta proposta 

da Comissão Europeia se-

guiu, no decurso do ano de 

2011, os seus trâmites nor-

mais no seio das instituições 

europeias – ou seja, ao nível 

do Conselho e do Parla-

mento – para vir a ser apro-

vada conjuntamente pelas 

três instituições em Março de 2012 e devendo vigorar até 30 de Junho de 2020.   

No plano europeu, porém, os contratos constituem uma mera sugestão de funciona-

mento, competindo aos Estados-Membros optar por os manter voluntários ou estabele-

cer como obrigatórios. No caso de Portugal, o Governo da República organizou uma 

ampla consulta ao sector, envolvendo também os Açores, para adquirir a percepção 

justa do sector perante a então hipótese de se avançar para a obrigatoriedade dos 

contratos. O sector manifestou-se, unanimemente, favorável a este novo paradigma 

(mesmo quando, como eu, consideram a iniciativa inequivocamente insuficiente para 

defender o sector das crises cíclicas). Esta consulta permitiu ainda estabelecer alguns 

parâmetros complementares aos requisitos estabelecidos a nível europeu para os con-

tratos. 



A aplicação do "Pacote do Leite", que agora se inicia em Portugal, será sujeita, em 2014, 

isto é, imediatamente antes do fim das quotas, a uma “revisão intermédia” por parte da 

Comissão Europeia, acerca do seu modo de funcionamento e dos impactos gerados. 

  

"PACOTE DO LEITE": OS FACTOS 
O estipulado a nível europeu para o "Pacote do Leite" refere-se a dois aspectos funda-

mentais: um primeiro relativo aos volumes máximos envolvidos entre os potenciais contra-

tantes, para evitar uma concentração excessiva que domine unilateralmente o estabe-

lecimento do preço; e um segundo relativo às condições em que os contratos podem vir 

a ser celebrados. Os contratos têm de ser sempre escritos e assinados antes da entrega, 

devendo incluir o preço, o volume de leite cru e o calendário das entregas, a duração 

do contrato, disposições relativas aos procedimentos e prazos para pagamento, e ainda 

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

maior 

A estes requisitos estabelecidos a nível europeu, o Decreto-Lei n. 42/2013, de 22 de Mar-

ço, acrescenta: a exigência de acompanhamento e monitorização (art.7º), através da 

disponibilização de informação às autoridades oficiais por parte dos compradores de 

leite; as sanções previstas para os infractores (art. 8º), que, pelo peso que podem repre-

sentar, considero desempenharem também um papel dissuasor; e ainda a fiscalização, 

instrução e decisão (art. 9º). 

É evidente que, de todos os aspectos enunciados, os que mais importam ao produtor 

são o preço e o período de duração do contrato os quais, aliás, estão intimamente liga-

dos já que, quanto mais longa for a duração do contrato maior será a tendência para 

uma proposta modesta de preço por parte da indústria. 

Em Portugal os contratos não poderão ser inferiores a seis meses e o preço tanto pode 

ser fixo como variável "devendo, neste último caso, indicar a combinação de factores 

de cálculo do preço, que podem incluir indicadores que reflictam as alterações das 

condições de mercado, o volume entregue e a qualidade ou composição do leite en-

tregue." 

Entretanto, não podemos deixar de sublinhar que as relações contratuais que agora en-

tram em vigor se estabelecem apenas entre a produção (intermediários) e a indústria, 

deixando de fora, ao nível da produção, o sector cooperativo, maioritário em Portugal, e 

excluindo também o sector da distribuição. As cooperativas ficam excluídas na medida 

em que apresentemdisposições contratuais nos estatutos. 

Já no que se refere à distribuição, só será possível envolvê-la por via indirecta através das 

acções que desde há muito se vão desenvolvendo, quer ao nível da União Europeia, 

quer nacional, no sentido de estabelecer um consenso voluntário acerca de boas práti-

cas e de avançar também com legislação sobre aspectos específicos no domínio das 

práticas comerciais. 

  

"PACOTE DO LEITE": AS EXPECTATIVAS 
O "Pacote do Leite" visa, em termos gerais, estabelecer um novo modelo de regulamen-

tação do sector do leite mais liberalizado do que o das quotas que pretende substituir, 

mais adequado ao mercado, através de um maior envolvimento das partes interessadas 

- produtores e indústria -, mais responsável e transparente. 



Neste contexto, os contratos deverão contribuir para uma melhor gestão da produção, 

em termos de quantidade e qualidade, conferindo também maior estabilidade ao sec-

tor através de uma maior previsibilidade do rendimento. 

É óbvio que este novo modelo organizativo para o sector do leite se torna mais exigente 

para os produtores que beneficiarão tanto mais quanto mais informados estiverem e 

mais empreendedores forem. A União Europeia, consciente deste facto, tem vindo a in-

sistir na necessidade de reforçar as organizações de produtores (OP) e as organizações 

interprofissionais, o que é sobretudo concretizado ao nível da Organização Comum dos 

Mercados (OCM) no âmbito da reforma da Política Agrícola Comum, através do apoio 

ao redimensionamento e fusão das OPs. 

As novas relações contratuais no sector do leite, constituirão também um incentivo ao 

aumento da qualidade, o qual será acrescido a partir do momento em que os níveis de 

qualidade encontrem uma correspondente e justa compensação nos contratos a esta-

belecer. Além disso, um dos maiores desafios que se colocam à produção é certamente 

o da gestão da produção de forma a garantir tanto um volume de produção adequa-

do ao mercado quanto um preço que recompense o trabalho e o investimento - aspec-

tos que são necessariamente pensados em simultâneo. 

É possível também o surgimento de alguns conflitos entre produção e industria, tal como 

a experiência de outros países em que os contractos são já obrigatórios nos mostram. Os 

produtores pressionam para contratos de longa duração quando o preço lhes é favorá-

vel o que choca obviamente com o interesse dos industriais que, por outro lado, não 

aceitam uma forte redução do período de vigência do contrato quando o preço está 

baixo. 

A legislação relativa aos contratos no sector do leite foi aprovada no Conselho de Minis-

tro de 14 de Fevereiro deste ano e publicada em Diário da República a 22 de Março - 

Decreto-Lei n. 42/2013) -, entrando em vigor no presente mês de Junho, enquanto se 

aguarda a publicação do respectivo modelo em Portaria . 

 



 

A importância do Associativis-

mo/Cooperativismo  
César Augusto Medeiros Pacheco - Presidente da 

Assembleia Geral AJAM/CJA 

 

s associações são entidades que estão 

ao serviço das pessoas, em particular, 

dos seus associados, com o propósito de 

unir as mesmas e reivindicar em prol do 

desenvolvimento de uma atividade. Há 

que representar esta associação e forta-

lecer a causa comum através de um processo 

de negociação com parceiros sociais que im-

plementem medidas que melhorem o exercício 

da atividade ou, contrariamente reivindicar a 

não aplicação de medidas que possam vir a 

prejudicar o desempenho das mesmas ativida-

des. Devem ser esses os princípios básicos de 

uma associação e foi, certamente, com base 

neles que surgiram as associações do setor agrí-

cola que, no passado, lutaram por este presente 

e continuarão a lutar por um futuro ainda melhor, 

a exigir e assegurar condições para continuar a 

exercer uma agricultura sustentável, quer no se-

tor do leite, da carne, bem como na diversifica-

ção. 

Por sua vez, as cooperativas são entidades co-

merciais, sem fins lucrativos, que cumprem vários 

objetivos, como seja aumentar os rendimentos 

dos cooperantes pelo escoamento dos seus pro-

dutos; encontrar formas de os valorizar mais; en-

contrar fatores de produção mais baratos, tor-

nando-se em ferramentas fundamentais para a 

continuação da atividade agrícola. Poderia dar 

alguns exemplos de cooperativas e do excelente 

trabalho que têm executado mas não é meu 

intuito com esse artigo promover cooperativas 

existentes, mas antes enaltecer a sua importân-

cia, não esquecendo que cada uma tem a sua 

dimensão e campos de ação diferentes, umas 

pela comercialização de hortícolas, outras de 

leite e derivados, outras de carne, ou outras pela 

prestação de bens ou serviços, sendo umas mais 

recentes outras mais antigas. Ninguém tem dúvi-

das que quer as associações, quer as cooperati-

vas dão um grande contributo aos seus associa-

dos e cooperantes e, neste contexto, é funda-

mental a função das pessoas que as represen-

tam que devem assumir esses cargos com res-

ponsabilidade e com determinação, da mesma 

forma que os associados e cooperantes também 

devem cumprir o seu papel que não se deve 

rescindir ao pagamento de cotas, que, obvia-

mente, são também importantes, mas a base 

condutor das mesmas é, sem dúvida, a partici-

pação ativa, iniciada nas assembleias gerais, 

tomando conhecimento das atividades da asso-

ciação e da cooperativa, bem como das ques-

tões financeiras, dos problemas, dos desafios e 

dos anseios das instituições.  

Comunicar ao presidente ou outro membro das 

direções as dificuldades sentidas no exercício da 

sua atividade, bem como e quando necessário, 

questionar os mesmos e debater os assuntos de 

interesse para se chegar mais rápido a um con-

senso e a uma solução viável para bem de tudo 

e de todos é o caminho que se deve trilhar nes-

tas instituições. É necessário ser-se proactivo e 

não deixar que uns decidem pelos outros, por-

que muitas são as vezes que nos deparamos 

com críticas negativas ao desempenho das as-

sociações e cooperativas, bem como dos seus 

dirigentes, mas sabemos bem que, muitas vezes, 

essas críticas seriam atenuadas se os associados 

fossem mais ativos, conhecendo melhor os assun-

tos e as posições que são tomadas. É legítimo 

promover a oposição dentro das instituições, mas 

de forma saudável e construtiva, colaborando 

no fortalecimento das instituições, defendendo 

os interesses do setor, porque só assim, com to-

dos, seremos mais fortes e teremos mais argu-

mentos para continuar a defender a nossa ativi-

dade! 

 O Associativismo/Cooperativismo está vivo e 

recomenda-se! A sua importância julgo ser in-

questionável, pelo que há que o manter vivo na 

nossa Região Autónoma dos Açores, principal-

mente, em áreas como as do setor primário que 

são a base da nossa economia. 

A 



 



ENTREVISTA  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

VILA DO NORDESTE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LUÍS JORGE 
PACHECO  

MONIZ  
 
 

  

Concelho: Nordeste.  
Idade: 41 anos. 
Formação: Empresário Agrícola, Alimenta-
ção e Maneio de Bovinos e Inseminação 
Artificial.  
Área explorada: 35 Hectares 
Localização das parcelas: 40% alta, 40% 
média e 20% baixa altitude, situando-se o 
acento de lavoura na encosta da tronquei-
ra.  
Recursos Humanos: Em geral sozinho, 
quando possível ajuda da esposa. Em altu-
ras de sementeiras, por vezes recorro a 
mão-de-obra eventual. 
Parcelas de renda: A totalidade. 
História da exploração: O meu pai para 
além das vacas, possuía outros ramos de 
negócios nos quais os meus irmãos traba-
lhavam. Após uma doença do meu pai, 
este viu-se obrigado a abandonar esta 
atividade e eu dei continuidade à explora-
ção, mais tarde acabei por a comprar. 
 

Efectivo Animal  
Total de animais: 91  
Fêmeas reprodutoras: 50 
Vitelas: 6 
Vitelos: 0 
Novilhas Cheias: 15 
Novilhas vazias: 19 
Machos reprodutores: 1 
 

Maneio reprodutivo 
Beneficiação de novilhas: Utilizo um touro 
da raça jersey pela sua facilidade de parto, 
uma vez que as novilhas andam na zona 
alta. 
Beneficiação das vacas: Inseminação e o 
touro em vacas com problemas reproduti-
vos. 
 

Produção de alimentos 
Silagens de Erva: Durante todo o ano, faço 
220 alqueires (30.64ha) 
Silagens de milho: 27 Alqueires de milho 
p/ano (3.8ha) 
 

Recolha de Leite 
Entrega no posto de leite. Por falta de 
eletricidade, não pode instalar um tanque 
de frio, esta situação de espera já arrasta 
há sete anos. 
N.º de tratores: Três, de outra forma não 
poderia andar nisto sozinho. 
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r. Luís é produtor de leite há muito tempo?  
Sou produtor desde 2005. 
 

Porque é que veio para esta atividade? 
Fui criado com vacas, mais tarde terminei os estu-
dos e dei continuidade à atividade. No fundo é um 
sonho de criança. Quando comecei, o meu pai já 
explorava alguns terrenos que possuía, fazendo 
recria de novilhas, mais tarde adquiriu vacas de 
Leite e depois por motivos de doença abandonou a 
exploração e eu passei a tomar conta desta ativida-
de com a sua orientação.   

 
O Efetivo genético que possui hoje deve-se unica-
mente à inseminação?   
Quando a inseminação apareceu cá no nordeste, 
julgo que em 1989, meu pai foi dos primeiros a ade-
rir a esta técnica. Mais tarde, em 1994 importou 11 
novilhas da Holanda, acompanhadas por um touro. 
Depois disso, voltou a importar novamente animais, 
juntamente com colegas desta zona. 

 
Como é que carateriza o setor neste momento? 
Quais as principais dificuldades? 
Caraterizo-o como sendo um setor com muita difi-
culdade. Se compararmos com 15 ou 20 anos atrás, 
os preços eram muito equilibrados (menos eleva-
dos), apesar de ganharmos mais hoje em dia pelo 
preço do leite, verificam-se preços elevados nos 
combustíveis, nas rações, rendas, impostos, produ-
tos higiene e fertilizantes… O lucro é de tal forma 
reduzido, que nem tenho tido condições para inves-
tir. 

 
Pelo facto de ser do produtor de leite no Nordeste, 
as dificuldades são maiores? 
Sim. Entre elas, temos o exemplo da fábrica da Bel, 
que na ilha de São Miguel pratica preços diferenci-
ados pelo mesmo produto de igual qualidade, razão 
que me fez mudar para a Unileite, pelo facto de a 
cooperativa tratar todos de igual modo. Outra razão 
é a distância, os colegas das zonas da R. Grande, 
Lagoa ou Arrifes, encontram-se privilegiados por 
terem tudo à sua volta, o transporte funciona como 
um grande fator inflacionário dos preços praticados 
aqui no nordeste. Aqui, vamos atrás dos produtos, 
nessas zonas que referi, os produtos é que vão ao 
encontro dos meus colegas, claramente o fator pre-
ço só por esta razão é bastante inferior. 
 

Num país em crise, tem-se falado muito na agricul-
tura como a galinha dos “Ovos de Ouro”. Este se-
tor está a atravessar um bom momento ou está 
apenas melhor que os outros? 
Este setor está sem dúvida a beneficiar outros seto-
res, que por sua vez estão em maiores dificuldades. 
Por isso, passamos a ter a fama de ser uma ativida-
de atrativa. 
 
O Nordeste tem muita gente jovem na atividade? 
Jovens a ingressar nesta atividade pela primeira 
vez, nenhum, pelo menos do meu conhecimento. 
Os jovens que se instalam na atividade, são filhos 
de empresários/lavradores que por idade avançada 
dos pais recebem a passagem do testemunho. As-
sim, com muito apoio por parte dos pais, vão lutan-
do no dia-a-dia para poderem sobreviver à avalan-
che de exigências quer por parte do governo quer 
por parte do consumidor.  
 
Esse abandono por parte dos mais velhos, verifica-
se por desmotivação ou é pela idade avançada? 
Penso que o abandono verificado é essencialmente 
por falta de rendimento, não há condições para se 
investir e estão fartos de tantas exigências, está-se 
a tornar num campo difícil de sobrevivência. Todos 
aqueles que abandonaram este ramo, verifico que 
têm já alguma qualidade de vida.  
 

O abandono da atividade tem favorecido o empar-
celamento?    
Não se tem verificado, muito pelo contrário. Apesar 
de abandonarem a atividade, continuam a explorar 
de várias formas esses terrenos mesmo exercendo 
outras atividades como a principal, não permitindo 
de facto, a expansão de quem ainda luta por man-
ter vivo este setor. Julgo que neste campo o nosso 
governo devia ter maior intervenção. 

S 



Como incentivar os Jovens a ingressar neste setor?  
Esta vida não é como estar empregado, em que 
basta investir num carro para ir para o trabalho pois 
afinal, o ordenado é fixo e seguro. Nós nesta área 
temos todos os meses de investir em algo: terrenos, 
numa máquina, numa reparação, numa avaria ou 
outra coisa qualquer que de imprevisto aconteça. 
Deste modo, somos obrigados a ser gestores, con-
tabilistas, nutricionista, doutor, homem de limpe-
zas, maquinista, tratador, patrão, empregado, en-
fim um monte de profissões porque o rendimento 
líquido mensal que se obtém é um imprevisto para 
quem também precisa dar de comer à família e a si 
próprio. 
Julgo ser necessário alterar a forma como são atri-
buídos os apoios, pois estes carecem de tal buro-
cracia e demora, que tornam assim impossível a 
sobrevivência no ramo. Se nas candidaturas estes 
fatores fossem ultrapassados e as formações bási-
cas inerentes a esta atividade antecipadas, estou 
em querer que quem viesse para o setor teria mais 
e melhor sustentabilidade. 
 
Qual é o motor económico do concelho? 
No Nordeste neste momento é Agricultura, já foi a 
construção. 
 

Atualmente dá para viver bem da produção de 
leite? 
Atualmente só é possível viver da preciosa matéria-
prima que produzimos (o leite) se nos encontrar-
mos a viver sem juros, o que não é o meu caso. Por 

esta razão, é necessário 
aplicarmos todos os nos-
sos conhecimentos para se 
ser criativo e assim ultra-
passar as dificuldades, 
dificuldades estas que 
alheias a quem de fora nos 
olha. 
 
O governo regional anun-
ciou recentemente uma 
medida de incentivo ao 
consumo dos produtos 
regionais, até que ponto 
acha que esta medida vai 
ser benéfica para o setor? 
Normalmente os cortes 
são feitos no nosso setor 
em prol dos outros, assim, 
penso ser a altura de se 

inverter esta tendência. É benéfica, mas fica aquém 
do que julgo ser o ideal, pois acredito que se esta 
intervenção se dirigisse mais próxima à origem dos 
produtos, diretamente na produção do leite e não 
só nos produtos já transformados, seria mais bené-
fico. Por exemplo valorizar a produção de leite e 
carne em pastoreio, com erva verde.  
 
Será que estas medidas já deviam ter sido toma-
das há mais tempo? 
Sim já deviam ter sido tomadas há muito tempo, 
mas se forem bem-feitas, poderemos recuperar 
parte do que perdemos. 
 
Que outras medidas deveriam ser adotadas? 
Poderiam demonstrar mais os nossos produtos, 
quer no Leite e derivados, quer na Carne.  
 
Entrega na Unileite, como é que carateriza o de-
sempenho da fábrica neste momento?  
Um desempenho excecional, também pela forma 
como fui aceite e recebido. Dou muito valor ao 
acompanhamento e à preocupação que têm tido 
sobre mim. 
 
Pelo que sabemos, na última campanha teve um 
aumento na produção. Qual o motivo? 
De facto houve um aumento, possuo uma quota de 
431.000Kgs, tendo ultrapassado os 500.000Kgs na 
última campanha, com uma média de 52 vacas. Esta 
razão deve-se ao melhoramento genético, maneio 
alimentar e ao conforto ambiental. Foi uma campa-



nha fora do comum, compensou todo o meu sacrifí-
cio e empenho, nunca tinha tido um ano destes. 
Apesar disso, contabilizando tudo, creio que muitas 
vezes não vendi leite mas sim comprei-o, ao custo 
que ficou a sua produção. 
 
Faz falta uma cooperativa agrícola na vila? 
Faz muita falta, verifico que na nossa ilha, determi-
nadas zonas começam a ser apoiadas por coopera-
tivas. Apesar de sermos prejudicados pela distância, 
também sentimos este abandono. 
 
Tem feito investimentos na exploração? 
Como disse, neste momento não há rendimentos 
para tal. 
 
Que investimentos gostaria de fazer nos próximos 
tempos? 
Seria adquirir área própria para candidatar e cons-
truir um parque de alimentação coberto. Neste 
ponto, já agora, não vejo como benéfico as exigên-
cias atuais por parte da secretaria na construção de 
nitreiras em parques abertos, deveriam ser obriga-
tórias apenas quando os parques fossem totalmen-
te fechados e cobertos. As condições climatéricas 
que temos, levam a que frequentemente haja 
transbordo devido á quantidade de chuvas que cai-
em. 
 

Fala em parque fechado. Pretende fechar as va-
cas? 
Fechar não, mas os invernos que temos tido têm 
várias consequências, leva-nos por exemplo duran-
te alguns períodos à escassez de comida. Deste 
modo, creio que conseguiria minimizar a perda de 
rendimento que se obtém nestes períodos. Tam-
bém gostaria de salientar que com todas as altera-
ções climáticas que nos tem atingido nos últimos 
anos, o aproveitamento das silagens de milho e 
erva seriam mais proveitosas com estas condições.  
 

Os apoios nas intempéries têm sido justos e atem-
pados? 
Justos diria que sim, mas atempados não! Muito 
pelo contrário, a burocracia dificulta-nos e ajuda 
sempre a beneficiar o governo ou as secretarias, 
neste aspeto deveria haver mais acompanhamento, 
formação e informação, assim veríamos como boa 
intervenção de quem nos apoia.   
 

Vale a pena investir na agricultura?  
Neste momento, se não tivermos um forte apoio e 
pernas para andar é impossível. Se fosse hoje não 
me metia nisto e já estou nisto desde os doze anos. 

 
Que mensagem gostaria de deixar a todos os cole-
gas do setor? 
Quem anda nisto por gosto, deve-se agarrar com 
todas as forças que tem, apesar dos contratempos. 
Esta é uma vida digna, apesar de difícil e acima de 
tudo orgulharmo-nos do que fazemos.  

15/06/2013 
Pedro Mendonça 

 



 

MASTITES VS LEITE DE QUALIDADE 
 

Eng.º Renato Sardinha – Técnico da AJAM  

 

 mastite é uma doença comum nos rebanhos e 

constitui um entrave à produção de leite em 

condições para a elaboração de um produto final 

de qualidade. Este leite em boas condições significa que 

tem um baixo valor de células somáticas, uma baixa 

concentração bacteriana e sem qualquer vestígio de 

contaminantes como é o caso dos antibióticos. A infla-

mação da glândula mamária pela ação de bactérias e a 

resposta do sistema imunitário do animal a estes agen-

tes causa inflamação no úbere. O epitélio secretor e os 

ductos ao longo do úbere podem ser danificados pelas 

toxinas bacterianas e muitas vezes estes ficam perma-

nentemente danificados e dependendo da severidade 

da mastite o animal pode ficar comprometido naquela 

lactação e nas subsequentes. A mastite é complexa e 

muitas vezes pode ser subclínica, onde, praticamente, 

não se deteta sintomas no animal. A mastite faz decres-

cer a produção de leite pelo facto do tecido secretor 

estar danificado, o leite produzido é alterado na sua 

composição pois regista-se um aumento de células 

somáticas, o número de neutrófilos polimorfonucleares, 

há um decréscimo da caseína, lactose e produção de 

gordura, aumenta os componentes sanguíneos Na, K, Cl, 

bicarbonato, IgG e a albumina no soro. Regista-se pro-

teólise, lipólise e uma alteração no sabor do leite. Existe 

um enorme número de bactérias que normalmente pro-

vocam a mastite como o Staphylococcus aureos, Strep-

tococcus agalactiae, Streptococcus uberis, Streptococcus 

dysgalactiae, E.coli, Mycoplasma bovis, entre outros, por 

isso é necessário saber com qual agente estamos a lidar 

para estabelecermos a melhor terapia. Destes agentes 

podemos salientar algumas características dos mais fre-

quentes, Streptococcus agalactiae – é gram positivo, 

colonisa os ductos e cisternas do úbere, não sobrevive 

ao meio ambiente, produz algumas enzimas e toxinas. 

Staphylococcus aureos – produz muitas enzimas e toxi-

nas, catalase, coagulase, hialuronidase, resiste à fagoci-

tose e à resposta do sistema imunitário, forma abcessos. 

Mycoplasma – está entre a bactéria e o vírus, não possui  

 

parede celular. Quanto às mastites ambientais temos o 

Streptococcus uberis, o Streptococcus dysgalactiae e os 

coliformes onde se enquadram a E.coli e a Klebsiella, 

Enterobacter spp., Citrobacter spp., são gram negativos, 

produzem endotoxinas, e as pseudomonas que não são 

coliformes.  

No sentido, de melhorar a qualidade do leite, foi 

criado um plano de controlo oficial de leite cru estabele-

cendo requisitos na produção do mesmo. O plano 

abrange o valor de células somáticas e a contagem de 

microrganismos total. O plano prevê penalizações e em 

casos de prevalência de resultados insatisfatórios pode-

rá levar à suspensão da entrega do leite na fábrica. Lem-

bre-se que estes aspetos são muito importantes e não 

podem ser descorados quando se pretende produzir 

leite de qualidade e obter maior rendimento. 

 

A 



VACAS RECORDISTAS MUNDIAIS  
RECORDE MUNDIAL: A MAIS PRODUTIVA (1 MILHÃO DE COPOS DE LEITE) 

Gillette E Smurf (EX 91) com 16 

anos de idade, atualmente 

é a maior produtora mundi-

al de leite em atividade. A 

vaca da raça holandesa 

teve seu recorde de produ-

ção oficializado em 2011 

pelo Guinness World Re-

cords, como recordista 

mundial em produção de 

leite vitalícia. Até junho de 

2012, ela produziu 216.893 

kg de leite, isso é o equiva-

lente a mais de um milhão 

de copos de leite e em Se-

tembro pariu a sua 11ª cria. 

No mundo apenas oito vacas 

superaram a barreira de 

200.000 kg de leite produzi-

do, sendo que a única ain-

da em vida, é Smurf. Esta 

vaca é filha do touro Rocky - 

Vu Emperor ET. 

A parte surpreendente disso 

tudo é que ela mostrou ser 

uma ótima produtora não 

apenas em um dia, mas em 

um longo período de tem-

po", diz Louis Patenaude, 

seu proprietário. Com 15 

anos esta vaca seria em 

termos humanos proporcio-

nais a uma senhora de 105 

anos. Ela já viveu três vezes 

mais do que a média para 

vacas desta raça. 

Fonte: altagenetics.com 

 



RECORDE MUNDIAL: A MAIS PEQUENA (77CM) 

A menor vaca do mundo chama-se Diana, uma vaca de 7 anos de idade da raça Ve-

chur, nascida e criada no Centro Vechur, Kerala, na Índia, que media 77 cm em 9 de 

novembro de 2010. 

A vaca Vechur é uma raça rara de bovinos Bos indicus, é a raça mais pequena de gado 

no mundo, e é valorizado pela maior quantidade de leite que ela produz em relação à 

quantidade de alimentos que necessita. A vaca Vechur era popular em Kerala até os 

anos 1960, mas tornou-se rara quando este gado nativo foi cruzado com as variedades 

exóticas. Em meados da década de 2000, cientistas da Universidade Agrícola de Kerala 

iniciaram um programa de conservação e estudo da raça. 

       

Fonte: http://www.guinnessworldrecords.com 

RECORDE MUNDIAL: A MAIOR (2 METROS E 1 TONELADA) 

Impressionante, não o tamanho da envergadura, mas sim a altura desse animal que é 

raro de se ver justamente nessa raça, pois medindo 2 metros de altura e pesando cerca 

de 1 tonelada, chega a espantar. Já é considerado um animal gigante e já foi pro livro 

dos recordes. 

A vaca gigante com cerca de 2 metros é tão grande como um pequeno elefante.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

http://www.dailymail.co.uk     



RECORDE MUNDIAL: OS MAIORES CORNOS (45KG CADA) 

Os maiores cornos (em circun-

ferência) do mundo são do 

boi da raça Watusi chamado 

Lurch, propriedade de Janice 

Wolf (EUA) de Gassville, Arkan-

sas, EUA. Os cornos mediam 

95.25 cm e pesavam mais de 

45kg cada. Lurch morreu no 

dia 22 de maio de 2010 de um 

cancro na base de um dos 

cornos. 

 

Fonte: 

http://www.guinnessworldrecords.com 

 

 

RECORDE MUNDIAL: OS CORNOS MAIS COMPRIDOS (2,77 METROS) 

Um touro da raça Texas Longhorn é detentor dos maiores cornos do mundo. De acordo com o 

jornal britânico Daily Mail, os chifres de JR (nome do touro), de sete anos, medem 2,77 metros e 

continuam a crescer. 

JR vive no Leahton Park, em Queensland, na Austrália, e arrebatou o título de detentor dos maio-

res cornos do mundo a um touro de Ohio, nos Estados Unidos, chamado Shadow Jubilee, cujos 

chifres medem 2,24 metros. 

O dono de JR, Michael Bethel, 50 anos, começou a criar gado da raça Texas Longhorn há 14 

anos. Segundo ele, “JR não tem noção da atenção que atrai por ter quebrado um recorde. Ele 

é feliz e saudável e nós não lhe damos um tratamento diferente”. 

“Ele só tem sete anos e ainda tem muito para crescer – podem viver até aos 20 anos -, pelo que 

os cornos podem ficar maiores”, acrescentou. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.guinnessworldrecords.com 



PARTO NOS BOVINOS: 
BREVE RESUMO DESDE A CONCEÇÃO 

À PARIÇÃO 
Dr.ª Mónica – Médica veterinária da AJAM  

 

 parto é a fase mais esperada e mais 

importante da vida de uma vaca leiteira. 

Não só é crucial que este ocorra para a 

obtenção do leite, o produto de uma 

exploração leiteira, como também é nesta fase 

que se garante o futuro da exploração com o nas-

cimento de novas vitelas. O parto deve ser prepa-

rado e pensado desde a secagem até algumas 

horas após a parição. Todas as questões de nutri-

ção, de saúde e higiene devem ser muito bem cui-

dadas pois são as condições em que a vaca pare 

que determinam todo o sucesso de uma lactação.  

Este artigo, pretende focar alguns dos aspetos mais 

importantes desde a conceção até ao parto. Ten-

ciona aprofundar os conhecimentos na fase do 

parto propriamente dita para que o lavrador consi-

ga reconhecer um parto normal e saber como e 

quando agir no caso de um parto distócico (parto 

com problemas). 

A conceção (fecundação do óvulo) é o ponto de 

partida para que haja um parto. Atualmente, a 

inseminação artificial (IA) é frequentemente utiliza-

da. A IA apresenta muitas vantagens, tais como o 

melhoramento genético (pode-se inseminar com 

touros do mais alto nível genético, de qualquer 

país) e o controlo de doenças venéreas ou transmi-

tidas por via sexual (ex. IBR, Brucelose, BVD). Para 

que a IA tenha a maior taxa de sucesso possível é 

importante identificar corretamente o cio de uma 

vaca. Vários estudos apontam que a vaca deve ser 

inseminada cerca de 12 horas após se verificar o 

seguinte comportamento de cio (“vaca saída”): 

ficar quieta quando é montada por outra vaca (fig. 

Nº 1) 

 

 

 

Deste modo, deve-se assumir como prática da 

exploração inseminar: 

 Vaca saída de manhã, IA à tarde 

 Vaca saída à tarde, IA na manhã seguinte 

 Atenção que existem animais com períodos de cio 

mais curtos ou mais longos em que esta prática 

pode não ser aplicável. 

Depois de ocorrida a fecundação, por volta do 14º 

ao 16º dia o embrião produz uma grande quanti-

dade de substâncias que sinalizam a sua presença 

no útero materno permitindo manter a gestação – 

reconhecimento materno do conceto. 

Tendo em conta que existem muitos fatores que 

podem afetar a fecundação e mesmo a continui-

dade da gestação é essencial fazer o controlo 

reprodutivo através da palpação dos animais no 

pós-parto de forma a detetar os seguintes proble-

mas: 

 Metrites e endometrites (infeções do útero- 

vacas sujas) 

 Quistos ováricos 

E após a inseminação artificial, ao fim de 35 a 42 

dias: 

 Confirmar gestação (vaca “cheia”) 

 Detetar mortes embrionárias 

O diagnóstico de gestação é fundamental pois, por 

vezes, as vacas “cheias” podem demonstrar com-

portamento de cio, levando a inseminações que 

podem desencadear o aborto. Deve-se fazer a 

confirmação do diagnóstico antes da secagem da 

vaca (por volta dos 7 meses de gestação).  

Quanto mais cedo se determinar que uma vaca 

não está gestante, mais rápido se pode agir de 

forma a diminuir o intervalo entre partos e atenuar 

as perdas relacionadas com a redução da produ-

ção de leite. Com o controlo reprodutivo pode-se 

O 

Fig nº1 

Fig. Nº1 



evitar que as vacas sejam secas sem efetivamente 

estarem “cheias” e, em explorações em que se usa 

touro, permite também determinar o tempo de 

gestação impedindo que as vacas sejam secas 

demasiado cedo (antes dos 7 meses). Estas situa-

ções levam a que se encontrem gordas na parição. 

As vacas gordas normalmente apresentam um 

maior número de problemas ao parto, como por 

exemplo, uma maior probabilidade de desenvolver 

hipocalcémia (febre do leite) e cetose e conse-

quentemente fígado gordo, metrite e deslocamen-

to de abomaso. 

O período de secagem é de extrema importância 

pois é durante este período que a vaca se prepara 

para o parto. É de salientar a importância da pre-

paração do úbere. É nesta fase que o úbere tem 

oportunidade de se regenerar e preparar-se para 

uma nova lactação. 

A gestação termina com o parto. Vários fatores 

podem influenciar o tempo de gestação: 

 Fatores maternos (idade da mãe) 

 Fatores fetais (gémeos têm menor tempo de 

gestação, fetos machos têm gestação mais 

longa) 

 Fatores genéticos (diferentes raças de bovinos 

têm tempos de gestação diferentes; fetos com 

alterações genéticas) 

 Fatores ambientais (stress; utilização de subs-

tâncias que interferem com o parto, ex. ocito-

cina) 

O parto 

O parto é desencadeado por um aumento do cor-

tisol (hormona de stresse) produzido pelo vitelo no 

útero materno. O pico de cortisol desencadeia 

uma cascata de hormonas que levam ao início do 

parto. Nesta altura há um aumento das contrações 

uterinas e ocorre o relaxamento do cérvix e dos 

ligamentos pélvicos (ligamentos na zona da bacia) 

culminado na expulsão do produto (vitelo). 

Com a aproximação do parto, a vaca deve ser 

colocada num local limpo e seco para que não 

haja contaminação nem conspurcação durante a 

parição. A falta de higiene neste momento pode 

provocar mastites (por vezes a vaca já está a pin-

gar leite), metrites e infeções umbilicais nos vitelos. 

A vaca deve ser vigiada para que se for necessária 

intervenção esta seja prestada na altura mais ade-

quada. Sendo assim é importante reconhecer as 

fases do parto. 

O parto pode ser dividido em 3 partes: 

1. Preparação 

2. Dilatação do canal do parto 

3. Expulsão do produto 

1. A preparação  

A preparação do parto torna-se evidente cerca 

de 3 semanas antes da parição. O desenvolvi-

mento da glândula mamária é sem dúvida a alte-

ração mais visível. Adicionalmente, 1 a 2 semanas 

antes do parto ocorre o relaxamento das articula-

ções, dos ligamentos pélvicos e da musculatura 

da garupa tornando os ossos pélvicos mais salien-

tes. Com a aproximação do parto o cérvix relaxa 

e no dia que antecede o parto o tampão de 

muco que sela o útero é expelido podendo ser 

observado um corrimento vaginal constituído por 

muco espesso. 

2. Dilatação do canal do parto 
 

Esta fase inicia-se com as contrações uterinas e 

termina com o rompimento das membranas fetais 

(saco que envolve o vitelo). Esta fase pode demo-

rar cerca de 6 a 16 horas. É importante que o saco 

que envolve o vitelo se mantenha intato durante 

toda esta fase para que ocorra uma correta dilata-

ção dos tecidos moles (útero, vagina e vulva). 

Podem ser observadas contrações dos músculos 

abdominais.  

 

3. Expulsão do produto 

Esta fase inicia-se com o rompimento das membra-

nas fetais e completa-se com o nascimento do vite-

lo. Esta fase dura entre 1 a 3 horas mas pode che-

gar a 6 horas no caso das primíparas (novilhas: pri-

meira barriga). Segue-se a expulsão da placenta 

(delivração) que pode demorar entre 30 minutos 

até 8 horas após o nascimento do vitelo.   

 

 

                           

Fig. Nº2 

Fig. 3 e 4. Apresentação normal 



O reconhecimento destas fases é importante para 
que se possa agir atempadamente no caso de um 
parto distócico (parto anormal). O tempo que se 
demora a atuar pode ser a diferença entre o vitelo 
nascer vivo ou morto e a probabilidade de ocor-
rências de problemas para a progenitora. 

É importante estar atento aos sinais de possível dis-
tocia: 

 Prolongamento de qualquer uma das fases do 
parto 

 Vaca agitada sem sinal das bolsas fetais 
 Contrações abdominais fortes sem saída do 

vitelo 
 Placenta pendurada antes de o vitelo ter nas-

cido 

Sempre que se suspeite que estamos perante um 
parto distócico deve-se chamar o veterinário para 
que este tenha a possibilidade de analisa-lo e resol-
vê-lo atempadamente. As causas de distocia 
podem ter origem materna ou fetal. 

Causa materna: 
 Anomalias vulvares/vaginais/cervicais; 
 Anomalias pélvicas (vacas que partem algum 

osso da bacia tornando o canal do parto mais 
estreito); 

 Atonia uterina (útero não contrai); 
 Prolapso vaginal; 
 Torção uterina (útero torcido). 

Causa fetal: 
 Vitelos muito grandes (tipo de raça, prolonga-

mento do tempo de gestação) 
 Vitelos com defeitos (ex. duplicação dos mem-

bros ou da cabeça)  

 Apresentações distócicas (vitelo não vem na 
posição correta)  

 Atitudes distócicas (desvios da cabeça e do 
pescoço; desvios dos membros anteriores e 
posteriores)  

 

 

 

 

 

As diferentes causas de distocia merecem diferen-
tes abordagens. A principal causa de morte dos 
vitelos durante o parto e no pós-parto é a falta de 
assistência no momento adequado. Sempre que o 
vitelo fica demasiado tempo no canal do parto é 
vítima de asfixia e, como tal, se for demasiado pro-
longada culmina na sua morte Deste modo, é fun-
damental que o veterinário assistente na explora-
ção seja chamado ao primeiro sinal de distocia. Só 
o veterinário saberá adequar a técnica aplicável a 
cada situação sem comprometer a saúde do vitelo 
e da própria vaca. Algumas das resoluções passam 
pela episiotomia (corte da vulva para permitir a 
passagem do vitelo); correção das distocias fetais 
(foto); tração forçada (CUIDADO com as forças 
excessivas); fetotomia (vitelo obrigatoriamente mor-
to - cortar o vitelo dentro do útero materno) e cesa-
riana. 

A aplicação de 
técnicas inade-
quadas de reso-
lução de parto 
poderá levar a 
traumatismos (ex. 
fratura dos 
membros) ou 
mesmo à morte 
do vitelo. Além 
disso, podem-se provocar lesões na vaca como 
lacerações da vagina e da vulva e, mais grave-
mente, rutura uterina (grande probabilidade de 
morte da vaca). Um dos exemplos mais frequentes 
nas explorações será a tração excessiva de vitelos 
grandes o que predispõe as vacas a paralisias por 
compressão dos nervos (foto), por vezes, irreversíveis 
(sem possibilidade de cura).  

O parto é a fase mais esperada da vida de uma 
vaca leiteira. A escolha adequada do touro, o 
seguimento da gestação, um bom maneio da 
vaca seca e, no final, a supervisão do parto são 
pontos-chave para que se consigam um vitelo sau-
dável e uma vaca apta a uma lactação de suces-
so. 

Bibliografia consultada 

PRESTES, NC; Landim-Alvarenga, FC (2006). Obstetrícia Vete-

rinária. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan. 
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Baró metró de preçós  
 

PREÇO PAGO À PRODUÇÃO POR 1000 LITROS 
 

 

***********************************************************************  

Bónus Qualidade 
< 400.000 CCS e < 100.000 CTM  11,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 

     Penalizações 
 > 1.000.000 CCS e/ou  > 
400.000 CTM 

(-) 8 Pontos - - (-) 4 Pontos 

     Refrigeração e entregas no cais de fábrica  

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

BEL Explorações   27,45 € 23,96 € Não 

BEL Ribeirinha 7,48 €     Não 

BEL Covoada  12,47 € 27,45 € 23,96 € Sim 

BEL Coop. Santo Antão (-)     Não 

INSULAC Explorações   27,43 € 19,95 € Não 

INSULAC Burguete e S. Brás 15,00 € € 
 

Não 

INSULAC 7,50 € 24,94 € 19,95 € Sim 

UNILEITE Explorações   27,45 € Não fornece tanques Não 

UNILEITE 12,50 € 27,45 € Não fornece tanques Não 

UNILEITE COVOADA 12,50 €     Não 

PROLACTO 18,30 € 25,50 € 12,00 € Sim 

 

    
Preço base € 258,9000 € 265,7650 € 281,0000 € 281,0000 
Valor do ponto € 2,7000 € 2,7200 € 2,87235 € 2,8723 
Décima de Gordura  € 2,7430 € 3,0000 € 2,7433 € 2,7433 
Décima de Proteína € 3,000 € 3,000 € 2,245 € 2,245 
Subsídio regional  € 6,235 € 6,235 € 6,235 € 6,235 

     

 

Bónus Quantidade 

 Quota  
  
 

      

até 69.999  0,00 € 

0,00 € 

Não atribui bónus quantidade 

7,00 € 

70.000-99.999 14,00 € 

100.000-149.999 16,50 € 

150.000-199.999 18,50 € 

200.000-299.999 20,00 € 
1,00 € 

300.000-349.999 

21,00 € 350.000-400.000 

5,00 € 400.001-499.999 

500.000-600.000 

21,50 € 

9,00 € 
600.001-849.999 

6,00 € 
850.000-999.999 

10,00 € 
1.000.000-1.999.999 

7,00 € 
2.000.000-4.000.000 

10,50 € 
>4,000,000 11,50€ 
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Exemplo  
Preço por 1000 litros, para leite com pontuação máxima (9 pontos), TB 3.8 TP 3.3, quota 365000 litros  

 
 
 
 
 
 
 
 

Terá a AJAM legitimidade para defen-

der os interesses dos seus associados? 
No passado mês de Maio a Associação Agrícola de S. Miguel, 

teve o infortúnio de ser atingida nas suas instalações fabris por 

um incêndio. Não podemos deixar de lamentar o sucedido, no 

entanto não podemos também de deixar de lamentar as acusa-

ções proferidas pelo seu presidente direcionadas a esta institui-

ção, apenas pelo facto de estarmos a defender o interesse dos 

nossos e dos seus associados. 

Na era da informação global, qualquer indivíduo minimamente 

informado consegue acompanhar as produções, os preços, as 

tendências e os mercados. Será que só um produtor de rações 

tem legitimidade para avaliar as condições de mercado? Se 

assim é, cada vez que a AASM revindica uma subida no preço 

de leite terá também legitimidade de o fazer? Não transforma 

leite e também não o produz… 

A infelicidade com que a AASM se deparou, não legitima os 

seus dirigentes para este tipo atitude. Não é tempo nem é hora 

para “guerrilhas” que nada favorecem o setor, mas como diz o 

ditado: “quem não se sente não é filho de boa gente”! 

  - É natural que quando os preços do leite ou da carne se man-

têm, ou em situação de subida, que a AJAM em representação 

dos seus associados, deva elogiar os responsáveis do sector 

responsáveis por estas ações. 

- É natural que a AJAM tenha conhecimento dos preços prati-

cados nos mercados de matérias-primas, ganhando assim a 

devida "legitimidade" para se prenunciar, lamenta que nem 

todos no sector não o reconheçam. 

- É natural denunciar quando os preços dos fatores de produ-

ção, nomeadamente a ração,  estejam a preços elevados, preju-

dicando o rendimento dos produtores sejam estes de origem em 

operadores privados ou cooperativos. 

- É natural que a direção da AJAM lamente o acidente ocorrido 

nas instalações fabris da CUA, e entenda a falta de comunica-

ção feita. Tanto entende, que aquando da ocupação de Santana 

pela Marinha passou pelo mesmo e não ouviu a AASM a pro-

nunciar-se em defesa da AJAM, sabendo que certamente esta-

riam solidários connosco… 

- É natural que a compra de concentrados para a exploração da 

CJA, sejam da responsabilidade e liberdade de decisão, assim 

como de qualquer outra cooperativa se trate, mas está sempre 

disponível a receber propostas de fornecimento de todos os 

operadores da ilha. 

 

Para terminar felicitamos a direção da Cooperativa União 

Agrícola pela descida nos preços dos seus concentrados e dei-

xamos a questão: Se baixaram os preços das rações no dia 

seguir ao nosso comunicado, havia ou não condições para 

baixar o preço das rações…?  

O presidente da AJAM 

Hélio Carreiro 

 

* *  * 

Preço base € 258,900 € 265,765 € 281,000 € 281,000 
9 Pontos € 24.30 € 24.48 € 25,85 € 25.85 
Décima de Gordura  € 2.74 € 3.00 € 2,74 € 2.74 
Décima de Proteína € 3.00 € 3.00 € 2,25 € 2.25 
Subsídio regional  € 6,24 € 6,24 € 6,24 € 6,24 
Prémio quantidade €21,0 €5,00 - €7,00 
Prémio qualidade €11,00 €10,00 €10,00 €10,00 
Prémio caís de fábrica  €7,48 Ribeirinha €7,5 €12,50 €18,30 

Total 334,66 € 324,98 € 340,58 € 353,37 
Prémio caís de fábrica 

€ 344.65 € 332.48   
€17,47 Covoada 

INFORMAÇÃO  
*Os preços apresentados aguardam confirmação por parte das indústrias. São meramente informati-

vos e não dispensam a consulta das condições apresentadas pelas fábricas.  

€15,00 Burguete e S. Brás 
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Baró metró de preçós  
 

PREÇOS DO MILHO E DA SOJA VÃO ENTRAR EM ROTA DESCENDENTE 
 

Os preços do milho e da soja vão continuar altos 

em 2013 mas com valores inferiores aos registados 

em 2012.  

A tendência de subida de cotações iniciada em 

2007 parece ter chegado ao fim, revela um grupo 

de economistas da Universidade de Iowa, nos 

Estados Unidos, que acaba de revelar uma tabe-

la com os preços até 2017, cálculos feitos de 

acordo com a fórmula utilizada pela Agência de 

Gestão de Riscos norte americana. 

De acordo com esta tabela, o preço do milho 

em 2017 rondará os 87,88€/ton., o que pressupõe 

uma redução de 41,73€ em comparação com as 

cotações de 2013. Para a soja, o preço previsto 

será 88,59€/ton., menor que em 2013, ficando-se 

pelos 184,81€/ton. 

Estas previsões correspondem a uma expectativa 

de maior oferta de milho e soja no mercado 
mundial nos próximos anos. 

Fonte: Vida Rural - 13 de Maio – 2013 

 
 

FAO prevê colheita recorde de cereais e aumento das reservas 
A informação “Perspectivas Alimentares” da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimen-

tação (FAO), prevê uma colheita mundial recorde de cereais e que alcance 2.460 milhões de toneladas 
em 2013. 

O documento estima ainda abundantes colheitas nacionais para os países menos desenvolvidos, com 

baixos rendimentos, com défice de alimentos e para os países da África Subsariana, que desta forma ve-
nham a limitar as suas necessidades de importação, o que poderia acalmar os mercados. 

As indicações mais recentes apontam para um maior equilíbrio entre a oferta e a procura mundial de ce-

reais na nova campanha comercial de 2013/2014. Depois de uma situação relativamente tensa e com 

preços altos em 2012/2013, «as boas perspectivas de produção e provável reposição das existências mun-

diais podem abrir o caminho para mercado mais tranquilos e menos pressão nas cotações na nova épo-
ca», de acordo com o documento. 

O prognóstico de produção recorde de cereais para este ano supunha um aumento de 6,5 por cento em 

relação ao nível reduzido do ano passado, suportado por uma maior produção mundial de trigo e uma 

forte recuperação prevista para a produção de milho nos Estados Unidos. Também em relação à produ-

ção de milho, a FAO prevê um aumento em 2013, apesar da preocupação devido à diminuição dos pre-
ços poderem vir a travar este crescimento. 

A utilização mundial de cereais pode atingir 2.402 milhões de toneladas em 2013/2014, cerca de três por 

cento acima dos valores registados em 2012/2013, cuja grande parte do crescimento deriva de uma maior 
procura de milho para rações e fins industriais nos Estados Unidos. 

Tendo como base as actuais perspectivas, no final de 2014, as existências mundiais de cereais podem re-

cuperar cerca de 11 por cento, até um total de 569 milhões de toneladas, o nível mais alto dos últimos 12 
anos. 

Para o comércio mundial de cereais também prevê-se um total de 306 milhões de toneladas em 

2013/2014, um nível semelhantes ao período de 2012/2013. A FAO adianta que uma redução do comércio 
de trigo venha a compensar uma recuperação no milho. 

Fonte: Agrodigital 14-06-2013  

 Milho €/ton Soja €/ton 

2013 129,11 273,40 

2014 116,41 250,83 

 2015 103,11 221,48 

2016 94,34 200,04 

2017 87,38 184,81 



 

LLííddeerr  MMuunnddiiaall  MMááqquuiinnaass  ddee  OOrrddeennhhaa  

AApprreesseennttaa  DDiiffeerreenntteess  SSoolluuççõõeess  LLiibbeerrddaaddee  ddee  EEssccoollhhaa  

SEMPRE COM OS MELHORES… 



Para rir!  

A loira 
A loira voltou-se para o Manuel e 

disse: 

-Você pensa que ele vai saltar? 

Manuel respondeu: 

- Eu aposto que ele vai saltar. 

A loira respondeu: 

- Bem, eu aposto que não vai. 

Manuel pôs uma nota de €20,00 

na mesa e exclamou: 

- Vamos a isso…! 

Logo que a loira colocou o seu 

dinheiro na mesa, o homem ati-

rou-se, morrendo no embate 

com o solo. 

A loira ficou muito aborrecida, 

mas entregou-lhe a nota de 

€20,00. 

-Aposta é aposta... é justo... aqui 

está seu dinheiro! 

Manuel respondeu: 

- Não posso aceitar o seu dinhei-

ro, porque já tinha visto o inci-

dente antes, nas notícias das 18 

horas. Eu sabia que ele ia saltar. 

A loira respondeu: 

- Eu também, mas nunca pensei 

que ele o faria novamente. 

Manuel pegou no dinheiro e 

saiu… 

 

Paris 
Uma menina loira chegou a casa 

em Paris a chorar depois de sair 

da escola. 

- O que é que você tem? Pergun-

tou-lhe a mãe, uma bonita e 

também loira francesa. 

- Tive zero a geografia. 

- Porquê? 

- Não sabia onde fica Portugal. 

- Você não sabe? Que tola, pas-

se-me aí o mapa de França. 

E a mãe procurou, procurou... 

- Oh! Meu Deus, este mapa não 

é suficientemente pormenoriza-

do, passe-me o mapa da região 

de Paris. 

E a mãe procurou, procurou... 

- Também nada neste mapa, 

passe-me o mapa da cidade. 

 

E a mãe procurou, procurou... 

- Éh pá... Portugal não pode ficar 

muito longe. A empregada é 

portuguesa e vem trabalhar 

todos os dias de bicicleta! 

 

Perguntas estupidas 

Quando a gente leva um eletro-

doméstico para a reparação e o 

técnico pergunta: 

- Está avariado? 

- Não!... É que ele estava cansa-

do de estar em casa e eu trouxe-

o para passear. 

 

Quando está a chover e perce-

bem que vais sair à chuva, per-

guntam: 

- Vais sair com esta chuva??? 

- Não, vou sair com a próxima... 

 

Quando acabaste de te levantar 

e vem um idiota (sempre) e per-

gunta: 

- Já acordaste? 

- Não. Sou sonâmbulo! 

 

O teu amigo liga para tua casa e 

pergunta: 

- Onde estás? 

- No Pólo Norte! Um furacão trou-

xe a minha casa para cá! 

 

Acabas de tomar banho e 

alguém pergunta: 

- Tomaste banho? 

- Não!.... Está a chover no WC!!!!! 

 

Sapatos novos 

João comprou um par de sapa-

tos novos e chega a casa: 

- Maria o que achas? 

- Acho de quê? 

- Não notas nada de diferente? 

- Não... 

João vai à casa de banho, 

tira a roupa toda e volta 

apenas com os sapatos 

novos calçados. 

- E agora? Já notas alguma 

coisa diferente? 

- Não, o 'coiso' continua pen-

durado para baixo, assim como 

estava ontem e como estará 

amanhã! 

- E SABES PORQUE É QUE ELE 

ESTÁ PENDURADO PARA BAI-

XO? 

- Porquê? 

- Porque ele está a olhar para os 

meus sapatos novos! 

- Hum... podias ter comprado um 

chapéu .... 

 

Praia 

Três negros vão à praia pela pri-

meira vez. 

Diz o primeiro: eh ... tanta água! 

Diz o segundo: eh ... tanta areia! 

Diz o terceiro: Ai...Ai Vamos 

embora antes que apareça o 

cimento... 

 

O carro à frente dos bois 
O único sítio no mundo onde os 

carros andam na frente dos bois 

é.... 
... nos super-mercados! 

 

O médico 
- Carmen, estás doente?... Per-

gunto-te isto porque hoje de 

manhã vi um médico sair da tua 

casa...' 

- Olha, minha amiga, ontem de 

manhã vi um militar sair da tua 

casa e não é por isso que estás 

em guerra, pois não? 

 

O assalto 

- A meio de um assalto um ladrão 

grita para o outro: 

- Vem aí a polícia! 

- E agora o que fazemos? 

- Saltamos pela janela! 

- Mas estamos no 13º andar! 

- Este não é o momento para 

superstições! 

 

O taxista 

Um passageiro toca no ombro de 

um taxista para lhe fazer uma 

pergunta. 

O taxista grita, perde o controlo 

do carro, quase choca com um 

camião, sobe o passeio e entra 



por uma montra dentro partindo 

o vidro em pedaços. 

Por um momento não se ouve 

nada dentro do táxi até que 

finalmente o taxista diz: 

- Olhe amigo, não volte a fazer 

isso nunca mais! Quase que me 

matou com o susto!' 

O passageiro pede desculpa e 

diz: 

-  Nunca pensei que fosse assus-

tar-se tanto só porque lhe toquei 

no ombro… 

Responde o taxista: 

- O que se passa é que hoje é o 

meu primeiro dia de trabalho 

como taxista. 

- E o que é que fazia antes? 

- Fui condutor de uma agência 

funerária durante 25 anos. 
 

A noiva 
O noivo diz à noiva na noite de 

núpcias: Meu amor, mas afinal tu 

não és virgem!! 

E ela responde: Nem tu és o São 

José e nem viemos armar um 

presépio. 

Certo, amor?.. 
 

O lobo 
- Lobo, porque tens a cara tão 

transpirada, os olhos tão 

congestionados e esses dentes 

tão fechados? 

- Éh, Capuchinho, deixa-me fazer 

cocó tranquilamente, está bem!? 

 

Tia Amparo 

A Tia Amparo era uma mulher de 

93 anos que estava particular-

mente afetada pela morte 

recente do seu marido. 

Ela decidiu suicidar-se e juntar-se 

a ele no além. 

Pensando que o melhor para ela 

seria acabar rápido com o assun-

to, foi buscar a velha pistola do 

exército que pertencera ao seu 

marido e tomou a decisão de 

disparar um tiro no coração, já 

que estava destroçada pela dor 

da sua perda. 

Não querendo falhar o tiro num 

órgão vital e tornar-se num vege-

tal e num fardo para os seus 

familiares, telefonou ao seu 

médico de família para lhe per-

guntar onde fica-

va exatamente o 

seu coração. 

O médico respon-

deu-lhe: 

- "Dona Amparo, 

que pergunta?!... 

O seu coração 

está exatamente 

debaixo do seu 

seio esquerdo" 

....e foi assim que a querida tia 

Amparo... deu cabo do joelho 

esquerdo!!!   

 

Facebook 
A professora chega à sala de 

aula cumprimenta os alunos e 

diz: - Classe, hoje eu quero que 

vocês pensem palavras, em 

inglês, que usamos, sem traduzi-

rem e façam mímica, para que 

seus colegas adivinhem a pala-

vra que pensaram, ok?.. (sugere 

a professora). 

Julinha foi a primeira. - Andando, 

como se olhasse vitrinas e segu-

rasse sacolas, todos olharam e 

entenderam dizendo: "SHOPPING 

CENTER!!!" 

- Muito bem, Julinha!.. (diz a pro-

fessora). 

Agora você Carlinhos! Carlinhos 

finge estar comendo um lanche, 

todos entendem o gesto, nova-

mente, a classe responde: "HAM-

BURGER!!!" 

 - Muito bem, Carlinhos!.. (elogia 

a professora). Agora sua vez 

Joãozinho! 

Joãozinho, visivelmente animado, 

pega seu livro e acerta em cheio 

o rosto do colega sentado ao 

lado...A classe, surpresa, olha 

sem entender, enquanto a pro-

fessora irritada pergunta: 

- O que significa isso, Joãozi-

nho??? 

 E ele, com aquela cara de 

safardana responde: 

 - FACEBOOK! 

O papa 

- Bom dia, eu sou Francisco, o 

Papa dos pobres. 

 - Encantado, eu sou PASSOS 

COELHO, um dos seus melhores 

fornecedores. 

 

Farmácia 

Um homem entra na farmácia e 

pergunta: 

- Tem óculos? 

- Para o Sol? 

- Não, para mim! 
 

Copos 

Por que é que os copos gostam 

de jogar às cartas? 

Por causa das copas! 
 

O condenado 

O condenado à morte esperava 

a hora da execução, quando 

chegou o padre: Meu filho, vim 

trazer a palavra de Deus para 

você. Perda de tempo, seu 

padre. Daqui a pouco vou falar 

com Ele, pessoalmente. Algum 

recado? 

 

A vizinha 

Um miúdo apanhou da vizinha, e 

a mãe furiosa foi tirar satisfações: 

Por que é que a senhora bateu 

no meu filho?  

Ele foi mal-educado, e chamou-

me de gorda.  

E a senhora acha que vai ema-

grecer batendo nele? 

 

Conversa de casados:  
Querido, o que é que tu prefe-

res? Uma mulher bonita ou uma 

mulher inteligente?  

Nem uma, nem outra. Tu sabes 

que eu só gosto de ti. 

 

Emagrecer 
Doutor, como eu faço para 

emagrecer? Basta a senhora 

mover a cabeça da esquerda 

para a direita e da direita para a 

esquerda. Quantas vezes, dou-

tor? Todas as vezes que lhe ofe-

recerem comida. 

 

O relógio 
A mulher comenta com o mari-

do: Querido, hoje o relógio caiu 

da parede da sala e por pouco 

não bateu na cabeça da 

mamãe... Maldito relógio. Sem-

pre atrasado... 



QUERATOCONJUNTIVITE 

INFECCIOSA BOVINA (‘DOENÇA DOS OLHOS’) 
UM PROBLEMA DE BEM-ESTAR E PRODUTI-
VIDADE 
 
Rita Catita Afonso 
Zoetis Portugal Lda 

  
queratoconjuntivite infecciosa bovina (IBK), comummente 
conhecida como ‘pinkeye’ (olho cor de rosa) é uma doença 
que afecta bovinos de todas as idades sendo mais frequente 

em animais jovens e durante os meses de Verão1 (fig.1). 

 
             Fig.1 - Incidência de IBK em cada mês. Dados do Reino Unido. 
 

A IBK pode ter várias causas, bacterianas ou virais. A Moraxella bovis 
é o micróbio mais frequente e importante. 

O contágio entre animais dá-se sobretudo através das moscas (vec-
tores) que se alimentam das secreções oculares e disseminam a 
doença (Fig.2). Para além da presença destes insectos existem 
outros factores que predispõem à ocorrência de IBK, são eles a luz 
solar, as poeiras, o pólen e os restolhos. Devido à facilidade com que 
esta doença se dissemina entre os bovinos, um surto de IBK pode 
atingir rapidamente uma grande proporção dos animais da explora-
ção2. 

 
 
 
 
 
 

Existe um conjunto de sinais 
que indicam que o animal 
pode estar a desenvolver um 
episódio de IBK. Numa fase 
inicial verifica-se, frequente-
mente, lacrimejamento (Fig.3), 
fotofobia (medo da luz) (Fig.4) 
e contracção das pálpebras 
(Fig.5). À medida que a doença 
evolui os sinais vão sendo 
mais visíveis podendo ocorrer 
ulceração (Fig.6), opacidade 
da porção exterior do olho 
(córnea) (Fig.7) e podem 
mesmo desenvolver-se lesões 
irreversíveis, nomeadamente, 
perfuração e cegueira (Fig.8). 

 
Fig. 3 - Lacrimejamento  
                                      

A 

 
 

 
 
Fig.2 - As moscas 
alimentam-se das 
secreções ocula-
res e disseminam 
a doença 

 Fig.4 - Medo da luz 



Fig.5 - Contracção das pálpebras                                    Fig.6 - Úlcera da córnea 
 
                      
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Fig.7- Opacidade da córnea                         Fig. 8 - Perfuração da córnea e cegueira 

 
 

Uma vez que esta é uma doença que provoca sofrimento no animal, 
por ser dolorosa e comprometedora do bem-estar, quando presente 
na exploração é um factor claramente comprometedor da produtivi-
dade. Alguns estudos indicam que o peso ao desmame de vitelos em 
pastoreio pode ser significativamente afectado3.  

O controlo da IBK passa pelo controlo das moscas na exploração. 
Embora seja impossível eliminar todas as moscas, é muito importan-
te a implementação de um plano que permita reduzir a concentra-
ção destes insectos. A desinsectização dos animais com um produto 
próprio para o efeito permite reduzir a quantidade de moscas que 
circulam entre animais. 

Após a instalação da doença na exploração, uma das bases de trata-
mento é a utilização de antibióticos, que podem ser administrados 
localmente (injecções na conjuntiva ocular, pomadas, colírios) ou 
por via injectável (antibiótico injectável).  

 Por vezes é necessário repetir o tratamento, pois os tecidos lesados 
podem levar várias semanas a recuperar2. A escolha da via de admi-
nistração deverá ter em conta a repetição dos tratamentos: várias 

administrações implicam con-
tenções repetidas dos animais. 
Os antibióticos injectáveis de 
longa acção poderão ser de 
bastante utilidade, sobretudo 
quando é necessário medicar 
grupos de animais afectados 
ou quando se trata de animais 
em pastoreio, difíceis de rea-
valiar ou voltar a tratar. A IBK 
é uma doença de elevada con-
tagiosidade que afecta sobre-
tudo animais jovens nos 
meses mais quentes. O con-
trolo das moscas pode dimi-
nuir o risco de ocorrência da 
doença, contudo, uma vez 
detectados os primeiros sinais 
reveladores da sua presença 
na exploração, e confirmada a 
causa de origem bacteriana, a 
antibioterapia é uma impor-
tante forma de tratar a doen-
ça. Fale com o seu médico 
veterinário sobre as medidas a 
tomar no que diz respeito ao 
controlo e tratamento desta 
doença que compromete o 
bem-estar animal e conse-
quentemente a produtividade 
da exploração. 
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Contribuir para a melhoria das explorações leiteiras dos Açores 

 

As doenças podais têm um impacto negativo 

directo e indirecto nas explorações leiteiras: 
 

1. Produção; 

2. Fertilidade; 

3. Saúde animal; 

4. Eficiência económica; 

5. Custos com tratamentos; 

6. Aumento dos animais refugados (abatidos) 

precocemente; 

 

 

 

 

 

 

FACTORES DE RISCO DAS DOENÇAS PODAIS: 
 
As doenças podais têm origem multifactorial e 

estão relacionadas com o sistema de produção da 

exploração: 

 

1. Factores genéticos  
a. Conformação (ângulo do casco); 

 

2. Condições ambientais 
a. Falta de higiene e superlotação 

favorece o aparecimento de problemas 

dos cascos; 

b. Humidade / água no ambiente reduz as 

resistências dos cascos e aumenta os 

problemas dos cascos. 

 

3. Nutrição 
a. Excesso de energia; 

b. Falta de fibra longa; 

c. Relação forragem concentrado errada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

PEDILÚVIO: 
 
Os pedilúvios podem ser usados como preventivos 

ou de tratamento. No entanto, para que seja eficaz 

é necessário que tenha as dimensões correctas e 

que solução seja mudada  

 

Dimensões: 

 3.5 m de comprimento; 

 60 a 80 cm de largura; 

 15 cm de profundidade e com piso 

antiderrapante; 

(Volume: 315 L para 60 cm de largura) 

 

Soluções (hipóteses): 

1) Sulfato de cobre de 5 a 10% 

2) Formol 5% 

3) Sulfato de cobre 10% e formol 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerações finais: 

Ao mesmo tempo que o pedilúvio é utilizado 

podem e devem ser aplicadas medidas 

complementares: 

1) Aumentar a relação forragem concentrado; 

2) Fazer um tratamento com Biotina, Cobre e 

Zinco; 

3) Melhorar a higiene do ambiente; 

4) Aparar os cascos; 

5) Usar tampões na dieta. 

 

 

 

 

Evolução do teor de gordura em função da relação de forragem 
concentrado fornecido. 

 

Os pedilúvios auxiliam na prevenção, controlo e 

tratamento das doenças podais. 

A frequência e o produto a utilizar devem ser 

indicados pelo Médico Veterinário assistente.  

O número de animais que podem ser tratados com 

pedilúvio varia principalmente com o grau de 

limpeza dos cascos. No entanto, a solução (líquido) 

deve ser substituída a cada 200 animais. 

80 60 40 20 

20 40 60 80 

Forragem (%) 

Concentrado (%) 

Teor de gordura  

(%) 

Produção leite  

(Kg / dia) 



EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS RENTÁVEIS 
INTERNACIONALIZAÇÃO DOS LACTICÍNIOS DOS AÇORES 

DIPLOMACIA NAS INSTITUIÇÕES EUROPEIAS 

em descurar o papel multifuncional da 

Agricultura no mundo, quer na produção 

de alimentos essenciais à vida, no estímu-

lo à ocupação equilibrada dos territórios, na 

preservação da paisagem e de um ambiente 

sustentável, todas as fileiras agrícolas devem 

ser olhadas numa perspetiva empresarial, com 

resultados.  

A produção agrícola é uma atividade alta-

mente condicionada por inúmeros fatores de 

ordem geográfica, climatérica, de solos, eco-

nómica, financeira, de mercado, de aptidão 

técnica, e de sustentabilidade competitiva, à 

escala mundial. Com a globalização nada se 

decide no nosso quintal ou no seio da empresa 

que julgamos dominar, nem tão pouco a nossa 

opinião legitima os resultados que queremos 

atingir face a tantos condicionalismos externos. 

A Agricultura no mundo, e nos Açores não é 

exceção, depende: do comportamento dos 

mercados e da capacidade dos consumidores 

pagarem o preço real dos produtos agrícolas 

(o que não acontece), dos apoios públicos 

(que a sociedade contesta mas que de uma 

forma geral reconhece, pois depende do 

acesso a esses bens) e da rentabilidade das 

explorações (condicionada pelos preços de 

mercado, pelos preços dos fatores de produ-

ção e pelo custo de produção). A alteração 

significativa de um destes fatores determina o 

sucesso ou insucesso da Agricultura.   

Nos Açores a Agricultura vai continuar a sofrer 

dos mesmos males em outros países mas a sua 

reduzida dimensão e afastamento dos merca-

dos abastecedores e consumidores onde a 

estabilidade nunca será adquirida, permane-

cerá.  

A par desses factos não há economia de su-

cesso sem disponibilidade de capital e da sua 

justa redistribuição. Fazemos parte de uma 

União Europeia de apoios mas também de 

responsabilidades e compromissos. Só assim 

podemos ser cidadãos europeus de pleno di-

reito, reclamando mas também assumindo. 

Uma Agricultura sustentável é aquela que, em 

primeiro lugar alimenta os cidadãos que com 

ela convivem, em segundo, que acrescenta 

valor aos recursos que integra, quer locais quer 

externos, e em terceiro que consegue posicio-

nar-se em mercados externos de forma com-

petitiva e com notoriedade. 

O mundo e os seus mercados interagem pelas 

trocas comerciais de bens, serviços e capital e 

cada parte contribui com as suas disponibili-

dades. É, também, por isso que durante déca-

das a União Europeia distribuiu pelos agriculto-

res apoios com vista a manter o papel social 

do setor, disponibilizando em impostos à escala 

europeia e mundial os meios para reequilibrar 

os preços. Mas, com tantos interesses em cau-

sa, os sistemas redistributivos não são justos e 

distorcem a concorrência e a igualdade entre 

países e economias. 

Com os objetivos fixados no volume de vendas 

das produções agrícolas deixou de olhar-se 

para os resultados das explorações. Os lucros 

que a par da criação de emprego são a razão 

da existência das empresas são pouco valori-
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zados. As explorações são entendidas apenas 

pela sua função social fazendo esquecer o 

investimento do agricultor que exige retorno. 

Sem explorações agrícolas rentáveis o futuro 

das agroindústrias e das economias produtivas 

está condenado. É preciso, por isso, separar 

má gestão da sujeição a custos de produção 

irrealistas, área onde os governos têm a obri-

gação de monitorizar para adequar e estrutu-

rar as suas políticas. 

Com explorações rentáveis ficam asseguradas 

as condições de fornecimento regular das in-

dústrias e o consequente acesso aos merca-

dos. Mas importa que a competitividade não 

se faça pelo recurso exclusivo à redução dos 

preços dos produtos agrícolas quer ao produ-

tor quer ao consumidor. 

Em produções agrícolas como nos Açores, on-

de a economia de escala é reduzida, não faz 

sentido promover uma concorrência interna 

através da desvalorização dos preços dos pro-

dutos dos Açores no mercado externo, que até 

é sensível à sua compra. 

Por fim, quando uma região com as nossas 

especificidades precisa de apoios diferencia-

dos que nos coloquem próximo das médias 

europeias, desenvolver a diplomacia econó-

mica, politica e institucional na União Europeia 

constitui um instrumento crucial.  

Contudo, sem controlarmos o mundo do qual 

dependemos, o desafio de criar, por vontade 

própria, formas de estar no mercado num ce-

nário de menos apoios externos não deve ser 

descurado e exige um esforço de concerta-

ção inter-sectorial. 

Se concederem aos Açores transportes e 

energia baratos e instrumentos de acesso a 

novos mercados onde o rendimento médio 

das famílias é superior ao rendimento dos mer-

cados tradicionais será possível orientar parte 

significativa dos nossos lacticínios e outras pro-

duções para um segmento superior de preço e 

valor. Transportes, logística e marketing a par 

da integração de gente com outro tipo de 

conhecimentos e tecnologia inovadora são a 

chave do sucesso da Agricultura dos Açores 

num mundo em constante mudança. Temos 

jovens e capacidade técnica e tecnológica 

capaz. Falta-nos apenas a coragem de lhes 

dar a oportunidade.   

 

António Almeida 

Gestor Cooperativo 



EASY FRUITS & SALADS  
UMA EMPRESA SUCESSO 
 

Easy Fruits & Salads é uma empresa constituída por 3 jovens empreen-

dedores (Andreia Marques, Emanuel Barcelos e João Monteiro), todos 

na casa dos 30 anos e formados na Universidade dos Açores em áreas 

distintas como engenharia zootécnica, engenharia do ambiente e bio-

tecnologia agrícola.   

Começaram do zero! Apresentaram uma candidatura ao PRORURAL, 

adquiriram um terreno e investiram numa exploração hortícola na 

Lagoa, na costa Sul de São Miguel. As estufas produzem de tudo um 

pouco, incluindo ervas aromáticas. Apostaram na qualidade, na ima-

gem, principalmente em produtos diferenciados.  

Para além da produção, a empresa pretende muito em breve apostar 

numa nova área de negócios, apresentando ao mercado produtos 

minimamente processados, já preparados e lavados, prontos a consu-

mir, os chamados produtos de IV Gama. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Andreia Marques  

Emanuel Barcelos  

João Monteiro  



ndreia, há quanto tempo estão 

instalados? 

Começámos as obras em 2012 e a 

produção no início de 2013. 

 

Como é que surgiu este projeto?  

O João era o único dos 3 com alguma 

experiência, já trabalhava na área, sabia 

as condições do mercado, as principais 

necessidades e o que se consumia na 

região. Achámos que havia espaço para 

crescer nesta área porque havia necessi-

dades de importação, e assim, resolvemos 

lançar este projeto.  

 

Fizeram algum estudo de mercado? 

Sim! Fizemos um estudo exaustivo. O proje-

to tem duas vertentes, a produção pro-

priamente dita, que ainda está em fase de 

implementação e uma segunda vertente, 

que é a transformação desses mesmos 

produtos. O objetivo  passa por criar uma pequena 

indústria de transformação de produtos hortícolas 

em produtos de IV gama (produtos lavados, corta-

dos e prontos a consumir), como por exemplo os 

preparados para sopa, as saladas, batata… 

Tivemos então de fazer um estudo de mercado 

para saber que necessidades havia desses produ-

tos e a aptidão do consumidor para os consumir.  

 Fomos muito bem recebidos pelas entidades que 

vendem, as grandes superfícies e o mercado tradi-

cional. Forneceram-nos números de vendas, o que 

precisavam e o que importavam, e nós fizemos o 

nosso estudo a partir daí. 

 

Recorreram a apoio no âmbito do PRORURAL, essa 

ajuda foi decisiva para a vossa instalação? 

Sem esse apoio, não seria possível fazer este proje-

to, até porque na altura em que ele começou a 

sair do papel, a tomar forma, foi a altura em que os 

bancos começaram a fechar as portas aos investi-

mentos. Sem os fundos de apoio não haveria 

dinheiro suficiente para pôr o projeto em andamen-

to.  

 

Ainda assim tiveram de recorrer à banca, houve 

dificuldades? 

Sim, muitas. 

Que tipos de investimentos fizeram? 

Investimos em estufas, 2 estufins, um armazém, um 

escritório, equipamentos de fertirrega, uma lagoa 

artificial, e toda a obra de construção civil inerente 

ao projeto, porque era um terreno sem nada aqui, 

era uma pastagem. Foi preciso construir os muros, 

trazer a água, a eletricidade, construir toda a estru-

tura e o equipamento necessário à produção. 

Era uma primeira instalação, não havia terrenos, 

máquinas, equipamentos, foi necessário começar 

do zero. 

 

Há algum aspeto negativo a registar nesse proces-

so de candidatura (prorural)?  

Há! A demora do processo… 

 

Isso pode ser um entrave para a entrada de novos 

jovens no setor? 

Sim, porque se perdeu muito tempo. Nas primeiras 

instalações é tudo muito complicado porque tem 

que se começar do zero, não temos outra forma de 

subsistência. Não é uma exploração já instalada e 

que de repente vai fazer uma área nova ou que se 

vai modernizar, que já está a trabalhar, enquanto 

vai fazendo outros investimentos. Não existe nada, 

temos de fazer tudo de raiz e a demora é muita.  

A burocracia até não acho que seja assim tanta, os 

papéis que solicitam não são difíceis de arranjar, o 

problema é que o processo da maneira que está 

conduzido, não anda a par e passo com a realida-

de. Pedem-se coisas em alturas que não são possí-

veis de arranjar, ou pedem-se coisas no decorrer do 

processo e que já as deveriam ter pedido. Dever-

se-ia adequar esses documentos à forma como a 

candidatura está delineada. Por ex. numa 1.ª insta-

lação, cria-se a empresa no registo da conservató-

ria e tem que se dar logo uma data de início de 

atividade prevista, mas acabámos por não conse-

guirmos iniciar nessa data, porque entretanto o 

projeto não tinha sido aprovado, tivemos de fazer 
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um adiamento da atividade. Depois quando 

começámos a fazer as obras propriamente ditas, já 

precisávamos de ter um seguro de trabalho, de 

receber um salário e para isso acontecer, tivemos 

de fazer descontos para a segurança social e para 

as finanças. No entanto, a construção demorou um 

ano, um período em que nada se produzia, logo, 

também nada se vendia, no entanto tinha de se ter 

todas essas despesas e não podíamos de as deixar 

de fazer porque se a situação não estivesses regula-

rizada perante as finanças e a segurança social, 

não receberíamos o dinheiro do projeto.  

É necessária uma ginástica financeira muito gran-

de, o que muitas vezes para uma primeira instala-

ção é muito difícil, temos que ter um capital social 

muito grande para podermos fazer face a todos 

estes investimentos durante o tempo que demora o 

processo. 

 

Já se está a trabalhar no próximo quadro comunitá-

rio, que modificações sugerem, o que é que gosta-

riam de ver melhorado no futuro? 

Os prémios à 1.ª instalação são bons, os apoios são 

muito bons. Como disse, o que mudaria era o pro-

cesso. É necessário uma revisão, precisa de ser mais 

eficiente. É necessário ver quais os passos redun-

dantes, porque é que está a demorar tanto em 

determinados gabinetes, o que é que poderia ser 

feito para acelerar isso?  

Muitas vezes também existe falta de informação. 

Por ex., no cheklist dos documentos necessários 

para apresentar a candidatura, estão em falta 

documentos que depois são solicitados e que 

poderiam perfeitamente constar no checklist desde 

o início, mas como não estão, depois são enviadas 

cartas de um lado para o outro, e isso atrasa o pro-

cesso.  

 

Tem havido muita gente a procurar a agricultura 

como fonte de rendimento, de que forma a horticul-

tura pode ser uma alternativa para o desemprego? 

Temos de falar de duas formas de agricultura: uma 

de subsistência, aquela que as pessoas fazem no 

quintal, e outra que é a agricultura profissional. 

Quando se fala muitas vezes que vão acabar as 

quotas e que a produção de leite será liberalizada, 

fala-se por vezes que aqueles que não se aguenta-

rem no leite, irão para a horticultura, mas isso não é 

bem assim…, porque isto requer algum conheci-

mento. Nem toda a gente que trabalha no leite 

sabe fazer horticultura e o inverso também é ver-

dade.  

Este sector poderia ajudar mais no desemprego se 

houvesse um investimento na horticultura, nas 

empresas como a nossa em que nos instalámos na 

atividade, criámos os nossos postos de trabalho e 

iremos já em breve contratar mais 2 trabalhadores. 

 

Haverá espaço para todos, mesmo que se tornem 

mais profissionais? 

Há, se pensarmos que cerca de 70% das hortícolas 

nos açores são importadas… 

 

E o nosso clima permite-nos ser competitivos nesta 

área? 

Haverá sempre produtos que não poderemos dei-

xar de importar. Nunca poderemos ter maças em 

quantidade, por muito que se fale da maçã das 

furnas…, isso acontecerá principalmente com as 

frutícolas. Mas o que é um facto, é que se importa 

muita coisa que poderia ser produzida cá. 

No inverno há condicionantes climatéricas, mas isso 

acontece cá e noutros sítios, por isso é que se 

fazem investimentos em agricultura sob coberto. 

Mas há espaço para coisas que se poderiam pro-

duzir todo o ano e que se estão a importar. 

 

Que vegetais produzem? 

Neste momento estamos a produzir um pouco de 

tudo..., tentamos que os nossos produtos sejam dife-

renciados dos outros, no mercado temos varieda-

des diferentes, uma oferta diferente.  

Produzimos alface, tomate, beringelas, aromáticas 

variadas, couve, nabo, nabiça, espinafre brócolo, 

couve-flor, enfim, como disse um pouco de tudo.  

 

Ultimamente tem-se falado muito na produção de 

aromáticas, é um mercado atrativo? 

Nós começamos com as aromáticas agora, têm 

tido alguma saída, umas mais do que outras, mas 

têm tido bastante aceitação.  



Os programas de culinária têm estado na “moda” 

têm explorado esse fator? 

Esses programas são bons para introduzir varieda-

des novas, que até há pouco tempo ninguém 

ouvia falar e ninguém procurava. As aromáticas 

são um bom exemplo disso, aconteceu tabém com 

os cogumelos frescos, há uns anos atrás ninguém 

comia cogumelos frescos, aqui nos açores pelo 

menos.  

Como disse, isso é bom para introduzir variedades 

novas. Por exemplo, já toda a gente conhece a 

beringela roxa, nós temos uma diferente, riscada. 

Isso abre um pouco o horizonte das pessoas e 

quando têm esses produtos no mercado, já não 

estranham, ficam com maior curiosidade para 

comprar.  

 

Têm tido feedback das necessidades, como é que 

sabem o quê e quanto produzir? 

A experiência dita um bocadinho, já sabemos o 

que é que o mercado vai pedir em determinadas 

alturas do ano. Por outro lado, nós fazemos o racio-

cínio ao contrário, nós sabemos o que é que o 

mercado vai pedir, o que é que a maior parte dos 

produtores vai fazer, e nós como somos pequenos e 

não temos dimensão e quantidade para competir 

a preços satisfatórios, quando está toda a gente a 

produzir a mesma coisa, incluindo o que vem de 

fora, apresentamos produtos que os outros não 

têm.  

 

Têm tido dificuldades na comercialização? 

Nenhuma, mais houvesse, mais se vendia.  

 

Qual o vosso mercado alvo? 

O nosso produto é um produto essencialmente 

citadino, o nosso mercado alvo são as grandes 

superfícies, é com elas que temos a maior parte das 

vendas. Mas neste momento estamos a vender 

também para o mercado tradicional e temos tido 

boa aceitação também.  

 

Como é que estimam que seja a vossa produção 

ao longo do ano? Qual o pico de produção? 

O pico de produção é no verão, não só pelo con-

sumo mas também porque é a altura por excelên-

cia para produzir. 

No inverno mantemos os produtos de verão, alface, 

tomate, embora se produza um bocadinho menos. 

Depois temos também um bocadinho de outros 

produtos, os que tradicionalmente se usam no 

inverno para as sopas; o nabo, a nabiça, couve-

flor, brócolo…  

 

Que papéis têm as grandes superfícies na comer-

cialização e na determinação dos preços locais? 

O que nós vemos como diferença entre as grandes 

superfícies e o mercado tradicional é que a grande 

superfície não regateia o preço se tivermos um 

produto diferenciado. Independentemente do pre-

ço, se ela ver que vende, compra ao preço que 

colocarmos. Aceita o nosso preço de venda ao 

público (PVP) recomendado. Nós fazemos um estu-

do de mercado, nesta altura aquele produto está a 

um determinado preço, noutra altura a um outro 

preço, a filosofia da empresa é tentar manter um 

PVP constante ao longo do ano, não ter as oscila-

ções que o mercado das hortícolas tem, e isso é 

muito bem aceite pelas grandes superfícies. No 

mercado tradicional, isso já não é tão bem aceite. 

O sr. da mercearia gosta que o produto chegue e 

ele põe o preço que acha que deve pôr.  

 

Mas não existe uma grande pressão comercial por 

parte das grandes superfícies comerciais? 

 O que tentámos fazer foi diferenciarmos ao máxi-

mo a nossa oferta. Apesar de ainda haver espaço 

para crescimento, esbarrávamo-nos com determi-

nadas situações, com pessoas que estão há mais 

tempo na área, que produzem mais do que nós, 

com os seus circuitos comerciais já estabelecidos. 

Portanto, precisávamos de entrar por outra porta e 

a nossa via foi essa, e por isso temos tido tão boa 

aceitação por parte das grandes superfícies. 

Se são exigentes? Muito! Está tudo contratualizado: 

as quantidades, dias de entrega, hora de entre-

ga… mas se soubermos ir de encontro daquilo que 

estão à procura, e que ao fim ao cabo é o que os 

consumidores estão à procura, não há problema.  



Sei que estabeleceram um acordo comercial de 

distribuição com uma empresa, porquê esta 

opção? 

Temos um acordo comercial com a Gelvalados. 

Somos só 4 a trabalhar, e na verdade já estávamos 

a ver desde início que não chegava. Fazemos tra-

balho na terra, no escritório… tínhamos ainda que 

fazer o trabalho de comercialização, a procura de 

novos clientes, contratos, entregas e tudo mais. Era 

muito trabalho para tão poucas pessoas, na altura 

fomos contatados pela Gelvalados, surgiu essa 

oportunidade, estavam interessados em entrar no 

ramo dos frescos porque trabalham essencialmente 

com congelados e começaram a abrir o leque de 

produtos, estavam interessados em produtos hortí-

colas locais.  

Nós gostámos da maneira como as coisas podiam 

funcionar, eles traziam uma mais-valia para a 

empresa, que era a comercialização e a contra-

tualização com os clientes. Têm muito mais expe-

riência a negociar com uma grande superfície do 

que nós teríamos. Tinham uma cadeia de distribui-

ção toda montada, têm vendedores todos os dias 

na rua que vão ao cliente A,B,C… e dizem: tenho 

isto e aquilo para vender, tu queres? Se a pessoa 

está reticente, leva um bocadinho, experimenta…, 

na semana seguinte já está ele lá outra vez.  

É claro que não se ganha o dinheiro todo porque 

temos mais um parceiro, mais um intermediário no 

processo, mas também não temos que fazer inves-

timentos em carrinhas, de frio, etc… 

 

Tiveram uma visita do presidente do governo regio-

nal ainda há bem pouco tempo, em que lançou 

uma medida de incentivo ao consumo de produtos 

locais. Em que medida acham que será vantajoso 

para vocês? 

Acho que poderá ser vantajoso para quem compra 

e para quem vende!  

  

E os valores apresentados são suficientes? 

Para começar julgo que sim, é sempre um incenti-

vo…  

 Como é que está o papel do associativismo na 

produção hortícola? 

Está mal, o associativismo na horticultura é muito 

difícil porque se tem uma variedade muito grande 

de produtos, para várias épocas do ano, em que 

uns ganham mais e outros ganham menos. É difícil 

gerir tudo isso... É difícil gerir 300 horticultores e dizer: 

este ano vais produzir alface na altura em que se 

ganha mais, no próximo ano será na época em 

que se ganha menos, ninguém quer fazer isso! 

 

E se funcionasse como uma central de distribuição 

ou até mesmo uma central de compras? 

Isso era viável se fosse uma cooperativa, mas bem 

gerida…  

 

O associativismo não ajudaria a atribuir alguma 

escala ao sector e aos pequenos produtores, ou 

será que não funcionaria? 

Funcionaria bem, se estivéssemos a falar de uma 

cooperativa formada com o capital dos sócios. 

Toda a gente investia e tinha interesse em reaver o 

investimento. 

 

E há união por parte dos horticultores? 

Não é um setor muito unido… Vê-se logo pela falta 

de associações e cooperativas dessa área! Não 

são muitos, e cada um estabeleceu a sua estraté-

gia e os seus circuitos comerciais. Por isso, não hou-

ve se calhar ainda a necessidade de se juntarem 

todos.  

 

Têm apostado muito na qualidade e imagem, as 

mentalidades dos produtores locais estão prepara-

das para apostar na qualidade e para trabalharem 

em conjunto? 

Não, e posso dar um exemplo curioso: somos a pri-

meira empresa que apresenta este tipo de produ-

tos, com uma marca dos açores, com um código 

de barras, etiquetas, uma empresa que não veio 

de fora, com uma marca que produz local e isso 

cria uma certa pressão nos outros produtores, isso 

obriga-os também a ter isso.  

 

E o consumidor, também está preparado para essas 

mudanças? 

Está! O consumidor está cada vez mais exigente, 

cada vez mais atento a questões de higiene e 

segurança alimentar. Está cada vez mais atento 

aos produtos de qualidade e quere-os a um preço 

acessível claro! Os produtores nem todos estavam 

preparados, mas têm de se preparar se quiserem 

ser competitivos no mercado. 

 

Há então possibilidade de crescer ainda mais no 

setor? 

Há. 

 

É vossa intenção exportar? Para onde e que produ-

tos? 

Com a nossa dimensão nunca poderemos compe-

tir com os produtos que vêm do sul de Espanha ou 



mesmo do continente, nunca iremos ter preço e 

ainda temos os custos de transporte para agravar a 

situação. Só com produtos de valor acrescentado e 

para mercados específicos e com capacidade de 

compra. Atualmente estamos também a enviar 

para outras ilhas, para as Flores e Santa Maria. Em 

princípio, iremos enviar também para a Terceira 

mas temos algumas dificuldades porque não existe 

transporte marítimo refrigerado com regularidade, 

os produtos terão de ir de avião. Atualmente é mais 

fácil enviar para as Flores do que para a Terceira.  

 

E a hidroponia, têm por objetivo também este sis-

tema de produção? 

Não, não fazemos nem temos intenção de o fazer. 

Neste momento conseguimos produzir sem recorrer 

a esse modo de produção que também é válido. 

No entanto, também temos sentido alguma reti-

cência do mercado na compra desses produtos. 

Quando vamos vender, perguntam logo se é de 

hidroponia. Acontece não só com as grandes 

superfícies, mas também com as pequenas, não 

temos dados sobre o assunto, mas pelo que ouvi-

mos falar as pessoas queixam-se do sabor e do 

tempo de prateleira. 

 

Vários produtores em S. Miguel investiram nessa 

tecnologia, preveem algum tipo de dificuldades 

para eles? 

Julgo que não, são produtores que têm os seus 

mercados estabelecidos, com os seus contratos já 

feitos, julgo que não terão problemas.  

 

Quanto a fitofarmacêuticos, tem-se verificado 

alguma redução de substâncias autorizadas para 

determinadas culturas, têm-se deparado com 

algum problema desse género? 

Sim, a falta de produtos homologados para deter-

minadas culturas. Temos usado muitos produtos de 

agricultura biológica. Há já boas soluções no mer-

cado e nós usamos muitos desses produtos.  

 

Inicialmente planeavam produzir sob o método de 

agricultura biológica, porque é que não o fizeram? 

Começámos com a produção em método biológi-

co mas as condições climáticas com que nos 

depararmos este ano, não permitiram a sua conti-

nuidade. Na verdade, também não sentimos essa 

necessidade por parte do mercado. Chegámos a 

determinada altura em que verificámos que o sacri-

fício não compensava o investimento e o esforço 

despendido.  

 

Quais são os objetivos/ projetos que gostariam de 

alcançar no futuro? 

Neste momento é aumentar a produção. Temos 

tido boa aceitação no mercado, se produzisse-mos 

3 vezes mais, estaria tudo vendido…Quem sabe, no 

próximo quadro comunitário fazer mais um projeto 

porque já vimos que há mercado para isso, e se 

calhar, entrar noutros produtos que ainda não 

fazemos agora.   

 

 
Carlos Oliveira  

29/06/2013 
 

 

Calendário Indicativo de Pagamentos 

2013/2014 

Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas 

Pagamentos Agroambientais 

 

Ano   AJUDA   Semana Prevista 
para pagamento   

 Observações   Entidade Respon-
sável pela medida  

 
2013   

 PAA -Pagamentos Agroambientais   26 a 30 de agosto Pagamento 75% DRADR 

 
2013   

 MAAZD -Manutenção da Atividade Agrícola 
em Zonas Desfavorecidas  

26 a 30 de agosto Pagamento 75% DRADR 

 
2013   

 PAA -Pagamentos Agroambientais   25 a 29 de 
novembro 

Pagamento 75% DRADR 

 
2013   

 MAAZD -Manutenção da Atividade Agrícola 
em Zonas Desfavorecidas  

25 a 29 de 
novembro 

Pagamento 75% DRADR 

 



Noticias (ANIL) 

Ani 
Governo dos Açores lan-
ça programa para apoiar 
restauração e hotelaria 

na aquisição de produtos regionais  

O Presidente do Governo dos Açores anunciou hoje o lança-

mento, esta semana, de um novo programa destinado à res-
tauração, hotelaria e similares que prevê a atribuição de 
apoios na aquisição de produtos regionais.  

“Este é um programa que está previsto na Agenda Açoriana 
para a Criação de Emprego e Competitividade Empresarial e 
que consiste na atribuição de um apoio relativamente ao 
montante de aquisição de produtos regionais”, adiantou Vas-
co Cordeiro. 

O Presidente do Governo falava após ter visitado a empresa 
Easy Fruits & Salads, um empreendimento criado recentemen-
te por jovens açorianos licenciados na Universidade dos Aço-
res, que se dedicam à produção e comercialização de produ-
tos hortícolas. 

Vasco Cordeiro revelou que o novo programa prevê um apoio 
financeiro não reembolsável correspondente a 10 por cento 
do montante relativo à aquisição de produtos regionais, esta-
belecendo ainda uma majoração para os produtos certifica-
dos, que aumenta a taxa de comparticipação para os 14 por 
cento.  

“Estamos a falar de um apoio que pode ir até cinco mil euros 
por estabelecimento e quinze mil euros por empresa e que se 
destina a todas as empresas e sociedades que desenvolvam a 
sua atividade nesta área da restauração, hotelaria e simila-
res”, explicou o Presidente do Executivo Regional. 

Com este programa, o Governo dos Açores pretende valorizar 
a produção regional, permitindo uma redução das importa-
ções e, simultaneamente, apoiar os setores que têm sido 
especialmente afetados pela atual conjuntura, como é o caso 
da restauração e da hotelaria. 

Sobre a empresa que hoje visitou, Vasco Cordeiro salientou 
que se trata de um “bom exemplo” que demonstra a capaci-
dade empreendedora da juventude da Região, uma vez que se 
trata de um projeto de jovens formados na Universidade dos 
Açores. 

Além disso, a Easy Fruits & Salads constitui um “exemplo” de 
projeto que garante a substituição de importações, que apos-
ta no aproveitamento comercial da marca “Açores”, assim 
como na boa utilização dos fundos comunitários, através dos 
apoios concedidos pelo programa ProRural. 

“Estes são importantes aspetos, que interessa salientar nesta 
conjuntura em que vivemos. Esta capacidade empreendedora, 
o bom aproveitamento de fundos e a capacidade de diferen-
ciação e de qualidade dos produtos regionais, que conduzem, 
claramente, à sua afirmação no mercado”, concluiu Vasco 
Cordeiro. 

Fonte: GaCS/PC 11-06-2013 

Luís Paulo Alves res-
ponsável socialista 
para o "pós quotas 
nas RUP" 

Luís Paulo Alves foi nomeado responsável do Grupo Socialista 
Europeu, no âmbito da Comissão de Agricul-
tura no Parlamento Europeu, para o relató-
rio "Manter a produção de leite nas regiões 
ultraperiféricas, nas zonas de montanha e 
nas regiões desfavorecidas, após a expiração 
do regime de quotas leiteiras". 

Luís Paulo Alves congratulou-se pela colocação oportuna no 
debate europeu nesta questão essencial para as regiões como 
os Açores, sobretudo quando o sector leiteiro, acabou, como 
sabemos, por praticamente ficar à margem desta reforma da 
PAC, porquanto apenas se deram continuidade às medidas 
anteriormente tomadas de abolir o sistemas de quotas e de o 
substituir pelo chamado pacote do leite, o que na nossa opi-
nião é muito escasso para um sector tão importante na União 
e sujeito também a enormes desafios. 

Luís Paulo Alves afirma, "desde o inicio deste mandato que 
tenho mostrado enormes preocupações com a abolição do 
regime de quotas leiteiras, sobretudo na ausência de outros 
mecanismos, que actuem eficazmente na indispensável regu-
lação da oferta neste sector, dadas as suas características 
particulares. Bati-me por isso pela continuidade do sistema de 
quotas leiteiras, como instrumento essencial de regulação de 
oferta, nos mais diversos regulamentos que passaram por este 
Parlamento. Fi-lo porque estou convicto tal como os produto-
res e as suas organizações de que existem sérias e fundadas 
preocupações de que estamos a cometer um erro grave, ao 
não contrariar aquilo que parece hoje evidente, a decisão de 
em Março de 2015 pôr fim ao regime de quotas leiteiras."  
 
O Deputado continuou, "preocupa-me particularmente as 
suas consequências nas regiões mais frágeis, como as regiões 
ultraperiféricas ou as regiões de montanha que são o objecto 
deste relatório. A produção leiteira tem em muitas dessas 
regiões uma natureza insubstituível, sendo o principal motor 
das suas economias, da estabilidade social, da qualidade 
ambiental e da ocupação dos seu território. Estas preocupa-
ções, levaram-nos, a mim, ao colega Capoulas Santos e ao 
Berto Messias presidente do grupo parlamentar do partido 
socialista dos Açores, que é, uma região ultraperiférica onde 
se produz cerca de 33% do leite de Portugal, a reunir em 
Estrasburgo à cerca de um ano atrás, na altura da preparação 
do caderno de encargos para o estudo que está a ser realizado 
pela comissão europeia para abordar o sector leiteiro no 
período pós quotas, para que nesse estudo fosse incluída 
exactamente esta vertente dos impactos na dimensão territo-
rial da abolição do regime de quotas. Solicitámos que o estudo 
identificasse quais são as regiões e sistemas de produção 
onde existirão mais dificuldades; que acções podem ser leva-
das a cabo para garantir o equilíbrio entre a dimensão eco-

http://www.google.pt/imgres?q=noticias&um=1&hl=pt-PT&sa=N&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_pt-PTPT418PT422&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=kxBoM34YMbO1iM:&imgrefurl=http://omundoentrelinhass.blogspot.com/p/noticias-entrelinhas.html&docid=KChBxKJpAH7K-M&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-dFbBy_mzfU8/T1AsIu1VemI/AAAAAAAABPA/Nebbw2F0Ghc/s1600/anoticia.jpg&w=270&h=316&ei=Vo0QUM6vH4OYhQfHy4CIDg&zoom=1&iact=hc&vpx=729&vpy=48&dur=920&hovh=243&hovw=207&tx=147&ty=137&sig=106313427109845552512&page=2&tbnh=158&tbnw=135&start=14&ndsp=19&ved=1t:429,r:17,s:14,i:223
http://painel-srrn.azores.gov.pt/Painel_Storage/Noticias/Normal/Noticia_11-06-2013_14-03-58.jpg


nómica e a dimensão territorial e do sector do leite, como 
manter a contribuição do sector do leite, enquanto sustentá-
culo das comunidades rurais vivas, especialmente, nestas que 
são mais frágeis, mas onde a sua existência é absolutamente 
fundamental para garantir o seu futuro. Preocupações que 
como podem constatar foram incluídas no estudo que está a 
ser realizado. Como sabemos os resultados deste estudo 
serão em breve publicados, e existe já o compromisso por 
parte do Sr. Comissário de lançar um amplo debate no final de 
Setembro sobre o sector leiteiro, que como sabemos acabou 
por praticamente ficar à margem desta reforma da PAC." 
 
Para Luís Paulo Alves "a introdução na última revisão do Posei 
de um novo artigo, de acompanhamento permanente deste 
sector essencial para os Açores e a indicação do POSEIMA 
como o regulamento indicado para incluir novas medidas para 
o sector do leite nas RUP, a par da abertura em breve do regu-
lamento POSEI, já após os resultados do estudo em curso e do 
debate europeu que a Comissão vai promover, constituem 
uma valiosa oportunidade de introduzir as medidas necessá-
rias e preparar com consistência o futuro do sector."  
 
Concluindo Luís Paulo Alves lamentou "que nas recentes 
negociações da PAC, não se tenha ido mais além do que aquilo 
que já tinha sido conseguido no "pacote do leite". É por isso a 
minha convicção que se tem que ir agora mais longe para dar 
alguma esperança aos produtores das nossas regiões. É com 
este objectivo trabalharei nesta matéria como responsável do 
Socialista Europeu." 

10/07/2013 
FONTE: Grupo Socialista Europeu 

 

Balanço da Missão Empresarial à China 

Missão Empresarial à China no sector 
dos lacticínios apresenta produtos por-
tugueses a importadores chineses. 
Secretário de Estado da Alimentação e 

Investigação Agroalimentar, Nuno Viera e Brito, deslocou-se à 
Pequim e a Xangai acompanhado por comitiva de empresários 
portugueses, produtores e exportadores de leites e queijos. A 
Missão Empresarial, organizada pela AICEP, decorreu entre os 
dias 2 a 5 de Julho. 

Assinalando o desbloquear da exportação de lacticínios portu-
gueses para a China Continental, obtido em Maio passado, 
Nuno Vieira e Brito esteve na China acompanhado por sete 
empresas portuguesas que apostam na exportação para este 

mercado: Fromageries Bel Portugal, Indulac, Lactaçores, 

Lactovil, Montiqueijo, Queijo Saloio e V. Humana. 

 A missão empresarial saldou-se por um assinalável sucesso, 
reunindo dezenas de importadores chineses interessados nos 
nossos produtos, bem como uma dezena de instituições – tais 
como Câmaras de Comércio e Associações Empresariais – 
ligadas à promoção do comércio internacional dos produtos 
agroalimentares. 

 Os contactos foram realizados sob a forma de Seminários 
organizados pela AICEP, o primeiro em Xangai, a 3 de Julho, e 
o segundo em Pequim, a 4 de Julho, ambos presididos por 
Nuno Vieira de Brito e no decorrer dos quais foram realizadas, 
pelos responsáveis locais da AICEP, apresentações do sector 

dos lacticínios em Portugal e das empresas portuguesas parti-
cipantes, ao que se seguiram bolsas de contactos bilaterais 
com os importadores e distribuidores chineses. 

Em Xangai, a sessão contou com 31 representantes de 18 
importadores, entre os quais se incluem alguns dos gigantes 
chineses ao nível da distribuição alimentar – e por conseguin-
te dos maiores ao nível mundial - tais como a Bright Food, a 
Lianhua (cadeia de supermercados do Grupo Bailian) ou a 
Lotus, bem como algumas das mais representativas cadeias do 
retalho alimentar do pais: Shanghai City Shop, Giant Faith ou 
Top Snow. 

 A sessão em Pequim teve inico com as palavras de boas vin-
das do Embaixador Jorge Torres Pereira, para uma audiência 
de empresas chinesas também substancial: com 35 represen-
tantes de 22 importadores, que incluíram alguns dos maiores 
importadores e traders de bens alimentares da região norte e 
noroeste da China (Uniworld International Trading, Beijing 
Central Union International Trading, Beijing Just Business & 
Trading) sendo de referir que o Seminário contou com a pre-
sença de uma delegação da província de Liaoning, 7ª maior da 
China em termos de PIB e que também a COFCO, maior 
empresa estatal do sector alimentar (produtora, importadora 
e exportadora) se fez representar neste evento. 

Para além das empresas, também presentes em Pequim 11 
representantes de 6 entidades ligadas ao comércio no sector 
agroalimentar, com sedes em Pequim, e especialmente inte-
ressadas em incrementar os contactos e o conhecimento da 
nossa oferta destes produtos (tais como a Associação de Gros-
sistas do Sector Alimentar, a Câmara de Comércio do sector, o 
Conselho para a Promoção do Comércio Internacional ou o 
Centro de Promoção do Comércio de Bens Agroalimentares). 

 Na capital da China, Nuno Vieira de Brito realizou ainda um 
conjunto de contactos oficiais e institucionais, os quais incidi-
ram sobre os processos, em curso junto das autoridades chi-
nesas, de autorização de acesso ao mercado chinês para mais 
produtos alimentares portugueses. 

 A missão ficou concluída com uma recepção na Residência do 
Embaixador de Portugal em Pequim, oferecida por Jorge Tor-
res Pereira à comitiva portuguesa.  

Segundo os dados da Comissão de Comércio da Organização 
das Nações Unidas, em 2012 a China Continental importou 
52% mais em produtos alimentares do que exportou, impor-
tando de todo mundo quase 70 mil milhões de euros, contra 
menos de 46 mil milhões de euros em exportações. 

Foi assim deficitária em 24 mil milhões de euros na sua balan-
ça comercial de produtos alimentares. Isto num contexto em 
que o saldo global da balança comercial chinesa em 2012 foi 
positivo em mais de 180 mil milhões de euros. 

Em 2009 o défice chinês na balança comercial alimentar havia 
sido uns já impressionantes 5,8 mil milhões de euros. Em 2010 
foi 10,4 mil milhões de euros, em 2011 passou para 13,3 mil 
milhões de euros e em 2012 atingiu os 24 mil milhões. 

 A China Continental é um mercado com 1,3 mil milhões de 
consumidores, cujos salários têm crescido em média 13,6% ao 
ano, entre 1995 e 2012, aumentando em centenas de milhões 
de pessoas os números da chamada classe média. 

10/07/2013 
FONTE: AICEP
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