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Contribuir para a melhoria das explorações dos Açores  
 

 Qual é a exploração que nunca teve vitelos, novilhos e vacas com diarreia? 

 Qual é a exploração que nunca teve vitelos, novilhas e vacas que morreram 
subitamente? 

As causas de diarreia e morte súbita podem ter várias origens, a Clostridiose 
pode ser umas dessas causas. 

 

Prevenir É Ganhar Dinheiro: 
O exemplo das Clostridioses - Diarreia e/ou morte súbita.  
 

A Clostridiose é provocada por várias bactérias do género Clostridium. Estas a bactérias encon-
tram-se presentes no solo, em silagens mal conservadas e em pequeno número no intestino dos 
animais. 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factores de risco em novilhas e vacas: 
 

1. Pastagens com solos contaminados e com altor 
teor de matéria orgânica; 

2. Animais com melhor condição corporal e em re-
gimes alimentares elevados (exemplos animais 
em rápido crescimento ou com alta produção);  

3. Nos anos em que há falta de alimento; 
4. Época do ano: final do Verão e princípio do Outo-

no; 

5. Ano em que o Inverno foi muito chuvoso; 
6. Dieta com falta de fibra efectiva (fibra longa); 
7. Acidose ruminal; 
8. Silagens contamindas com terra; 
9. Rolos de silagens de erva mal conservados – com 

muita água, com alto teor de açucares e com ter-
ra – rolos do primeiro corte (> 30ºC, pH > 4.5, > 
70% humidade); 

Bactéria Doença Sinais clínicos 
Clostridium tetani Tetano Contração muscular (músculos ficam duros e presos); Timpanismo; Dificulda-

des respiratórias; Redução dos movimentos ruminais (Rúmen para-
do);Timpanismo;  

Clostridium botulinum  Botulismo Uma grande maioria dos animais morrem sem mostrar sinais clínicos; Não 
apresentam febre; Fraqueza nos músculos da cara, do pescoço e da língua; 
Dificuldades respiratórias; Diarreia; Redução dos movimentos ruminais 
(Rúmen parado); Timpanismo. 

Clostridium chauvoei Perna preta Animais ficam doentes muito rapidamente, deixam de comer, apresentam 
dificuldades em andar e com os músculos muito inchados e quentes. 

Clostridium septicum 
Clostridum chauvoei´ 
Clostridium perfringens 
Clostridium novyi 
Clostrium sordeli 

Gangrena 
Gasosa 

Os sinais aparecem entre 6 a 48 h após infecção. Existe sempre uma lesão 
local onde as bactérias se multiplicam. Febre elevada 41 ºC.  

Clostridium novyi 
 

Hepatite Necrótica  Animais ficam doentes muito rapidamente; Dificuldades respiratórias; Hipe-
rextensão dos membros (pernas esticadas); Redução dos movimentos rumi-
nais (Rúmen parado); Timpanismo; Dor no abdómen em particular da região 
do fígado. Fígado inchado e com zonas de necrose (morte das células do 
fígado) 

Clostridium haemolyticum Hemoglobinuria bacilar 
(Urina vermelha) 

Os animais morrem sem ter apresentado sinais de doença; Paragem total dos 
movimentos ruminais; Cólica; Fezes castanho escuro; Urina escura; Pode 
ocorrer abortos; Dificuldades respiratórias severas.  

Clostridium perfringens 
(tipo A, B, C, D e E) 

Diarreias Diarreia escura e com sangue; Febre elevada 41 ºC; Redução dos movimentos 
ruminais; Timpanismo. 

NOTA Os animais mortos desenvolvem “incham” muito rapidamente e os tetos ficam cianóticos (roxos)  

Sa
n

id
ad

e
 

5 de Outubro de 2013 

Paulo Aranha  
(Médico Veterinário) 
Finançor Agro-Alimentar SA, 
e 
Faculty of Health and Medical Sci-
ences 
University of Copenhagen 
 

p.aranha@financor.pt 
pcraranha@gmail.com 

 

Clostridium prefringes ocorre mais frequentemente nos vitelos quando:  

 Leite de substituição tem elevado teor de proteína, ou com proteína de baixo valor nutricional; 

 Verifica-se um excesso de concentrado; 

 Mau maneio do leite de substituição: temperatura, volume etc...; 

 Falta de água; 

 Administração excessiva de antibioticos na água ou no leite pode promover o crescimento desta bácteria. 
 



Contribuir para a melhoria das explorações dos Açores  
 

Tratamento e Prevenção: 
A mortalidade é geralmente elevada, em particular no C. 
chauvoei (Perna Preta) onde é de 100%.  
A administração de antibióticos só revela alguma eficácia 
no caso das diarreias por C. perfringens. Quando é possível 
está recomendada a administração de antissoros.  

Quando se verifica um surto recomenda-se a “vacinação 
terapêutica” para reduzir a mortalidade. No entanto, o 
plano de vacinação preventivo é a melhor estratégia. 

Simulação das vantagens económicas da vacinação 
 

Existem no mercado várias vacinas para as Clostridioses: 

 Covexin 10; Covexin 8; Miloxan; Multivac 9 e 
Enterovina.  

O plano de vacinação varia consoante a vacina e a indica-
ção do Médico Veterinário assistente.  
 

 

Tabela I Simulação do custo anual total para um efectivo de 100 vacas, 60 novilhas e 40 vitelos com um programa vacinal onde são 
administradas duas doses aos vitelos, e uma dose ao restante efectivo. 

  

  Distribuição do efetivo pelas diferentes classes etárias   

Custo da 
dose 

utilizada  

Vitelos < 4 meses Novilhas >4 e < 24 meses Vacas > 24 meses Custo anual 
para todo o 

efetivo 
N.º de 

animais  
Doses a 
aplicar 

Custo 
anual 

N.º de 
animais  

Doses a 
aplicar 

Custo 
anual 

N.º de 
animais  

Doses a 
aplicar 

Custo 
anual 

0,30 € 40 2 24 € 60 1 18 € 100 1 30 € 72 € 

0,40 € 40 2 32 € 60 1 24 € 100 1 40 € 96 € 

0,50 € 40 2 40 € 60 1 30 € 100 1 50 € 120 € 

0,60 € 40 2 48 € 60 1 36 € 100 1 60 € 144 € 

0,70 € 40 2 56 € 60 1 42 € 100 1 70 € 168 € 

0,80 € 40 2 64 € 60 1 48 € 100 1 80 € 192 € 

0,90 € 40 2 72 € 60 1 54 € 100 1 90 € 216 € 

1 € 40 2 80 € 60 1 60 € 100 1 100 € 240 € 

 
 Se considerarmos a morte de apenas um vitelo 
os custos variam entre 70 a 100€, por exemplo: 

 Custo da IA 

 Custo da alimentação;  

 Custos com tratamento; 
 

A implementação de um plano vacinal é economi-
camente vantajosa como é demonstrado na Tabela I. A vacinação de 40 animais, a 
um custo máximo de 1 € por dose, tem custo inferior ou igual ao custo da morte de 
um vitelo. Esta vantagem é mais visível se a mortalidade, devido a clostridiose for 
superior a 1 animal por ano, o que é muito provável.  
 

No caso das novilhas os custos com a morte de apenas um animal variam entre os 
200 a 1250 €, isto dependendo da idade, do tipo de maneio alimentar e dos planos sanitários existentes (desparasita-
ções, outros planos vacinais etc...). Uma vez mais, a introdução de um plano vacinal contra as Clostridoses é largamente 
vantajosa. Mesmo que morra apenas 1 animal em 3 anos. 
 

As vantagens económicas também são muito visíveis no caso da morte de animais adultos, uma vez que  

 morrem normalmente mais do que uma animal, 

 regista-se uma perda com na produção 

 custos com tratamento etc.. 

Considerações finais: 
Investir na prevenção da clostridose, através da implementação de um programa vacinal é economicamente vantajoso. É 
um investimento que permite ganhar dinheiro.  

Assim conjuntamente com o Médico Veterinário assistente deve montar o programa vacinal mais adequado à sua explo-
ração.  



À CONVERSA COM...! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Nome: Paulo Renato Medeiros Aguiar 
Concelho: Ponta Delgada  
Freguesia: Ginetes  
Idade: 34 
Formação: Curso de Jovem Agricultor 
Área explorada: 180 alqueires (25 hectares) 
Localização das parcelas: Várzea, Ginetes. 
Altitude das parcelas: Média e baixa altitude. 
Próprias: 42 alqueires (5,9 hectares) 
Parcelas de renda: 138 alqueires (19.22 hectares) 
Recursos Humanos: Em geral trabalha sozinho tendo a aju-
da da esposa e resto da família quando disponíveis. 
 
História da Exploração:  
Produção em 2012: 405 000 litros de leite. 
Prémios em Feiras: Não participa. 
 
Efetivo Animal 
Total de animais: 91  
Fêmeas reprodutoras: 55  
Vitelas: 15 
Vitelos: -  
Novilhas cheias:10 
Novilhas vazias:10 
Machos reprodutores: 1 
 
Maneio reprodutivo – touro ou IA:  
Beneficiação de novilhas: Jersey para facilitar os nascimen-
tos. 
Beneficiação das vacas: Inseminação e touro. 
 
Produção de alimentos: 
Silagens de Erva: 70 alqueires. Dois cortes por ano se o ano 
for bom. 
Silagens de Milho: 45 alqueires de milho por ano. 
 
Maneio alimentar  
Alimentação das vacas em produção: Erva de pastagem, 
milho, rolos de erva, ração e fibra só em recurso em tempo 
de seca. 
Colostro: Para vitelos durante 5/6 dias. 
Tempo a beber leite: 3 Meses.  
Consumo de Concentrado: 1 Kg por vitelo, 9/10 Kg por va-
ca. 500 Kg diários de ração. 
Pastoreio: Maior parte do ano. 80% do ano. 
 
Quota (litros): 387 875 litros. 
 
Sala de ordenha: Não tem. Tem ordenha móvel. 
 
N.º de tratores: 1 
 
Armazenamento e recolha do leite: Entrega no posto. 
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Entrevista 
 

 produtor há muito tempo? 
Sou produtor desde 2006. 

 
 
Porque é que veio para esta atividade?  

Vim para esta atividade porque o meu pai tinha 
falecido, a minha mãe era doméstica e foi o nosso 
recurso para comer, para sobrevivermos. Podia-se 
ter vendido tudo mas o orgulho de aguentar aquilo 
que vinha do meu pai, foi o que me fez enveredar 
por esta atividade. Na altura tínhamos por volta de 
12/14 vacas e fui comprando mais. Sempre tive 
gosto por trabalhar nesta área.  
 
Como caracteriza o setor neste momento? Quais 
são as principais difi-
culdades com que se 
depara no dia-a-dia?  

O sector não está 
nem bem nem mal. 

As principais dificul-
dades do dia-a-dia, é 
que temos de recorrer 
a crédito e os custos de 
produção estão altíssi-
mos em comparação 
com o preço do leite. O 
preço do leite não está 
bom mas seria necessá-
rio que os custos das 
rações e dos adubos 
estivessem mais baixos. 
Não sei se os industriais 
podem fazer muito mais no preço do leite, tendo 
em consideração a realidade dos últimos anos, ga-
rantindo a qualidade e suportando os custos logísti-
cos, de processamento e venda do leite. Não po-
demos só ter a nossa perspetiva porque há quem 
tenha de laborar o leite.  
 
Nos Ginetes tem muita gente jovem na atividade?  

Poucos. A lavoura acaba por ser um testemunho 
de pais para filhos. Nós habituámo-nos a bons ní-
veis de vida de outros anos. Os jovens não se inte-
ressam pela lavoura. A atividade é muito trabalhosa 
em comparação com outras atividades, tendo em 
conta aquilo que se lucra no final do mês quando se 

tiram as despesas, as letras de investimento e tudo 
o resto. Não existem os benefícios que nos habi-
tuámos e temos uma carga horária muito forte. Os 
jovens querem trabalhar no máximo oito horas, 
enquanto nós temos muitos dias que só dormimos 
quatro a cinco horas.   
 
Como se pode incentivar os jovens a ingressar nes-
te setor?  

É necessário haver mais facilidades para investir 
pois é exigida muita documentação. Se os jovens 
conseguirem ter uma formação teórica e passar 
rapidamente para a prática, se calhar interessavam-
se mais. 
 

Onde entrega o leite? Como caracteriza 
o desempenho da fábrica neste mo-
mento?  

Entrego o leite no posto da Unileite 
dos Ginetes. A fábrica tem tido um de-
sempenho correto pois interessa-se 
pela lavoura. 
 
O que acha da qualidade do leite? 
Acha justo ou injusto as limitações das 
fábricas?  

O leite dos Açores mantém uma 
ótima qualidade devido principalmente 
ao pastoreio. 

Relativamente às limitações das fá-
bricas, o valor limite das células somáti-
cas podia ser um pouco mais elevado, 
por volta dos 500, e o valor da microbi-

ana está dentro do aceitável sendo possível um 
pouco menos. 
 
Que soluções existem para melhorar a qualidade 
do leite?  

Aumento do valor pago à produção por litro de 
leite e um menor encabeçamento. Com um melhor 
preço podíamos ter menos encabeçamento de ga-
do, maior controlo e era mais rentável. Tínhamos 
menos consumo de rações, de máquinas e gastos 
de outros tipos de alimentação.   
 
Existe uma tendência da Europa a produzir cada 
vez mais biológico, com uso de menos rações e 

É 



“Na minha opinião, para uma família viver da 
produção de leite tem que ter mais que 50 vacas.”  
 

mais pastoreio. Pensa que isso é possível a curto 
prazo?  

A curto prazo não será possível. O clima está ca-
da vez mais irregular. Em quatro anos agrícolas ti-
vemos uma seca terrível, depois um ano médio de 
produção, um ótimo e este está a ser péssimo. Nes-
te último Inverno tivemos um clima muito chuvoso, 
que se prolongou muito, e depois passámos dire-
tamente para um clima de Verão. Não tivemos cli-
ma de Primavera. Não vai ser muito fácil mudar o 
modo de produção com um clima que não é regu-
lar.  
Qual o fator de produção que considera que tem 
mais peso na produção de leite? 

O fator que considero ter mais peso na produção 
é a ração. Os preços da ração estão elevadíssimos. 
Tem vindo aumentar lentamente ano após ano. 

 
Atualmente dá para viver bem da produção de 
leite?  

O pequeno produtor está a ter grandes dificul-
dades, com a exigência da classificação do leite, se 
consegue ter qualidade ou não, e o grande produ-
tor também tem dificuldades porque gasta em pro-
porção daquilo que produz.  

Na minha opinião, para uma família viver da 
produção de leite tem que ter mais que 50 vacas.   
 
Mudou alguma rotina na gestão da exploração 
devido a esta situação de crise com que nos depa-
ramos?  

Tentamos reduzir os gastos, tendo mais controlo 
nas contas, e ter melhor qualidade do leite.  

A nossa contabilidade não está bem organizada e 
devíamos separar um valor para gerir a nossa vida. 
Em relação à qualidade do leite, não se pode perder 
a boa qualidade. Se perder o bónus da boa qualida-
de do leite eu não consigo ter rendimento para a 
minha família. Esse valor serve para equilibrar as 
contas do mês.  
 
No geral, os produtores têm ideia do que conse-
guem ter de lucro e de gastos? Poderá haver pro-
dutores que produzem e têm prejuízo?  

Penso que alguns sim. No fim do mês pagamos 
sempre as despesas que temos da exploração e do 
nosso dia-a-dia, mas se separássemos um valor cer-
to por mês como nosso rendimento, provavelmente 
depois de pagar as despesas esse valor não conse-
gue ser constante. Por isso, penso que a maioria 
dos lavradores não tem noção do lucro e de despe-
sas que têm.  
 
Ultimamente tem investido na sua exploração? 

Não. Somente tem havido dinheiro para manu-
tenção da exploração. 

 
Que investimentos gostaria de fazer nos próxi-

mos tempos se a economia melhorasse? 
Fazer um pequeno parque para alimentação e 

uma ordenha com tanque de leite para o refrigerar. 
Seria bom ter também uma melhor localização de 
terrenos, Ficando num único sítio pois tenho várias 
parcelas separadas. É o meu sonho. Custa é chegar 
lá. 
 
Os apoios nas intempéries têm sido justos e atem-
pados?  

Pedi apoio por causa das chuvas. Não foi atem-
pado pois recebi em Agosto e fez um ano em Maio 
que fui prejudicado pelas chuvas. Veio muito tarde 
e foi um ano com dificuldades e não temos outra 
maneira de resolver as coisas.  
 

Vale a pena investir na agricultura? 
Penso que vai valer a pena investir na agricultura 
porque todo o mundo vive da agricultura. Os ali-
mentos ou vêm da agricultura ou da agropecuária. 
Nem que seja uma salada. São bens essenciais à 
vida. É complicado investir se existirem muitas bu-
rocracias.   



 



O que pensa sobre o fim das quotas? O que vai 
influenciar? O que poderá acontecer?  

Que não vamos conseguir ter competitividade 
com outros países que produzem muito e que con-
seguem ter alimentos mais baratos que nós. Se eles 
produzem muito com quota, sem ela vão produzir 
ainda mais. Acabamos por não ter competitividade 
com países como a Alemanha e a Holanda. É muito 
difícil uma gestão de nove ilhas, não somos um con-
tinente, rodeados por um oceano.  

Ainda não sabemos concretamente o que vai 
acontecer. Dizem que ainda vai haver apoio por 5 
ou 6 anos sobre a quota e que vão cortar no enca-
beçamento. Não temos um total esclarecimento. Só 
se fala que em Abril de 2015 acabam as quotas. Não 
se sabe se os apoios acabam. Vale a pena estar na 
agricultura se houver apoios, se não houver não vai 
ser fácil.      
 
Se houver impacto negativo sobre a produção de 
leite, que alternativa vê que se possa fazer cá?  

Precisaríamos diversificar a agricultura, para 
modificar a agricultura regional para outros tipos de 
culturas… Seria necessária formação, incentivar 
bastante os jovens e a ajuda ser atempada. É neces-
sário facilitar a transição da produção de leite para 
outra produção. Estamos tão baseados na produção 
de leite que o mal, em parte, é esse. Como vou dei-
xar de produzir leite? Estou habituado a saber 
quantos litros de leite produz uma vaca. Por exem-
plo, para começar a produzir batatas nessa mesma 
parcela não sei em que área o deverei fazer, nem 
quantas sacas de semente vou necessitar para pro-
duzir, quantas sacas vou conseguir tirar da explora-

ção, adubos e outros mecanismos 
que não estou habituado a usar. É 
necessário muita formação, apoios 
e acompanhamento dos serviços 
com mais apoio técnico. 
 
Que mensagem gostaria de deixar 
a todos os colegas do setor? 

Para lutarem e esperar que o dia 
de amanhã seja melhor. Não po-
demos cruzar os braços.  

Também devia haver mais cola-
boração e a lavoura ser mais unida 
entre produtores. Não somos mui-
to unidos. Devíamos ajudar-nos 
mais e cada um tem o que pode. 
Não posso comparar-me com pro-
dutores que começaram nos anos 

70 ou 80, onde alguns já estão a tratar da sua re-
forma, e eu estou agora a começar, já tem os terre-
nos que foram pagos durante anos e não tem pres-
tações da banca. Esses produtores mais velhos é 
que podem ajudar os jovens familiares com conse-
lhos, indicando a maneira de ajudar a explorar, e 
entregando as explorações com formas fáceis de 
pagamento. Neste momento estão a fazer alugue-
res, alguns colegas vendem e a banca está muito 
insegura por causa do fim das quotas, baseiam-se 
muito nas verbas dos subsídios, nas nossas quanti-
dades de quota e fazem a avaliação do preço do 
leite por baixo, quando querem determinar o que 
se produz por ano e com isso se é possível pagar a 
prestação. 

 
 

 
Dr.º Manuel Cid  
Setembro 2013 



Curiosidades sobre as 
 vacas

 Enquanto mastiga, uma vaca move a sua mandibula cerca de 40.000 por dia.  

 As vacas têm apenas dentes inferiores à frente (incisivos). Na mandibula infe-
rior, apenas têm dentes atrás (os pré-molares e molares). A parte superior é 
apenas uma almofada dura, mas é tão dura como os dentes. A vaca usa a lín-
gua para segurar e arrancar a erva e usa os incisivos para cortar. Depois de 
engolir e regurgitar o alimento, ela usa os molares para mastigar.  

 A vaca mais velha (com registo) morreu três meses antes de seu 49.º aniver-
sário. Ela também detinha o recorde para o maior n.º de crias, teve 39 bezer-
ros ao longo de sua vida. A duração média de uma vaca é de 6-7 anos (isto 
porque são abatidas) embora possam viver com facilidade até aos 25 anos.  

 Um vitelo pesa em média 38 kg ao nascer, o registo do vitelo mais pesado é 
de 102 kg, era filho de uma vaca frísia britânica e nasceu em 1961. 

 Texas é o estado da américa com mais vacas, mais de 13 milhões de vacas. 

 Tal como os humanos, as vacas formam amizades e optam por gastar a maior 
parte do seu tempo com 2 a 4 indivíduos. Da mesma forma, guardam rancor 
durante vários anos e podem não gostar de determinados indivíduos.  

 Os bovinos ficam animados quando resolvem problemas. Quando confronta-
dos com um desafio de descobrir como abrir uma porta para alcançar alimen-
to, o seu ritmo cardíaco subiu, as suas ondas cerebrais mostraram entusiasmo 
e alguns animais até saltaram para o ar. 

 Os bovinos gostam de dormir perto das suas famílias e a organização como se 
deitam é determinada pela posição dos indivíduos na hierarquia social.  

 As vacas são mães dedicas, são conhecidas por caminhar quilômetros para 
encontrar as suas crias.  

 Não há duas vacas têm o mesmo padrão, as malhas funcionam como uma 
impressão digital. 

 Os bovinos têm quase 360° de visão panorâmica, isso ajuda-os a ver predado-
res vindos de qualquer direção. Vêm todas as cores à exceção do vermelho. 
Têm também um excelente senso de olfato. Podem detetar odores de até 
cinco quilômetros de distância e podem ouvir os sons de baixa e alta frequên-
cia para além da capacidade humana. 

 A vaca é um animal protegido no hinduísmo, os Hindus não comem carne 
bovina (na índia, a vaca é um animal sagrado para a maioria das pessoas). São 
homenageadas pelo menos uma vez por ano, neste dia as vacas são lavadas e 
decoradas em templos.  

 Existem cerca de 920 raças de vacas no mundo e foram domesticadas à cerca 
de 5.000 anos.  

 Uma vaca bebe em média 110 litros de água por dia e ingere 43 kg de comida.  

 Uma vaca levanta-se e senta-se cerca de 14 vezes por dia. 
 

 

Fonte: http://www.onekind.org/be_inspired/animals_a_z/cattle/ 
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Eles estão de volta… 
 



RICARDO PINTO  
PRODUÇÃO DE AROMÁTICAS 
 

Ricardo Pinto é um Jovem com apenas 24 
anos que com a ajuda do seu pai, Vasco Pinto, 
decidiu apostar na produção de ervas aromá-
ticas nos Açores. Os produtos são biológicos 
vendidos no mercado local, nas grandes su-
perfícies comerciais e Mercado da Graça, mas 
o grosso da produção destina-se à exportação 
para o continente português.  

Os produtos para exportação têm como pri-
meiro destino a base da empresa do pai em S. 
Pedro do Sul, Viseu, onde são embalados e 
redistribuídos. Em Viseu, Vasco Pinto empre-
ga mais de 50 pessoas no negócio das ervas 
aromáticas. É uma empresa certificada, pro-
dutora, transformadora e distribuidora de 
produtos biológicos de elevada qualidade. 

 
Ricardo da Rocha Pinto 
Calhetas – Ribeira Grande 
Idade – 24 Anos  
 
 

icardo, vem de uma família de 
produtores de aromáticas, como 
é que surgiu este negócio? 
O meu pai emigrou para a Suíça, 

esteve lá muitos anos. Inicialmente tra-
balhava com hortícolas, alface, tomate e 
pepino (pelo método convencional). Mais 
tarde foi trabalhar para uma grande em-
presa de aromáticas, há 30 ou 40 anos 
atrás, e foi aí que aprendeu a trabalhar.  
 
E o regresso a Portugal, como é que se 
deu? 
Foi uma opção, tinha-mos casa cá (no 
continente) e lá. O meu pai teve de esco-
lher ou Suíça ou Portugal, a votação em 
casa foi favorável a Portugal.  
 
E nessa altura já havia a ideia de criar o 
vosso próprio negócio? 
Sim, o regresso já foi com esse intuito. 

E os Açores, como é que surgiu essa 
ideia? 
Foi de uma forma curiosa, ocasional. Ao 
domingo à tarde é a folga do meu pai, ele 
estava em casa a ver televisão e passou 
uma reportagem sobre os Açores. Falava 
sobre o clima, estava-se no fim do ano e 
mostrava dias muito bons.  

A seguir ao Natal o meu pai veio cá ver. 
Por coincidência veio quase direto aqui 
às Calhetas. Conheceu o Sr. Luís Estrela e 
outros horticultores, pessoas simpáti-
cas… Em janeiro entrou nas estufas do Sr. 
Luís e ele tinha manjericão muito bom, 
nós em S. Pedro do Sul estávamos com 
geada, sem se puder produzir. Ele foi 
embora e vim eu, fui saber se dava para 
fazer o projeto, arranjei o terreno e foi 
sempre a andar, sempre a trabalhar, a 
fazer uma coisa e outra.  
 

Então que vantagem viu cá nos Açores? 
O solo e o clima, principalmente o clima 
porque o solo pode-se trabalhar.  
 
Há quanto tempo iniciou este projeto?  
Em 2009. 
 
E valeu a pena? 
Sim, muito. Se não fosse mais importante 
aumentar a produção lá fora, eu preferia 
aumentar a produção cá.  
 
Foi muito difícil a preparação deste ter-
reno? Era o ideal para este tipo de pro-
dução? 
Havia uma parte com cerca de 4000 me-
tros que já eram cultivados há muito 
tempo atrás. Havia muros, tinha vinha, 
pedra, estava dividido conforme dava 
mais jeito. A parte que era boa estava 
direita, o que não era bom fizeram muros 
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e colocaram vinha. Teve que se endirei-
tar, nivelar, ainda não está a 100%. 
 
Sendo a produção no método biológico, 
teve de haver um período de conversão 
do terreno, certo? 
Tive alguma sorte porque o terreno esta-
va em pousio há bastante tempo. Mas é 
rápido, quando o terreno está em pousio 
há muito tempo, mais de 5 anos se não 
estou em erro, a passagem para biológico 
é imediata. Caso contrário, julgo que são 
3 anos, o primeiro parado, o segundo em 
conversão e o terceiro já como biológico. 
 
Então se não tivesse aparecido este 
terreno, teriam de ter encontrado outro 
que também estivesse em pousio? 
Sim. Mas tivemos sorte em encontrar 
este. 
 
Onde é que têm produção para além dos 
Açores? 
O forte é em S. Pedro do Sul, onde temos 
várias quintas. Aqui nos Açores, estou eu, 
mas é uma coisa mais pequena.  
 
Qual é a área de produção aqui nas 
calhetas? 
Aqui tenho 11.500 m

2 
cobertos.  

 
Também tinham produção na Guiné 
Bissau, ainda têm? 
Sim já tivemos, atualmente não. O trans-
porte aéreo é muito complicado. Desde 
que vim para os Açores, na Guiné ficou 
parado. O terreno e algumas coisas ainda 
lá estão, temos ainda um trator e um 
carro que já estavam bastante danifica-
dos. Para o ano talvez o meu pai lá vá 
quando tirar férias.  
 
E a produção era também de aromáti-
cas? 
Sim, principalmente aromáticas, mas lá 
era ao ar livre. Não havia a necessidade 
porque o clima era favorável. Também 
chegámos a importar várias toneladas de 
manga, lá dá-se com uma facilidade 
enorme. Vinha de barco, ficava barato, 
tal como a mão-de obra. As aromáticas 
vinham de avião como disse, e aí é que 
estava o problema, era irregular e muito 
complicado. 
 

E a nível nacional também estão a pen-
sar expandir-se? 
Sim, será muito em breve, ainda não 
decidimos se será no Algarve ou no Alen-
tejo. Já vimos vários terrenos, o ideal 
será de 100 hectares para cima. Até ao 
fim do ano julgamos já avançar com pro-
dução noutro local, já temos máquinas, 
está tudo pronto. Falta só mesmo o ter-
reno.  
 
Qual é o seu principal mercado, cá e lá? 
O produto é trabalhado de várias formas, 
desde o gourmet, até às marcas brancas. 
As marcas brancas, das grandes cadeias 
têm mais representação. Trabalho princi-
palmente com grandes superfícies co-

merciais, mas também com cooperativas, 
pequenos mercados e particulares. Tento 
trabalhar com todos, não me foco só nas 
grandes superfícies comerciais, qualquer 
pessoa que me queira comprar, se eu 
puder, forneço.  
 
E quais são os principais produtos que 
faz? 
Aqui nos Açores produzo essencialmente 
manjericão e cebolinho, tenho outras 
aromáticas em menor quantidade, por-
que também não tenho área. Pode-se 
fazer mais e há consumo, mas como disse 
não tenho área.  

Tenho ainda algumas hortícolas, para 
venda direta na praça.  



Qual é o objetivo da praça? Divulgar, 
atrair clientes? 
Inicialmente foi dar a conhecer os produ-
tos. Quando cheguei cá inicialmente, 
praticamente ninguém tinha aromáticas. 
Atualmente toda a gente tem. De 2009 
até agora, apesar de ser uma coisa pe-
quena, acho que já mexeu um bocado 
com a ideia das pessoas. Divulga-se o 
produto, o tipo de agricultura que se faz 
e nota-se que já há pessoas que têm 
preferência. Há pessoas que querem 
produtos novos e vão sempre à procura 
deles.  
 
O escoamento é de avião, funciona 
bem? 
Sim funciona, de barco não dá porque o 
tempo de transporte é muito grande, não 
só da viagem em si mas também para 
entrega e recolha do contentor. É quase 
uma semana e com isso o produto perde 
qualidade.  

De avião paga-se em função de uma 
relação peso/volume e no caso das aro-
máticas está mesmo nesse equilíbrio, 
nem paga mais pelo volume, nem pelo 
peso.  
 
Ainda há pouco tempo uma associação 
de pescadores defendia uma ligação 
aérea exclusiva para carga, o que é que 
acha dessa opção? 
Acho que sim. Acho que a região tirava 
muito partido disso. Se se conseguisse ter 
um preço de carga aérea mais acessível, 
justo, seria bom para todos. Sendo a 
SATA uma empresa pública, deveria estar 
ao serviço das pessoas e praticar preços 
acessíveis. Por exemplo no inverno, a 

maioria das coisas vem de fora, Portugal 
não tem nada. 
 
Qual foi o investimento aqui nos Aço-
res? 
Atualmente já deve rondar os 700.000€. 
 
Trata-se de um projeto inicialmente 
comparticipado no âmbito de PRORU-
RAL. Está satisfeito com o processo? 
É muito moroso, demasiado moroso. Os 
montantes são bons, essa questão não se 
põem em causa, mas a demora é que é 
muita. No continente é muito mais rápi-
do.  
 
O que é que mudaria no próximo quadro 
comunitário? 
Os apoios são mais que suficientes, 75% a 
fundo perdido é muito bom. Num negó-
cio destes, se for rentável vai dando, 
quanto aos subsídios haviam de acabar. 
Não faz sentido nenhum. 
 

Mas esta é uma área com poucos subsí-
dios… 
Ainda assim, o pouco que é, não sou a 
favor deles. Para projetos sim, embora 
que de forma controlada, as pessoas têm 
de demonstrar que a atividade é rentá-
vel. Abrir um negócio para ao fim de 5 
anos fechar, não concordo.  
 
E as ajudas à exportação são suficien-
tes? 
Julgo que como está, está bom. Já dá 
para pagar metade do transporte, claro 
que se dessem mais era bom, mas pelo 
menos que continue como está. Na hor-
ticultura como disse, os apoios deverão 
ser dados apenas para projetos, mas as 
coisas deverão ser muito mais rápidas, 
quem não tem dinheiro e não pode ir à 
banca, não pode estar à espera.  
 
E está pensar fazer mais alguns investi-
mentos neste próximo quadro comuni-
tário? 
Faço intenções disso. Se aumentasse a 
área em pelo menos 5.000 metros seria 
bom.  
 
Não é só o consumo de aromáticas que 
está na moda, a produção também está. 
Temos muitos horticultores já a produzir 
em S. Miguel, teme a concorrência? 
Num sítio tão pequeno, acho que a con-
corrência não é boa. O mercado local não 
tem dimensão para grandes produções. A 
minha atividade não depende só de cá, 
se dependesse não dava! A maioria dos 
produtores tem as aromáticas como 
complemento, apenas para ter aquele 
produto.  
 
E a utilização de aromáticas como estra-
tégia de produção, atrativo de insetos 
ou repelente de pragas? 
Não é viável, ainda há pouco tive uma 
visita da ECOCERT que me recomendava 



umas sebes. Não é viável, eu não tenho 
espaço para produzir, muito menos para 
colocar sebes. No continente não há 
grande problema com pragas, aqui há 
mais, talvez devido ao clima.  
 
O aumento do consumo destes produ-
tos, a que é que se deve? Ao apareci-
mento de programas de televisão, livros, 
novos chefes? 
Tudo isso tem sido favorável. A maior 
parte dos produtores não gosta da venda 
direta, mas isso é muito importante. Se 
eu pudesse fazer só venda direta, eu 
fazia! Se eu tiver um produto novo e o 
levar ao híper, até ele ser aceite, vai de-
morar muito tempo. No mercado a venda 
direta é muito rápida, o cliente aprende.  
 
Porquê a opção de biológico? 
Já vem do meu pai, a empresa dele é 
certificada já há algum tempo. Sempre 
trabalhámos no mercado biológico e não 
fazia sentido eu produzir sob o método 
convencional porque depois não poderia 
vender lá. De qualquer das maneiras, 
tenho preferência pelo biológico.  
 
Mas quando vendem através de uma 
marca branca, sem o vosso rótulo, não 
há valorização do vosso produto, é ven-
dido com os convencionais. Ainda assim 
compensa? 
Sim, tenho vários concorrentes a produ-
zir convencional e bons, e andamos ela 
por ela. Tenta-se trabalhar de uma forma 
em que dê rendimento. Na situação atual 
do país, não se consegue colocar preços 
muito altos. Teria de tralhar apenas com 
uma elite do mercado, nos hipermerca-
dos a maioria dos clientes é um cliente 

com ordenado normal, que não tem 
possibilidade de comprar produtos muito 
caros.  
 
O processo inicial de certificação da 
empresa foi difícil? 
Não. O meu pai começou em 1999 com 
uma área pequena, apenas uma estufa 
de 8 metros por 30 (240 m2) em terrenos 
que eram seus.  
 
As negociações com as superfícies co-
merciais são difíceis? 
Cá não tenho grandes razões de queixa 
porque só forneço aromáticas e é pouco. 
Os preços são os mesmos que temos no 
continente, mas lá é difícil, aqui deve ser 
igual!  

Temos de mandar a lista todas as sema-
nas, entra base de dados, selecionam os 
produtores com os preços mais baixos, 
atribuem uma quota e além disso, ainda 
são capazes de ligar e dizer que têm um 
produtor que faz mais baixo, depois li-
gam a outro a dizer que nós fazemos 
ainda mais baixo e vão descendo o preço. 
Definem as horas de entrega, aplicam 
penalizações por atrasos de minutos, 
definem as quantidades, quanto vai em 
cada volume…   
 
Estava a tirar um curso na área agrícola, 
já terminou? 
Não, não tenho tido tempo. Será para 
concluir mas ainda não houve disponibi-
lidade. Inicialmente a ideia seria começar 
este projeto e deixá-lo orientado e de-
pois acabar o curso, entretanto já há 
novos projetos, ainda não será agora.  
Apoio técnico nesta área, existe? 

A nível de aromáticas não há ninguém 
com muita experiencia na ilha. Vou tro-
cando impressões com o meu pai, a mi-
nha irmã também é formada na área, vai-
me dando ajuda, e alguns dos meus for-
necedores já começam a ter representa-
ção na ilha. Como as características do 
clima são distintas, vou trocando impres-
sões com esses fornecedores locais e isso 
vai ajudando, mas de uma forma geral 
não há grande apoio técnico.  
 
Sei que um produtor de banana se asso-
ciou a si para escoamento, atualmente 
está no processo de conversão para 
biológico, como é que está esse proces-
so? 
Está a correr bem, ainda estamos numa 
fase inicial, mas já estou a comercializar 
banana. No entanto, ainda estamos a 
ajustar alguns pontos, não tinha grande 
experiência com a banana e ele também 
não neste mercado. Estamos a tentar 
trabalhar da melhor forma e ajustar o 
melhor preço para se trabalhar lá fora.  
 
Como é que surgiu essa ideia de comer-
cializar banana biológica? 
Conheci o Filipe Botelho num curso de 
empresários agrícolas, ele era produtor 
de banana e eu não conhecia ninguém 
nos açores que produzisse banana sob o 
método biológico. Disse-lhe que compra-
va banana das Canárias, dei-lhe um preço 
e ele ponderou se compensava. Optou 
por o fazer, e assim foi. Atualmente con-
segue vender a banana ao dobro do pre-
ço. 
 



E o escoamento é fácil? 
Ainda estamos numa fase inicial, comer-
cializei muita banana da Madeira mas 
havia muitas falhas, era muito irregular. 
Optei por mandar vir das Canárias mas 
nunca grandes quantidades porque exis-
te sempre aquela ideia de que o que vem 
de Espanha não é tão bom.  
 
Haverá mais algum produto local que 
possa fazer o mesmo? Apesar de já estar 
no mercado, o ananás biológico não é 
opção? 
O ananás já entra com muita facilidade 
no mercado, é um produto que se conse-
gue enviar facilmente para fora e nessa 
área já há operadores como a Quinta das 
Três Cruzes. Não iria fazer nada que ela 
não faça e só iriamos andar a estragar o 
negócio um ao outro e isso para mim 
também não tem interesse. Prefiro apos-
tar na banana que ninguém tem. A pera 
abacate será talvez outro produto a pon-
derar, não estou interessado na sua pro-
dução porque requer muita área mas há 
tantos terrenos para aí e dá tão pouco 
trabalho que julgo ser boa opção.    
 
E no leite? Não há nenhuma exploração 
comercial neste modo de produção 

biológico, embora não seja a sua área 
acha que haveria opção para este tipo 
de mercado? 
A conversão é mais complicada, por ou-
tro lado e pelo que me apercebo, não é o 
leite que terá mais consumo, serão talvez 
os derivados como os iogurtes. Mas tam-
bém, se neste momento praticamente 
não se produzem sob a forma convencio-
nal, será mais difícil a sua produção pelo 
método biológico. Não sei sequer os 
valores de mercado, quer do convencio-
nal, quer do biológico para perceber se 
se consegue ter preço. O que é certo, é 
que os iogurtes vêm da Alemanha, da 
Holanda porque não há cá. Se esses paí-
ses têm mercado, as pessoas têm que ir 
lá e têm de ver. Em vez de se tirar umas 
férias num outro destino qualquer, apro-
veitem e vão ver esse mercado, talvez ver 
uma feira desse tipo de produtos… A 
aposta teria de ser a produção e trans-
formação.  
 
O forte dos açores é o leite, acha que os 
açores também poderiam ser fortes 
noutras áreas? 
Sim, nos Açores até a pedra vulcânica dá 
dinheiro. Nos açores acho que tudo dá 
dinheiro… Olhando para os grandes e 

bons horticultores locais, têm tudo ven-
dido, se produzissem mais, mais vendi-
am!   

Carlos Oliveira  
Outubro 213 

 



Mercados do setor do leite e lacticínios 
 

 O setor em 2011 representou 11,4 % da produção agrícola naci-

onal (720,58M€) e cerca de 26,5 % da produção animal 

 Este setor representou, em 2011, cerca de 6,4% das exportações 

agroalimentares, registando um ligeiro decréscimo face ao regis-

tado em 2010. O setor representou também 6,4% do total de 

importações agroalimentares 

 O nível de concentração da produção é muito alto, tendo as co-

operativas um papel relevante não só nesse domínio, mas 

igualmente no processamento industrial, detendo as principais 

unidades industriais que, por sua vez, representam entre 70 a 

75% dos produtores. Este nível de concentração foi, nos últimos 

20 anos, determinante para o crescimento da produção (25%) e das produtividades associadas 

(6786 kg/vaca/ano) 

 A concentração é igualmente elevada ao nível da indústria. No total, a recolha de leite é realizada 

por cerca de 70 entidades, sendo os dez maiores compradores: Agros, Fromageries Bel Portugal, 

Lacticoop, Proleite, Unileite, Unicol, Insulac, Leicarcoop, Danone Portugal e Racoop e. Estas dez en-

tidades representam 83,5% do total da recolha de leite em Portugal, sendo que as primeiras cinco 

correspondem a 63,6% dessa recolha 

 Esta atividade apresenta uma grande concentração nas regiões litoral norte. No entanto, tem havi-

do um aumento no sul, devido a uma maior possibilidade de dimensionamento das explorações. 
Fonte: Gabinete de Planeamento e Políticas. Ministério da Agricultura e do Mar (Fev. 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Boletim informativo da Lacticoop – junho 2012 n.º 253 



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 12,48 €     Não 

BEL Covoada  17,47 € 27,45 € 23,96 € Sim 

BEL Coop. Santo Antão 18,95 €     Não 

INSULAC Explorações   27,43 € 19,95 € Não 

INSULAC Burguete e S. Brás 15,00 € 
  

Não 

INSULAC Restantes postos 12,50 €    

INSULAC Fábrica 12,50 € 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 € 257,1500 € 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 19,00 € 

5,00 € 
300.000-349.999 

20,00 € 350.000-400.000 

400.001-499.999 

500.000-600.000 

21,50 € 

6,00 € 
9,00 € 

600.001-849.999 

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 com entrega no caís 
Preço por 1000 litros, para leite com pontuação máxima (9 pontos), TB 3.8 TP 3.3, quota 365000 litros  
 

Conclusão: Um produtor médio, com uma produção anual de 365.000 litros (entre 40 a 50 vacas), ga-

nhando os 9 pontos, 1 décimo de gordura acima do padrão (TB3,8) e 1 décimo de proteína (TB3,3), terá 
como melhor opção para entrega de leite o caís da Nestlé, recebendo 353,37€ por cada 1000 litros de leite.  
Ordem de melhor pagamento: 

1. Nestlé (Prolacto) – 353,37€ 
2. Bel (Caís da Cooperativa de Santo Antão) – 343,38€ 
3. Bel (Caís da Covoada) – 341.90€ 
4. Unileite (Caís de fábrica) – 340,58€ 
5. Bel (Caís da Ribeirinha) – 336.91€ 
6. Insulac (Posto do Burguete e S. Brás) – 332.48€ 
7. Insulac (Caís de fábrica) – 330,00€ 

 

Exemplo com recolha na exploração, leite refrige-
rado e tanque do produtor 
 

 

 

*   * 

Preço base € 257,1500 € 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 €20,0 €5,00 - €7,00 
Prémio qualidade €11,00 €10,00 €10,00 €10,00 
Prémio caís de fábrica  €12,48 Ribeirinha €12,5 €12,50 €18,30 

Total € 336,91 € 330,00 € 340,58 € 353,37 
Prémio caís de fábrica 

€ 341.90 € 332.48   
 
Prémio caís de fábrica  €18,95 Coop. Santo Antão   

 
 

€ 343.38   
 

 

*   

 

Preço base € 257,1500 € 265,765 € 281,000  
9 Pontos € 24.30 € 24.48 € 25,85  
Décima de Gordura  € 2.74 € 3.00 € 2,74  
Décima de Proteína € 3.00 € 3.00 € 2,25  
Subsídio regional  € 6,24 € 6,24 € 6,24  
Prémio quantidade €20,0 €5,00 -  
Prémio qualidade €11,00 €10,00 €10,00  
Leite refrigerado  €27,45 €27,43 €27,45  

Total € 351,88 € 344,92 € 355,53  

€17,47 Covoada €15,00 Burguete e S. Brás 
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EVOLUÇÃO DO PREÇO DO LEITE À PRODUÇÃO 
 

 

Preços Médios Mensais em 2013          

CONTINENTE 

 

Preços Médios Mensais em 2013 – 

AÇORES 

 

 
 

       Leite Adquirido a Produtores Individuais 

 

Leite Adquirido a Produtores Individuais 

Mês EUR / Kg 

Teor médio de  
Teor 

Proteico  

 
Mês EUR / Kg 

Teor médio 
de  

Teor Proteico  

Mat. Gorda (%) (%) 

 

Mat. Gorda 
(%) 

(%) 

          

 

Produtores possuem tanque de refrigeração na explora-
ção; transporte a cargo da fábrica 

JAN 0,320 3,86 3,32 

 

JAN 0,319 3,88 3,13 

FEV 0,321 3,86 3,31 
 

FEV 0,318 3,78 3,14 

MAR 0,322 3,79 3,32 
 

MAR 0,316 3,84 3,17 

ABR 0,337 3,75 3,27 
 

ABR 0,312 3,73 3,21 

MAI 0,319 3,72 3,26 
 

MAI 0,309 3,64 3,2 

JUN 0,330 3,69 3,22 
 

JUN 0,313 3,70 3,15 

JUL 0,325 3,6 3,16 
 

JUL 0,326 3,76 3,11 

     
      Leite Adquirido a Postos de Receção e Salas Coletivas de Ordenha 

 

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

Mês EUR / Kg 

Teor médio de  
Teor 

Proteico  

 
Mês EUR / Kg 

Teor médio 
de  

Teor Proteico  

Mat. Gorda (%) (%) 

 

Mat. Gorda 
(%) 

(%) 

JAN 0,251 4,01 3,22 

 

JAN 0,294 3,83 3,14 

FEV 0,256 3,91 3,22 
 

FEV 0,292 3,73 3,15 

MAR 0,252 3,9 3,22 
 

MAR 0,291 3,8 3,19 

ABR 0,261 3,83 3,2 
 

ABR 0,285 3,68 3,22 

MAI 0,247 3,77 3,17 
 

MAI 0,285 3,59 3,23 

JUN 0,259 3,76 3,12 
 

JUN 0,291 3,65 3,18 

JUL 0,253 3,66 3,02 
 

JUL 0,302 3,74 3,12 

        

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Preços da semana de: 17 a 21 de 
junho de 2013 

5 a 12 de 
julho de 2013 

2 a 6 de 
setembro de 

2013 

9 a 13de 
setembro 
de 2014 

10 a 20 de 
setembro de 

2014 

23 a 27 de setem-
bro de 2014 

Milho 240,0 240,0 197,0 190,0 195,0 185,0 

Cevada 225,0 215,0 195,0 190,0 190,0 190,0 

Trigo 250,0 245,0 200,0 200,0 197,0 195,0 

Bagaço de soja 44 430,0 430,0 455,0 440,0 420,0 420,0 

Bagaço de colza 360,0 340,0 235,0 240,0 240,0 235,0 

Bagaço de girassol 280,0 280,0 185,0 190,0 190,0 190,0 

Fonte: http://www.revista-ruminantes.com 

EVOLUÇÃO DO PREÇO DAS MATÉRIAS-PRIMAS (EM EUROS/TONELADA)  
Conforme se pode constatar pela tabela de preços de cereais abaixo apresentada, o preço das matérias-primas 
tem vindo a descer de forma significativa e generalizada. De junho a setembro cerais como o milho baixaram cerca 
de 55€ por tonelada.  

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No 1.º semestre de 2013 produziram-se menos 26.6 milhões de litros de leite nos Açores 
comparativamente com o período homólogo de 2012 (menos 7,6%). Cerca de 40% dessa 
quebra é relativa a S. Miguel, ilha onde se produziram menos 11.2 milhões de litros. Também 
na ilha terceira, se verificou uma quebra acentuada (9,8%), menos 8.2 milhões de litros.  

São Miguel Terceira Graciosa São Jorge Pico Faial Flores

5,8% 
9,8% 

4,1% 

11,9% 

30,9% 

3,8% 

31,3% 

Quebra de produção por ilha comparativamente com o 1.º 
semestre de 2012 

Quebra de Produção



PRODUÇÃO MUNDIAL DE CULTURAS GENÉTICAMENTE 
MODIFICADAS (EM MILHÕES DE HECTARES) 

 

CONSUMO MUNDIAL DE CARNE (KG/PER CAPITA/ANO) 
 

 

  

EUA 66,8 milhões 
Culturas; soja, milho, algodão, 
colza, abobora, mamão, luzer-
na e beterraba sacarina.   

Canadá 8,8 milhões 
Culturas; milho, soja, colza e 
beterraba sacarina.   

Portugal 0,1 milhões 
Culturas; milho.  

Espanha 0,1 milhões 
Culturas; milho.  

China 3,5 milhões 
Culturas; Algodão, tomate, 
álamo, mamão e beterraba 
sacarina.   

India 9,4 milhões 
Culturas; algodão . 

Paquistão 2,4 milhões 
Culturas; algodão.  

Alemanha e suécia 0,1 mi-
lhões/cada 
Culturas; batata  

República checa, Polónia, Eslovénia 
e Roménia 0,1 milhões/cada 
Culturas;milho  

Brasil 25,4 milhões 
Culturas; soja, milho e algodão.   

Argentina 22,9 milhões 
Culturas; soja, milho e algodão.   

África do sul 2,2 milhões 
Culturas; soja, milho e algodão.   

Austrália 0,7 milhões 
Culturas; colza. 

Canadá 94,3 kg  

EUA 120,2 kg  

Dinamarca 95,2 kg 
Mongólia 82,1 kg 

Portugal 93,4 kg 

Austrália 111,5 kg  

Espanha 97  kg 
China 58,2 kg  

India 4,4 kg  

Brasil 85,3 kg 

Rússia 62,9 kg 

Fonte: Ano 2009 - Departamento de estatística da FAO 

Fonte: Ano 2010 - Departamento de estatística da FAO 



PRODUÇÃO MUNDIAL DE LEITE DE VACA (EM TONELADAS) 
 

CONSUMO MUNDIAL DE LEITE (KG/PER CAPITA/ANO)  
 

 

  

 

 

 

EUA 85,859,000 ton.  

Brasil 29,112,000 ton.  

Rússia 32,325,800 ton.  

India 45,140,000 ton.  

China 35,509,831 ton.  

Nova Zelândia 15,400,000 ton.  

Portugal 1,938,920 ton.  

Fonte: Ano 2009 - Departamento de estatística da FAO 

Fonte: Ano 2007 - Departamento de estatística da FAO 

Canadá 206,83 kg  

EUA 253,8 kg  

Suécia 355,88 kg 
Finlândia 361,19 kg 

Portugal 222,94 kg 

Austrália 230,92 kg  

Rússia 174,46 kg  

Espanha 177,49 kg 
China 28,7 kg  

India 68,72 kg  



O Período Seco 
e a Vaca Leiteira 

 

 

s mamíferos tal co-

mo a vaca leiteira 

apresentam uma 

lactação em ciclos, 

com a fêmea completando 

vários ao longo da sua vida 

adulta. Um ciclo normalmente 

começa com um período de 

desenvolvimento mamário 

seguido por uma fase de lac-

togénese, a dita produção de 

leite. O crescimento da glân-

dula mamária é o principal 

determinante da capacidade 

e rendimento de leite em bo-

vinos, sendo que o número de 

células mamárias influencia 

diretamente o rendimento em 

leite.  

Nos bovinos o fim da ama-

mentação promove rapida-

mente a involução da glându-

la mamária que tem lugar no 

período seco. Este período 

pode ser dividido em três fa-

ses. Na primeira tem lugar 

uma involução ativa, tendo 

esta início logo após a inter-

rupção da ordenha. É nesta 

fase que o tecido mamário 

passa de um estado lactante 

para não lactante estando 

esta normalmente completa 

em 30 dias. Na segunda fase 

encontramos uma glândula 

mamária num estado de total 

involução. A terceira e última 

fase vai depender da dura-

ção total do período seco 

sendo nesta que é iniciada a 

produção de leite por volta de 

15 a 20 dias antes do parto. 

Deste modo é no início e no 

fim do período seco que a 

glândula mamária passa por 

fases de transição que envol-

vem a cessação ou o início da 

secreção. São pois estes dois 

períodos considerados fun-

damentais no desenvolvimento de uma infeção intramamária e conse-

quente mastite. 

Se um animal entra no período seco em estado avançado de gestação, 

a diminuição do número de células mamárias é muito menor do que 

quando o animal entra no período seco em estágios iniciais da gesta-

ção. Cinquenta por cento das células epiteliais mamárias podem ser 

conduzidas de uma lactação para a seguinte, relacionando maioritari-

amente a produção de leite com gestações consecutivas do que com a 

idade do animal. 

Torna-se então claro que o período seco influencia grandemente o início 

de uma nova lactação e há vários fatores a ter em conta neste intervalo 

de tempo. Este artigo serve para elucidar um pouco o produtor de leite 

acerca destes aspetos. 

Duração do período seco 
Foi estabelecido ao longo dos anos que um período seco com uma du-

ração entre os 40 e os 60 dias era o ideal de modo a maximizar a produ-

ção de leite na lactação seguinte. No entanto este intervalo precisa de 

ser reconsiderado e passar a ter em conta toda uma complexidade de 

eventos que influenciam a produção de leite bem como os processos 

biológicos que ocorrem na glândula mamária aquando da secagem. 

No que diz respeito à percentagem de sólidos (gordura e proteína) no 

leite estudos vêm demonstrar que períodos secos com uma duração 

entre 61 e 65 dias maximizam a produção de proteína e gordura do leite 

na lactação subsequente independentemente do número de partos do 

animal. Outros estudos relacionam a duração do período seco com o 

número de lactações evidenciando que períodos secos de menor dura-

ção (entre os 40 e 45 dias) são suficientes para maximizar a produção de 

leite na primeira e segunda lactação do animal enquanto um mínimo de 

50 dias se torna necessário para maximizar a produção de leite a partir 

da terceira lactação do animal. 

No que respeita à longevidade do período seco é um facto que longos 

períodos secos (mais de 90 dias) resultam numa perca substancial (4 to-

neladas) de leite ao longo da vida do animal em comparação com a 

utilização de intervalos entre os 40 e os 60 dias. Analogamente períodos 

secos com uma duração entre 70 e 80 dias apresentam quebras no leite 

na ordem dos 2.500 kg ao longo da vida produtiva do animal. 

A bibliografia existente acerca da duração ideal da secagem necessita 

de futuros esclarecimentos. No entanto podemos afirmar que períodos 

superiores a 60 dias apresentam um efeito negativo na produção de 

leite por parte do animal devendo por isso ser evitados. Quando estamos 

perante animais com mais do que uma parição torna-se uma escolha de 

maneio por parte do produtor onde por um lado períodos secos de 60 

dias maximizam a produção de leite e por outro, períodos secos com 

Dr. Luís Silva – Médico veterinário da AJAM  

O 



Figura 1 – Foto ilustrativa da classificação da Condição Corporal em bovinos de leite 

uma duração inferior a 60 dias 

podem ser uma mais-valia se 

relacionados com o número 

de lactações dos animais. 

Ordenha contínua 

versus período seco 
Muitas vacas leiteiras encon-

tram-se a produzir mais de 30 

kg/dia de leite aquando da 

secagem e apresentam po-

tencial para serem ordenha-

das ao longo dos últimos 60 

dias de gestação a um nível 

rentável de produção. Deste 

modo torna-se discutível até 

que ponto é rentável o perío-

do não lactante na vida de 

um animal de leite.  

Estudos vêm demonstrar que 

vacas continuamente orde-

nhadas apresentam um me-

nor balanço energético nega-

tivo, uma redução na concen-

tração de ácidos gordos não 

esterificados e um nível inferior 

de triglicéridos no plasma no 

pós-parto ou seja estes ani-

mais realizam uma transição 

muito mais eficaz quando ini-

ciam a lactação. No entanto 

é também descrito na biblio-

grafia uma perda na produ-

ção de leite na ordem dos 12-

25% em vacas continuamente 

ordenhadas em comparação 

com animais aos quais foi ga-

rantido um período de seca-

gem entre os 40 a 60 dias. Es-

tas perdas aumentam para 

20-30% em animais continua-

mente ordenhados durante 

mais de duas lactações con-

secutivas. Uma diminuição na 

qualidade do colostro tam-

bém é demonstrada em ani-

mais que não são submetidos 

a um período seco pois uma 

acumulação de imunoglobuli-

nas na glândula mamária tor-

na-se necessária antes do 

parto. 

Em suma podemos concluir 

que animais aos quais não é 

providenciado um período de 

secagem realizam uma transi-

ção mais eficaz para a lacta-

ção mas a não existência des-

te mesmo período apresenta 

consequências nefastas na 

subsequente produção de leite por parte do animal. 

Condição corporal no período seco 
A condição corporal de um animal é uma estimativa do nível de gordura 

que este possui e representa um parâmetro importante no maneio de 

bovinos de leite. Deste modo torna-se relevante a sua avaliação antes 

durante e após o PS. 

As recomendações atuais são para que o animal não ganhe peso du-

rante a secagem e que termine este período com uma condição corpo-

ral entre os 3.25 e os 3.5. Cada ponto de condição corporal a mais no 

fim da lactação é associado a uma produção de leite inferior em cerca 

de 300 kg nos primeiros 120 dias de lactação. Vacas demasiado gordas 

aquando do parto ingerem uma menor quantidade de matéria seca e 

como consequência apresentam um maior balanço energético negati-

vo e níveis elevados de ácidos gordos não esterificados no plasma. Estu-

dos sugerem que o fígado de animais sobrealimentados apresenta-se 

menos preparado para a metabolização de ácidos gordos aquando do 

parto nesta situação. Um nível elevado de ácidos gordos não esterifica-

dos no plasma associado a uma menor adaptação hepática pode cul-

minar em lipidose hepática (fígado gordo) e cetose após o parto.  

O controlo da condição corporal dos nossos animais apresenta assim um 

papel determinante durante o período seco no sentido em que influen-

cia grandemente o pós-parto e consequentemente o iniciar da lacta-

ção por parte do animal. 

Mastite e tipos de tratamento intramamário no perí-

odo seco 
A mastite em bovinos de leite 

ocorre frequentemente duran-

te o período seco e no início 

da lactação. Esta infeção po-

de ficar a dever-se a infeções 

intramamárias já existentes 

aquando da secagem do ani-

mal ou então a novas infeções 

que se conseguiram estabele-

cer ao longo do período seco 

e periparto. O risco de desen-

volvimento de infeção apre-

senta-se mais elevado no iní-

cio do período seco antes da 

involução mamária estar concluída, e também no período periparto que 

culmina no início da produção do colostro. O desenvolvimento de uma 

infeção na secagem ou até mesmo no pós-parto aumenta grandemen-

te o risco de ocorrência de mastite clínica durante a lactação. Quartos 

clinicamente infetados produzem menos leite na lactação seguinte e 

deste modo causam prejuízo financeiro à exploração. 

Figura 2 – Mastite gangrenosa num bovino 

leiteiro 



A terapia de secagem é uma 

arma fundamental no maneio 

de bovinos leiteiros. Há três 

objetivos principais a atingir 

com a terapia do período 

seco. O primeiro envolve a 

eliminação de infeções intra-

mamárias já existentes no úbe-

re, o segundo passa por pre-

venir o surgimento de uma 

nova infeção neste intervalo 

de tempo e no periparto e o 

terceiro e último objetivo en-

volve a redução da exposição 

de patogénios aos outros ani-

mais na exploração. Cinquen-

ta por cento das infeções in-

tramamárias que ocorrem 

durante o período seco persis-

tem para a lactação e de 

entre estas 50% progridem 

para mastite clínica na lacta-

ção que vai decorrer. 

Os tetos na glândula mamária 

encontram-se separados do 

ambiente exterior por um 

tampão de queratina que lhes 

encerra o esfíncter. É reporta-

do que 50 e 5% dos tetos en-

contram-se respetivamente 

abertos após 7 e 50 dias no 

período seco. Isto fica a de-

ver-se a um atraso normal-

mente verificado na formação 

deste tampão. Animais que 

recebem tratamento no perí-

odo seco apresentam um en-

cerramento antecipado do 

canal do teto por este selo de 

queratina. 

É um fato que a terapia de 

secagem é eficaz na cura e 

proteção contra uma nova 

infeção intramamária durante 

o período de secagem e até 

21 dias após o parto. A ques-

tão central é muitas vezes o 

tipo de tratamento mais ade-

quado para o animal e para a 

exploração leiteira em que 

nos encontramos. Numa épo-

ca em que se tanto se discute 

a redução da utilização de 

antibióticos nos animais de 

produção torna-se necessário 

encontrar o tipo de tratamen-

to mais adequado à situação 

em que a exploração e o efe-

tivo leiteiro se encontram. Exis-

tem quatro vertentes a consi-

derar na terapia do período seco. Não efetuar tratamento algum, efe-

tuar um tratamento com um antibiótico intramamário (bisnagas de 30/45 

dias) de largo espectro, efetuar um tratamento específico para a bacté-

ria em causa após análise efetuada ao leite e por último aplicação de 

um selante adjuvante ou não, ao antibiótico intramamário.  

A utilização de um antibiótico intramamário de largo espectro é frequen-

temente realizada nos dias de hoje com elevadas taxas de sucesso na 

cura de novas infeções na glândula mamária. A utilização de um trata-

mento deste tipo como medida profilática em quartos não infetados 

pode no entanto predispor a uma infeção por disrupção do epitélio do 

canal, pela introdução acidental de patogénios resistentes ao antibióti-

co ou através da disrupção da flora normal intramamária. Assume por-

tanto primordial importância a recolha de uma amostra de leite para 

análise antes de efetuar algum tratamento bem como as medidas de 

higiene aquando da aplicação deste tipo de terapia.  

A utilização de um antibiótico seletivo para o agente causador da masti-

te é uma outra opção terapêutica. Esta opção de tratamento apresenta 

no entanto uma similar eficácia na cura e prevenção de novas infeções 

intramamárias quando comparada com a utilização de um antibiótico 

de largo espectro. Este tratamento torna-se no entanto mais benéfico 

pois pode levar a uma otimização no tratamento e a um menor abuso 

na utilização de antibióticos por parte dos produtores de leite.  

É descrito que assim que se forma um selo de queratina no canal do teto 

após a secagem do animal, um quarto não infetado apresenta um risco 

muito baixo de desenvolver uma infeção no restante período seco. Um 

selante atua providenciando uma barreira física contra o exterior da 

glândula mamária fechando deste modo o canal do teto. A utilização 

de um selante está associada a uma redução na aquisição de novas 

infeções intramamárias sendo este efeito particularmente marcante 

quando estamos perante agentes ambientais como Escherichia coli e 

restantes Enterobacteriaceae. É de notar no entanto que este tipo de 

tratamento não apresenta resultados em animais que já apresentem 

uma infeção mas é sim bastante recomendável na prevenção de novas 

infeções.  

Não se pode afirmar que haja um protocolo de tratamento ideal no pe-

ríodo seco. Na atualidade há que recorrer aos técnicos especializados 

nesta área e há que ter em conta os dados de qualidade do leite forne-

cidos por exemplo pelo contraste leiteiro antes de pôr algum tratamento 

em prática na exploração. 

Em jeito de conclusão quero aproveitar para referir que o período seco é 

uma fase fundamental na vida de uma vaca leiteira e é um intervalo de 

tempo em que se podem prevenir ou tratar grande parte dos problemas 

que um animal irá apresentar durante a lactação. É necessário portanto 

o produtor de leite apostar cada vez mais neste período em vez de em 

seguida na lactação se deparar com os inúmeros problemas que este 

encontra na atualidade. 
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Para rir!  

O Cruzeiro 

 Querido Diário... 1º Dia: 

Já estou preparada para fazer 

este maravilhoso Cruzeiro, pre-

sente do meu marido... Vim sozi-

nha e trouxe na mala as minhas 

melhores roupas! Estou excitada! 

 Querido Diário... 2º Dia: 

Foi lindo, vi alguns golfinhos e 

baleias! Que viagem maravilhosa 

estou a começar a gostar...! Hoje 

encontrei-me com o Capitão, 

que por sinal é um belo homem! 

 Querido diário... 3º Dia: 

Hoje estive na piscina. Fiz tam-

bém um pouco de jogging e 

joguei mini-golfe. O Capitão 

convidou-me para jantar na sua 

mesa. Foi uma honra e a noite foi 

maravilhosa. Ele é um homem 

muito atraente e culto. 

 Querido diário... 4º Dia: 

Fui ao Casino do navio! Tive mui-

ta sorte, pois ganhei 80€. O Capi-

tão convidou-me para jantar 

com ele no seu camarote. A ceia 

foi luxuosa com caviar e cham-

panhe. Depois de comermos ele 

perguntou se eu ficaria no seu 

camarote, mas recusei o convite. 

Disse-lhe que não queria ser infiel 

ao meu marido. 

 Querido diário... 5º Dia: 

Hoje voltei à piscina para me 

bronzear um pouco. Depois, de-

cidi ir ao Piano Bar e passar ali a 

tarde. O Capitão viu-me e con-

vidou-me para tomar um aperiti-

vo. Realmente ele é um homem 

encantador. 

Perguntou-me de novo se eu 

queria visitá-lo no seu camarote 

naquela noite. E eu lhe disse que 

não, que era casada! Então ele 

disse que se eu continuasse a 

responder não, que iria afundar o 

navio! 

Fiquei aterrorizada! 

 Querido diário... 6º Dia: 

Hoje salvei 1600 pessoas... Três 

vezes!!! 

 

Novidades do Alentejo!!! 

ÚLTIMAS NOTÍCIAS DE BEJA: 

“Gémeo tenta suicidar-se e mata 

o irmão por engano” 

 

Curva perigosa 

O alentejano estava a guiar nu-

ma estrada, quando viu uma 

placa que dizia: 

'Curva Perigosa à Esquerda'. En-

tão ele não teve dúvidas: Virou à 

direita! 

 

Agenda de telefone 

Por que os alentejanos usam so-

mente a letra 'T' nas suas agen-

das de telefone? 

Telefone do Antonio, telefone do 

Joaquim, telefone do Manoel, 

telefone do Pereira... 

 

Loja dos sapatos 

O Manuel foi na segunda-feira a 

uma loja de sapatos. Escolheu, 

escolheu e acabou decidindo-se 

por um par de sapatos verdes. 

O vendedor entregou os sapatos, 

mas foi logo advertindo: 

- Sr., estes sapatos costumam 

apertar os pés nos primeiros cin-

co dias. 

- Não tem problema compadre: 

Eu só vou usá-los nesse domingo 

que vem!!! 

 

Astronauta alentejano 

A Nasa enviou nu espaço 3 ma-

cacos e 1 alentejano: 

- Nasa para a Nave: 

- Macaco Nº 1, configurar painel 

de controlo da espaçonave. 

- Configuração efetuada! 

- Macaco Nº 2, verificar a 

pressurização da espaçona-

ve. 

- Pressurização verificada! 

- Macaco Nº 3, alinhar a rota 

da espaçonave. 

- Rota alinhada! 

- Astronauta Alentejano... 

- Já sei, já sei patrão: Põe co-

mida para os macaco e não 

mexe em nada... ! Né? 

 

No trabalho 

Conversa entre o empregado e o 

chefe, ambos alentejanos: 

- Chefe, os nossos arquivos estão 

superlotados... posso jogar fora os 

que têm mais de 10 anos? 

- Sim, claro! ... mas antes tira uma 

cópia de cada. 

 

No chuveiro 
Manuel está tomando banho e 

grita para Maria: 

- Ó Maria, traz-me um shampoo, 

por favor. 

E Maria entrega-lhe o shampoo. 

Logo em seguida, grita nova-

mente: 

- Ó Maria, me traz outro shampoo 

!!. 

- Mas eu já te dei um agorinha 

mesmo, homê !!! 

- É que aqui está dizendo que é 

para cabelos secos e eu já mo-

lhei os meus. 

 

Segurança 

O filho do alentejano chega para 

o pai e diz: 

- Paiê, posso ir lá fora ver o ecli-

pse? 

- Pode sim meu filho, mas não 

chegue muito perto...! 

 

Confiança 

Essa aconteceu num quartel de 

Évora. 

O soldado Jacinto das porta-de-

armas estava de vigia quando se 

aproxima um jipe com um outro 

soldado a guiar. O Jacinto apon-

tou para a cabeça do motorista 

dom jipe e fez a pergunta de 

segurança: 

- Você sabe qual é a senha? 

- Sei! 

- Então tudo bem, pode passar. 



Dois bastam 
Quantos alentejanos são neces-

sários para afundar um submari-

no? 

Dois. Um bate na porta, o outro 

abre! 

 

No supermercado 
- O alentejano, cada vez que 

compra uma caixa de leite, 

abre-a, ali mesmo, no supermer-

cado, porquê? 

- Porque na caixa de leite está 

escrito: 'Abra aqui.' 

  

Mulher otimista 

Hoje, quando acordei, 

Levantei-me e a minha coluna 

fez… "treq". 

Fiquei de pé e o meu joelho fez… 

"treq". 

Olhei para o chão e meu pesco-

ço fez&helli p; "treq". 

Depois, olhei para o espelho e 

pensei: 

"Caramba, além de gostosa, es-

tou a ficar crocante...” 

 

O professor: 

Quem é que quer ir para o céu? 

Todos levantaram o braço menos 

o Joãozinho. 

Joãozinho… Então, não queres ir 

para o céu? 

A mamã disse-me que quando 

saísse do colégio fosse direitinho 

para casa... 

 

O filho para o pai: 

-Pai, compre-me uma enciclo-

pédia. 

-Para que a queres? 

-Para ir estudar para a universi-

dade. 

-Vai a pé, que os outros também 

vão. 

 

O sermão 

- O que deve fazer um homem 

casado depois da missa? 

- O esposo regressa da missa, 

entra em casa a correr e dirige-

se à esposa com invulgar alegria. 

- Abraça-a, levanta-a ternamen-

te nos braços e vai dançando 

com ela suspensa no ar, à volta 

de cada móvel de casa. 

Pergunta a esposa, bastante 

admirada com o gesto: 

- O que foi que disse hoje o pa-

dre no sermão? Será que disse 

que os maridos devem ser mais 

carinhosos com as suas esposas? 

Responde o marido, radiante: 

- Não amor, o padre disse que 

temos que carregar a nossa cruz 

com alegria redobrada... 

 

NOTÍCIA DE "ÚLTIMA HORA" 

Sobre a "Coligação-Governo" 

Passos Coelho tentou convencer 

Portas a casar com a Ministra das 

Finanças Maria Luís Albuquerque. 

"Podes tratá-la por Luís e tudo", 

terá argumentado o PM ... 

 

Ladrões 
Qual é a diferença entre os la-

drões sauditas e os ladrões lusita-

nos? 

Na Arábia Saudita os ladrões são 

amputados e cá eles são depu-

tados ! 

 

Quando Deus manda...  
Uma senhora idosa, muito pobre, 

e desesperada ligou para uma 

rádio cristã pedindo ajuda, pois 

estava em grande dificuldade. 

Um ateu que ouvia a emissão no 

carro, decidiu provocar a fé da 

senhora: apontou o endereço 

dela e pediu à sua secretária 

que fosse entregar um cesto 

cheio de alimentos na residência 

da velhinha, instruindo a funcio-

nária de que quando a senhora 

perguntasse quem tinha enviado 

aquilo, ela deveria responder: 

«Foi o diabo». 

A secretária foi a casa da senho-

ra e entregou o cesto. Como a 

senhora, visivelmente alegre, não 

dizia nada, a funcionária pergun-

tou:  

«Não quer saber quem enviou 

isto?». Calmamente, a senhora 

idosa respondeu:  

«Não importa quem foi, menina.  

Quando Deus manda, até o dia-

bo obedece!» 

 

Na barbearia 
Um alfacinha e um tripeiro foram 

parar à mesma barbearia, no 

tempo em que lá se fazia a bar-

ba. 

Enquanto foram atendidos, não 

se falou uma palavra. 

Os barbeiros temiam iniciar qual-

quer conversa pois poderia des-

cambar em discussão. ... Termi-

naram a barba de seus clientes 

mais ou menos ao mesmo tem-

po. 

O barbeiro que tinha o alfacinha 

na sua cadeira estendeu o braço 

para pegar o after-shave no que 

foi interrompido rapidamente 

pelo seu cliente: 

- Não obrigado! A minha mulher 

vai sentir esse cheiro e pensar 

que eu estive numa casa de al-

terne. 

O segundo barbeiro virou-se para 

o tripeiro: 

- E o senhor? - indagou. 

O tripeiro respondeu: 

- Bote bastante! A minha mulher 

nunca lá estebe, por isso num 

sabe como é o cheiro de uma 

casa de meninas ... 

 

Pinto da Costa 
Pinto da Costa foi jantar a um 

restaurante de luxo, onde até os 

talheres eram de ouro. 

De repente, Pinto da Costa vê o 

Filipe Vieira pegar em duas co-

lheres de ouro e escondê-las no 

bolso. 

Ficou chateado da vida, por não 

ter tido a ideia primeiro e, para 

mostrar que ele ainda é o presi-

dente do Porto, decidiu que 

também ia roubar duas colheres. 

Pinto da Costa pensou um pouco 

e, como exímio enganador, per-

guntou ao empregado: 

- Você quer que eu faça uma 

magia? 

- Sim senhor, respondeu o em-

pregado. 

- Bem, pegue nessas duas colhe-

res de ouro e ponha-as no meu 

bolso. 

O empregado assim fez. Pegou 

nas colheres e colocou-as no 

bolso de Pinto da Costa. 

- OK, senhor, e agora? 

- Agora conta até 3 e, de segui-

da, vai tirá-las do bolso do Filipe 

Vieira. 

 



PPeerrííooddoo  ppéérrii--ppaarrttoo  ee  ssuuaa  iinnfflluuêênncciiaa  
nnaa  ssaaúúddee  uutteerriinnaa  ddaa  vvaaccaa  lleeiitteeiirraa  

 
Deolinda Silva 
Médica Veterinária, Zoetis Saúde Animal 
 

O período péri-parto, também denominado fase de transição, é definido como as 3 últimas semanas do 

período de secagem e as 3 semanas imediatamente a seguir ao parto (Fig.1). Estas 6 semanas são consi-

deradas as mais críticas para a vaca leiteira durante todo o seu ciclo de produção e influenciam a eficiência reprodutiva e o poten-

cial produtivo de cada animal.  

 

 

 

 

 

 

 
Neste período a vaca leiteira é sujeita a mudanças metabólicas e hormonais relacionadas com o parto e início de lactação. Se 

estas mudanças não ocorrerem de forma equilibrada, a vaca fica em elevado risco de desenvolver determinadas doenças como: 

hipocalcémia (‘vaca caída de parto’), cetose (‘falta de açúcar’), retenção de placenta, metrite (‘vacas sujas’), mamite, deslocamen-

to de abomaso (‘estômago virado’), laminites (‘formigueiro’), entre outras. 

As consequências das doenças que ocorrem neste período são várias: 

- diminuição da produção de leite; 

- diminuição da eficiência reprodutiva (baixa a fertilidade); 

- aumento da taxa de refugo;  

- custos com tratamentos e intervalos de segurança para o leite e carne; 

- alongamento do intervalo entre parto e gestação; 

- custos totais são variáveis consoante o caso (ex. custo  médio de 246€ por vaca em casos de hipocalcémia, cerca de 

400€ por cada vaca manca, etc).  Mulligan FJ et al (06) Ani Repro 

Sci; Kossaibati (97), Vet Journal 

Este artigo irá focar-se nas doenças do útero: factores de risco, 

impacto produtivo e reprodutivo, dando especial relevo a medi-

das preventivas. 

A saúde uterina é um factor-chave para o sucesso de uma 

exploração leiteira. Uma exploração com baixa fertilidade, no 

geral tem menos lactações por vaca (menor produção de leite 

no total), menos novilhas de reposição (menos partos por va-

ca), maiores custos com inseminações por vaca, maiores cus-

tos com tratamentos e maiores taxas de refugo (a infertilidade 

é das mais importantes causas de refugo numa exploração 

leiteira).  

A metrite é definida como a infecção do útero até aos 21 dias 

pós-parto, causada pela multiplicação de micróbios no útero da 

vaca. Desenvolve-se uma infecção que pode atingir o útero na 

sua totalidade, e, afectar o estado geral da vaca que pode ter febre, 

diminuição de apetite, diminuição da produção de leite, e, em casos 

muito graves, levar à morte do animal. O útero pode conter fluidos de quantidade, consistência, cor e cheiro variáveis (Fig. 2).  

Fig. 1 - Esquema repre-
sentativo do período 

péri-parto. 

Fig. 2 – Corrimentos indicativos de metrite. Nota-se ainda restos 
de placenta e líquidos de coloração castanho-avermelhada. 



Fig. 5 – Corrimento uterino com pús (manchas bran-
cas) indicativo de endometrite (esquerda). 

É importante salientar que em 80 a 100% das vacas paridas existe contaminação microbiana. Uma vaca saudável, através da 

acção do seu sistema de defesas, tem capacidade para eliminar esses micróbios e realizar uma involução uterina normal, ficando 

o útero apto para uma nova gestação pelos 50 dias pós-parto. Qualquer doença ou distúrbio nutricional nesta fase, pode levar a 

que a vaca fique com as defesas em baixo (imunossupressão), não consiga combater a infecção, surgindo a metrite. É por esta 

razão que o maneio adequado da vaca no período péri-parto tem uma importância vital na saúde uterina e desempenho reproduti-

vo futuro da vaca. 

A ocorrência de infecções uterinas no pós-parto imediato pode ter efeitos nefastos, a curto e a longo prazo, para a saúde e produ-

tividade da vaca e para a rentabilidade económica da exploração. Pode haver diminuição da produção leiteira (até menos 402Kg 

nos 1os 100 dias de lactação – Konyves L. et al (09), Acta Vet Hung), atraso no retorno ao cio, diminuição da taxa de concepção (a vaca 

tem mais dificuldade em ficar gestante e são necessárias mais inseminações por cada gestação), aumento da mortalidade embri-

onária, elevados custos com tratamentos, etc. O custo de uma metrite, considerando todas as consequências acima descritas, 

pode variar entre 160 a 420€ por vaca. Konyves L. et al (09), Acta Vet Hung 

Existem vários factores de risco para o desenvolvimento de metrites, tais como: 

- retenção de placenta (Fig. 3); 

- partos difíceis que impliquem assistência (Fig. 4); 

- partos gemelares (gémeos); 

- partos prematuros ou provocados; 

- abortos; 

- má higiene ambiental no local do parto e má higiene durante a assistência ao parto; 

- doenças metabólicas (hipocalcémia, cetose, fígado gordo, acidose ruminal). 

 
                                                                                
Fig. 4 – Assistência a parto difícil (em 

cima).  

                                                                  

É importante o conhecimento 

destes factores de risco, na me-

dida em que nos permitem identi-

ficar quais as vacas que têm 

maior probabilidade de desen-

volver metrite. Devemos prestar 

atenção especial a estas vacas, 

adoptando medidas de prevenção de doença e estar alerta para possíveis sinais de 

doença tendo em vista a detecção e tratamento precoces.  

Fig. 3 – Retenção de placenta (esquerda). 

Uma das formas mais simples e eficazes, mas no entanto subvalorizadas, para 

melhorar o desempenho das explorações, é o correcto controlo e maneio das va-

cas no período péri-parto (Programas pós-parto). As metrites são uma causa impor-

tante de perdas reprodutivas, com repercussões a longo prazo. Se não são detec-

tadas e tratadas atempadamente, evoluem para uma infecção crónica do útero, 

denominada endometrite (ex. vacas com corrimentos ‘sujos’ na altura da insemina-

ção). Esta forma de infecção é mais difícil de tratar e pode ser causa de infertilida-

de, acarretando custos extra com tratamentos, inseminações, aumento do intervalo 

entre partos e, em último caso, refugo do animal (Fig. 5). 

A base dos programas pós-parto é a prevenção, detecção e tratamento precoce de 

doenças que ocorram no péri-parto. O seu retorno é a diminuição da ocorrência 

destas doenças e suas consequên-

cias negativas. 



Como principais medidas de prevenção temos: 

 - prevenção das doenças metabólicas como a hipocalcémia, cetose e acidose ruminal, assegurando uma adequada tran-

sição alimentar da secagem para o período de lactação. Como exemplo temos: colocar as vacas secas junto das vacas em pro-

dução, pelo menos uma semana antes do parto, permitindo uma adaptação gradual à nova alimentação. A prevenção de algumas 

doenças metabólicas (hipocalcémia e cetose) pode ser complementada com administração de fármacos por via oral ou injectável. 

No caso da hipocalcémia, administração de vitamina D3 na semana anterior ao parto, cálcio oral ou injectável na altura do parto; 

no caso da cetose, administração de propilenoglicol. O maneio adequado da fase de transição, para além de ajudar a prevenir 

algumas doenças metabólicas, permite também minimizar o stress sofrido pelas vacas quando mudam para o grupo de lactação. 

O stress provoca diminuição das defesas do animal, tornando-o mais susceptível a doenças; 

 - controlo da condição corporal da vaca ao longo da lactação. Vacas muito gordas ou muito magras têm maior predispo-

sição para infecções uterinas e doenças metabólicas, entre outras. Existem escalas de avaliação corporal simples que podem 

ajudar a determinar a condição corporal dos animais); 

 - assegurar higiene adequada no local do parto (ex. pastos ou parques não enlameados – Fig. 6 e 7) e durante a ajuda 

aos mesmos, caso necessário. Durante a ajuda aos partos, qualquer procedimento (mãos e braços muito sujos) que envolva a 

manipulação da vagina e/ ou útero, pode potencialmente aumentar a entrada de micróbios para dentro do útero, predispondo a 

metrites. O equipamento utilizado durante o parto (cordas, macaco hidráulico, etc) deve estar o mais limpo possível e deve conse-

guir-se que assim se mantenha em cada utilização. 
 

 
Fig. 6 – Vaca Limousine 
a parir em pastagem 
adequada.           
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7 – Pastagem não 
adequada para as vacas 

parirem. 

 
Tendo em vista a detecção precoce de doenças, devemos prestar especial atenção às 

vacas paridas durante os 1os 12 dias pós-parto, sendo útil avaliar: 

 -  temperatura rectal (Fig. 8): a febre (> 39.5oC) é dos primeiros sinais de doen-

ça. Não nos devemos basear apenas neste parâmetro porque existe uma percentagem de 

vacas que têm metrite, e, não apresentam febre. Idealmente a medição de temperatura 

deve ser diária, durante os 12 dias. Caso a medição diária seja impraticável na explora-

ção, aconselha-se a estipular 3 dias por semana fixos (ex. 2ª, 4ª e 6ª feira) para tal proce-

dimento.  

 - avaliação do corrimento vaginal: o corrimento vaginal normal no pós-parto é 

gelatinoso, com coloração avermelhada e sem cheiro. Por norma, por volta dos 10 a 15 

dias pós-parto ocorre a expulsão das lóquias (limpeza normal das vacas). Corrimentos 

líquidos, com coloração esbranquiçada ou acastanhado e com cheiro fétido são indicativos 

de metrite (Fig. 9); 

- alterações do apetite: a diminuição do apetite é sinal de doença e enfraquece 

o animal (ex. 1Kg a menos na ingestão de matéria seca no pós-parto, aumento o 

risco de doença em 3 vezes – Huzzey JM et al (07), J Dairy Sci); 

 - sinais de vivacidade: olhar ‘esmorecido’, orelhas caídas, reacção mais lenta a 

estímulos, entrar na ordenha nos últimos lugares quando por norma é das primeiras va-

cas, são todos sinais indicativos de doença, há muito reconhecidos pelos produtores; 

 - produção de leite: quebras bruscas na produção de leite ou produções abaixo 

do esperado, são sinais de alerta que exigem 

uma atenção especial ao animal. 
  Fig. 8 – Vaca com corrimento de metrite (coloração avermelhada e consistência líquida). Notar 

que está em contracção (‘a espremer-se’), outro sinal típico de vaca com metrite (direita). 



 

Após o diagnóstico de metrite, é essencial o tratamento do animal o mais rapi-

damente possível. Tratamentos adequados e atempados aumentam probabili-

dade de cura do animal, evitando infecções crónicas do útero (endometrites) 

que originam perdas de fertilidade, podendo mesmo levar ao refugo do animal 

por incapacidade de ficar gestante.  

O tratamento pode incluir antibiótico local ou injectável. Quando o estado geral 

do animal se encontra afectado (febre, quebra na produção de leite, diminuição 

do apetite, etc), é sempre aconselhável administrar antibiótico injectável. Para 

obtenção de taxas de cura óptimas o tratamento deve ser longo. Existem estu-

dos que referem baixas taxas de cura com tratamentos curta duração (3 dias ou 

menos). Consoante o caso, pode ser necessário instituir terapia de suporte, com 

anti-inflamatórios, fluidoterapia (‘soro’), etc. 

Deve sempre consultar o médico veterinário da exploração para correcto acon-

selhamento sobre a terapia a instituir em casos de metrite, quer seja para o 

animal individual ou para estabelecimento de protocolos de rotina a usar na ex-

ploração. 

Nem todas as explorações têm a necessidade de implementar todas as medidas acima descritas. Os programas de monitorização 

da saúde da vaca leiteira no pós-parto, devem ser sempre adaptados às necessidades e realidade da exploração. É importante 

consultar os técnicos assistentes da exploração para delinear um plano de acção adequado e realista. De uma forma geral, estão 

em causa procedimentos simples que não requerem grandes alterações ou investimentos, e que podem trazer benefícios impor-

tantes. 

Em conclusão, para optimizar a rentabilidade económica da exploração, é fundamental assegurar uma boa eficiência reprodutiva 

dos animais, que deve passar por um cuidado mais focado no péri-parto. Este objectivo consegue-se com análise dos dados da 

exploração, para tomar as decisões mais certeiras, com a adopção de protocolos de prevenção, motivação e trabalho de equipa. 
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  Fig. 9  – Medição de temperatura rectal (em cima). 







Noticias (ANIL) 

Ani 
Patrão Neves defende 
mais apoio para os 
produtores de leite 

 Eurodeputada Patrão 
Neves interveio na reu-
nião da Comissão de Agricultura do Parlamento Euro-
peu para exigir “mais medidas de apoio aos produto-
res de leite das Regiões Ultraperiféricas” tendo em 
conta o fim das quotas leiteiras, definidas para 2015.  

A intervenção da eurodeputada inseriu-se no debate sobre o 
relatório a “Manutenção da produção de leite nas zonas mon-
tanhosas, nas zonas desfavorecidas e nas regiões ultraperiféri-
cas após a expiração do regime de quotas leiteiras”, cujo rela-
tor é o seu colega Herbert Dorfmann. 

Segundo a Eurodeputada “este relatório é muito positivo para 
os produtores de leite das zonas agora privilegiadas, uma vez 
que propõe algumas compensações e a agilização de proces-
sos, o que deverá permitir suavizar o impacto do fim das quo-
tas, nomeadamente nos Açores”. Patrão Neves prosseguiu 
sublinhando que “não podemos continuar a olhar a produção 
leiteira apenas com num economicista, sendo indispensável 
reconhecer a importância social que os Agricultores desem-
penham nas suas terras.” 

Patrão Neves sublinhou ainda que “numa ocasião em que 
tanto falamos de uma Europa dos cidadãos, damos primazia a 
tudo menos à dimensão social das questões?! A Europa há 
muito que deixou de ser apenas um mercado comum, Comu-
nidade Económica Europeia/CEE) e assume hoje claramente 
uma dimensão social que tem de estar presente em todas as 
políticas. Por isso afirmo que todos sabemos que o fim das 
quotas não levará à falta de leite na Europa. O que aqui está 
em causa é que muitas das regiões que tradicionalmente o 
produzem poderão ficar em risco de deixar de o fazer, com 
todas as consequências que daí advêm para a ocupação do 
território e a queda demográfica nas ilhas, a preservação da 
paisagem e e o declínio da agricultura, a biodiversidade, a 
dinamização turística, entre outros aspectos fundamentais 
para o desenvolvimento sustentado destas regiões”. 

Este documento surge numa altura em que se aguarda com 
expectativa a apresentação do estudo da Comissão Europeia 
sobre o impacto do fim das quotas que será apresentado 
ainda este mês. Segundo Patrão Neves “fiz tudo o que pude 
para, neste contexto, chamar a atenção para a especificidade  

dos Açores e da necessidade de medidas adequadas eficazes. 
Expliquei por diversas vezes as consequências do fim das quo-
tas para uma região como a nossa, contactei por diversas 
vezes os serviços da Comissão Europeia, desde o Comissário 
da Agricultura à responsável pelas regiões ultraperiféricas, 

realizei workshops e seminários, no Parlamento Europeu co-
mo em todas as ilhas dos Açores, realizei dezenas de emen-
das  e mal soube dos resultados preliminares, pressionei os 
meus colegas e as entidades competentes para a necessidade 
de se preverem medidas compensatórias a estes impactos. 
Agora veremos o que irá acontecer e depois definir quais as 
iniciativas que poderemos tomar para que se consiga minimi-
zar estes previsíveis impactos negativos”. 

A finalizar a sua intervenção, Patrão Neves conclui que ”a 
descontinuidade geográfica é sem dúvida um handicap que 
urge ser compensado, através de não só apoios para os trans-
portes, mas também para a produção, transformação e co-
mercialização dos produtos lácteos”. 

05-09-2013 

FONTE: Gabinete da Eurodeputada Patrão Neves/Rádio Atlântida 

 

McDonald’s lança Sundae com Ananás dos 

Açores 

 
istinguido recentemente como "Sabor do Ano 2013", 
o Ananás dos Açores / S. Miguel de Denominação de 
Origem Protegida (DOP) é o mais recente sabor por-
tuguês a integrar a gama de gelados Sundae Origens 

da McDonald’s Portugal, sucedendo ao Sundae com cobertura 
de Maçã de Alcobaça de Indicação Geográfica Protegida (IGP) 
e de Pera Rocha do Oeste DOP.  
 
Este lançamento vem reforçar a aposta da marca em desen-
volver produtos adaptados ao gosto local e às preferências 
dos consumidores portugueses, estando disponível em todos 
os restaurantes McDonald’s a partir de 28 de agosto. 
 
Trata-se de uma inovação desenvolvida em Portugal e em 
exclusivo para o mercado nacional, em parceira com duas 
empresas portuguesas de referência: Frulact e PROFRUTOS-
Cooperativa de Produtores de Frutas, Produtos Hortícolas e 
Florícolas de S. Miguel, CRL. O envolvimento destes parceiros 
foi fundamental para o lançamento deste novo produto, re-
forçando o compromisso da McDonald’s Portugal para com os 
produtores portugueses e o desenvolvimento e apoio à eco-
nomia e produção nacional. 
 
Em declarações à imprensa, John Alves, diretor de Marketing 
e Comunicação McDonald’s Portugal, afirmou que "é com 
grande satisfação que lançamos mais uma inovação exclusiva 
para o mercado português, que traduz a nossa filosofia de 
integração e adaptação ao gosto e preferências nacionais: o 
Sundae Origens com Ananás dos Açores / S. Miguel. Uma 
aposta num fruto emblemático, tanto para a cultura gastro-
nómica micaelense, como a nacional - o Ananás dos Açores- 
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que é uma referência no nosso património e reconhecido pela 
sua excelência. 
 
Este é o «fruto» do trabalho com dois parceiros nacionais de 
excelência- a Frulact e a PROFRUTOS- que apostam na inova-
ção, valorizando a tradição, resultando numa combinação que 
traduz a aposta da McDonald’s Portugal nos ingredientes e 
sabores portugueses de excelência." 
 
Já João Miranda, presidente da Frulact, ressalvou que "o lan-
çamento do Sundae Origens Ananás dos Açores/S. Miguel 
simboliza uma inovação e uma aproximação aos consumido-
res, materializada num novo marco histórico que promete 
focar a região, através de um produto tão representativo no 
nosso panorama socioeconómico. 
 
A parceria desenvolvida com a McDonald’s Portugal, que tem, 
também, vindo a apostar nas especificidades, não só da pro-
dução nacional como, dos hábitos de consumo dos portugue-
ses, coaduna-se com a atividade desenvolvida pela PROFRU-
TOS no incentivo à compra informada e na sensibilização para 
a valorização dos produtos nacionais, resultando agora num 
produto que, aproximando os consumidores do «nosso» Ana-
nás, aproximá-los-á, igualmente, dos «nossos» Açores." 
 
No futuro, a marca de “fast food” pretende utilizar carne de 
vaca dos Açores.  
“Estamos muito interessados em adquirir carne dos Açores e 
estamos a trabalhar com a Associação Agrícola de São Miguel, 
com o objetivo de resolver alguns pequenos problemas técni-
cos, como o transporte, para termos carne açoriana nos nos-
sos hambúrgueres. Não sei se podemos contar com carne 
açoriana, no próximo ano, porque a decisão está dependente 
de investimentos a realizar pela Associação Agrícola”, justifi-
cou. 
 
Jorge Rita, presidente da Associação Agrícola de São Miguel, 
acrescentou que será necessário concluir o investimento com 
o matadouro e sala de desmancha para se iniciar a venda de 
carne de vaca dos Açores para a cadeia de restaurantes. 
 
Novo restaurante em estudo 
Raul Vasconcelos, proprietário do restaurante McDonald´s, 
em Ponta Delgada, admitiu aos jornalistas “a possibilidade de 
abrir um segundo restaurante em Ponta Delgada”. “Estamos a 
analisar o mercado a ver se a economia melhora. Nós preci-
samos de ser positivos, criar mais emprego  para garantir um 
mercado consolidado e estável. Temos 60 empregados nesta 
loja, temos mantido os postos de trabalho com algum esforço, 
que é compensado pelos nossos clientes”.  
 
A McDonald's convida-o a provar este novo sabor e promete 
continuar a apoiar a divulgação de 
produtos locais de alta qualidade. 
 

Terra Nostra lança queijo 

especial para tostas 
 Terra Nostra, marca de 
queijos da Bel Portugal, 
acaba de lançar um queijo 
ideal para tostas e que é 

produzido nos Açores. Em comunicado a marca diz que as 
fatias Terra Nostra Ideal para Tostas são especialmente indi-
cadas para serem utilizadas em pratos quentes, seja em tostas 
ou em outras receitas culinárias. 
 
 "Fatias deliciosamente derretidas, sem perder o tão caracte-
rístico sabor de Terra Nostra. Tal como todos os produtos 
Terra Nostra, as fatias Ideal para Tosta são também naturais 
dos Açores e produzidas com o leite de vacas felizes", afirma. 
 

2013.08.26 

FONTE: Inforpress 

 

Açores querem manter o 
"mesmo peso" de fundos 
da Europa 

 vice-presidente do Governo dos Açores, Sérgio Ávila, 
disse que a região quer, no mínimo, “manter o mes-
mo peso” de afetação de fundos comunitários para o 
período 2014-2020, tendo já transmitido esta posição 

ao Governo da República. 
 
Governos da República e dos Açores estão atualmente a ne-
gociar o envelope financeiro que caberá aos Açores ao abrigo 
dos valores afetos ao país pela União Europeia. 
 
Confrontado com o facto dos Estados-membros estarem a 
receber, pela primeira vez, ao abrigo do orçamento da UE 
para 2014-2020, menos verbas do que no quadro comunitário 
anterior e se isso não irá condicionar o montante da transfe-
rência de fundos para os Açores, Sérgio Ávila reiterou que “a 
posição mínima” é “manter o peso relativo na afetação de 
recursos do país”. 
 
Sérgio Ávila recordou como argumento de negociação que os 
Açores têm uma “boa taxa de execução financeira” de fundos 
comunitários, bem como um “bom grau de aproveitamento” 
dos mesmos, o que se revela no impacto destas verbas em 
termos do processo de convergência com as médias comuni-
tárias. 
 
O vice-presidente do Governo dos Açores salvaguardou que a 
região tem tido quer em termos de execução e de resultados 
as taxas “mais elevadas” de todas as regiões do país. 
 
“Nós temos demonstrado quer em termos técnicos quer em 
termos operacionais as nossas argumentações, temos cum-
prido a calendarização que tinha sido definida”, sustentou 
Sérgio Ávila. 
 
O vice-presidente do executivo açoriano não quis pronunciar-
se “nesta fase das negociações” sobre os resultados finais, 
uma vez que os mesmos “ainda não existem”, mas salvaguar-
dou que “há já um pré-acordo” para a conclusão do processo. 
 
Ao abrigo do atual quadro comunitário de apoio, que cessa no 
final do corrente ano, a região autónoma beneficiou de fun-
dos comunitários na ordem dos 1,5 mil milhões de euros. 
 
2013.08.21 
FONTE: Açoriano Oriental 
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UE criará mecanismos pa-
ra minimizar o fim das 
quotas leiteiras 
 

 Comissão Europeia comprometeu-se a introduzir "me-

canismos" para avaliar e minimizar o impacto do fim do 

regime das quotas leiteiras, em 2015, afirmou o secre-

tário regional dos Recursos Naturais do Governo dos Açores.  

 

Luís Neto Viveiros esteve reunido em Bruxelas com o comissá-

rio europeu Dacian Ciolos, a quem manifestou preocupações 

em relação ao "futuro do setor leiteiro no período pós-quotas, 

assim como de outras questões ligadas à operacionalização da 

reforma da Política Agrícola Comum em curso", segundo uma 

nota oficial do Governo dos Açores. 

 

"O comissário Ciolos assumiu o compromisso de implementar 

mecanismos de avaliação que permitam minimizar os impac-

tos do fim do regime e introduzir correções sempre que ne-

cessário", assegurou Neto Viveiros, citado no texto. 

 

Por outro lado, Viveiros congratulou-se com a manutenção do 

orçamento para o POSEI (Programa de Opções Específicas 

relativas ao Afastamento e à Insularidade, destinado às regi-

ões ultraperiféricas da União Europeia). 

 

"A manutenção do envelope financeiro num período de forte 

contenção dos orçamentos, do qual não é exceção o orçamen-

to da Política Agrícola Comum (PAC), é um compromisso posi-

tivo para o futuro da agricultura açoriana que merece ser 

assinalado", disse o responsável pela pasta da Agricultura no 

Governo dos Açores. 

 

Viveiros congratulou-se também por o POSEI, cuja proposta 

de revisão será lançada em breve pela Comissão Europeia, 

passar a ter "maior flexibilidade" e possibilitar "a cada região 

estabelecer as medidas de apoio mais ajustadas à sua realida-

de". 

 

O secretário regional do Governo dos Açores reuniu-se com o 

comissário europeu da Agricultura em Bruxelas, depois de 

Dacian Ciolos ter estado na Madeira na semana passada. 

 

Num comunicado divulgado na semana passada, o Governo 

dos Açores revelou que manifestou em maio ao comissário "o 

interesse numa deslocação sua à região, tendo em conta a 

importância do setor agrícola". 

 

Por outro lado, ainda segundo o mesmo comunicado, o presi-

dente do executivo regional, Vasco Cordeiro, escreveu ao 

comissário quando em julho soube que Dacian Ciolos visitaria 

oficialmente a Madeira e as Canárias este mês "a convidá-lo a 

visitar também os Açores e propondo, inclusivamente, um 

conjunto de alternativas que permitiriam, numa só desloca-

ção, visitar as três regiões ultraperiféricas da Macaronésia". 

 

Para Patrão Neves diz que "a montanha pariu um rato" sobre 

as conclusões do estudo do fim das quotas leiteiras 

A Eurodeputada Patrão Neves reagiu com "apreensão, mas 

com um grande sentido de responsabilidade" aos resultados 

do estudo encomendado pela Comissão Europeia sobre o fim 

das quotas leiteiras que prevê que o caminho a prosseguir no 

sector do leite, de uma crescente liberalização dos mercados, 

é para manter, tendo afirmado que "desde Fevereiro deste 

ano que alertei para o resultado absolutamente negro e catas-

trófico que as conclusões preliminares de um estudo seme-

lhante apontavam e não vi ninguém ter qualquer iniciativa. 

Bem sei que o estudo que amanhã vai ser apresentado não é 

o mesmo a que me referi no início deste ano, mas também 

não encontramos neste nada que nos anime ou quaisquer 

medidas para o futuro". 

 

Maria do Céu Patrão Neves considera que se sente “desiludida 

pelo crescente desinvestimento em medidas de regulamenta-

ção do sector do leite. Não antevia este desfecho, apesar de 

não ter grandes expectativas, mas esperava algo de concreto, 

até porque a apresentação do Pacote do leite e a rejeição por 

parte da Comissão Europeia de todas as alterações relaciona-

das com o leite no regulamento da organização comum dos 

mercados, a OCM única, realizadas pelo Parlamento Europeu, 

foram justificados pelo facto de se estar à espera desta "radi-

ografia" sobre o sector na Europa. Assim, o que ficamos é 

manifestamente insuficiente. Atrevo-me até a dizer que afinal 

a montanha pariu um rato, tal o defraudar de expectativas". 

 

De facto decorre amanhã na Comissão Europeia uma jornada 

relacionada com o sector do leite europeu e o seu desenvol-

vimento após 2015, ano em que terminam as quotas leiteiras, 

que prevê a apresentação das conclusões do painel de especi-

alistas independentes sobre o futuro do sector na Europa, 

seguido de apresentações de outros estudos e dois workshops 

sobre o sector. Para Patrão Neves "esta tentativa de atirar 

para a frente, sem a Comissão Europeia assumir uma posição 

de defesa da regulação deste sector leva a que se crie alguma 

desesperança nos produtores leiteiros. Acresce ainda que o 

estudo reconhece o impacto em algumas regiões, não especi-

ficando o caso concreto dos Açores, ao nível do desemprego, 

das consequências ambientais, económicas, territoriais, entre 

outras, dando sempre como exemplo as regiões montanhosas 

dos Alpes, mas desvaloriza-o, indicando alternativas que a 

nós, enquanto Região, nunca poderão substituir a produção 

de leite, mas sim complementá-la, como a produção de car-

ne". 

 

A finalizar a sua reacção, Patrão Neves referiu que "porém, 

gostaria de deixar uma mensagem positiva ao sector, de que 

continuarei a empenhar-me na garantia das condições para 

que as regiões tradicionais de produção de leite continuem 

esta actividade. Sempre disse que não está em causa a falta 

de leite na Europa, mas sim, e por causa da sua importância 

socioeconómica para os Açores, a possibilidade de manter 

esta produção em regiões como a nossa". 

 
 
25/09/2013 
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LLííddeerr  MMuunnddiiaall  MMááqquuiinnaass  ddee  OOrrddeennhhaa  

AApprreesseennttaa  DDiiffeerreenntteess  SSoolluuççõõeess  LLiibbeerrddaaddee  ddee  EEssccoollhhaa  

SEMPRE COM OS MELHORES… 






