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Mais uma revista, mais um passo da nossa caminhada. Nesta edição, 
apresentamos as nossas actividades e comunicados, damos voz a re-
presentantes dos principais partidos, actualizamos os números sobre 
o mercado do leite, partilhamos informação útil para os produtores e 
apresentamos novas secções, mais páginas e uma tiragem superior.

O nosso caminho foi de luta diária, como produtores, para pagar as con-
tas, cuidar dos animais e cultivar a terra, num ano difícil, com seca a 
norte, excesso de água a sul (na época de sementeiras) e temperaturas 
acima da média em Abril e Maio, baixando a gordura do leite e poten-
ciando o crescimento das infestantes do milho.

Uma luta também associativa, permanente mas nem sempre visível, 
para valorizar o nosso trabalho e o nosso produto, o leite português, 
erguendo a voz para denunciar as difi culdades permanentes dos pro-
dutores de leite face a custos elevados e baixo preço recebido pela pro-
dução, cada vez mais distante do preço médio na Europa.

Caminhamos entre a desconfi ança dos que se sentiram incomodados 
com algumas intervenções, a revolta dos que esperavam uma actuação 
mais dura, o apoio de muitos e o desânimo da maioria que luta para 
sobreviver e não viu resultados directos e imediato da nossa interven-
ção. E sofremos com os deixaram de caminhar, forçados a abandonar a 
produção.

O desequilíbrio de rendimentos entre produtores e intermediários é um 
problema velho, provavelmente tão velho como a agricultura. Não te-
nhamos ilusões de o resolver com duas ou três manifestações, greves 
ou bloqueios, nem esperemos que seja uma associação a fazer tudo so-
zinha.

A nossa luta vai continuar com a força que recebermos, apesar da des-
confi ança, da revolta, do desânimo ou da má-língua que tente minar o 
nosso caminho, conscientes de que não somos a solução para tudo mas 
temos o direito e o dever de agir em consciência e fazer algo positivo por 
nós, pelo nosso sector e pelo nosso país. Não desistimos nem nos vende-
mos. Vamos devagar, com segurança, para ter mais força. 

Carlos Neves
Presidente da APROLEP
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Actividades da APROLEP
entre Fevereiro  e Julho de 2011

25 de Fevereiro, Vila do 
Conde - Debate sobre reforma 
da PAC e futuro do leite, organi-
zado em conjunto com AJADP. 
Intervenções da Eurodeputada Pa-
trão Neves e dos Deputados Abel 
Baptista, Agostinho Lopes e Mi-
guel Freitas.

2 de Março, Modivas - 
Manifestação frente à Lactogal, 
sob o lema “INDÚSTRIA E DIS-
TRIBUIÇÃO, SALVEM A PRO-
DUÇÃO”,  organizada em con-
junto com AJADP e Associação de 
Agricultores de Vila do Conde.
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18 de Março, Mosteiró – 
V. Conde  - Conferência de Im-
prensa (c/ AAVC e AJADP) sobre 
abandono da produção e importa-
ção de lacticínios.

VISITAS  DE CRIANÇAS: Continuamos a promover a produção de leite recebendo crianças nas 
nossas vacarias.

16 de Junho, Coimbra - Assembleia Geral da APROLEP – 
Aprovação de Relatório, Contas e Plano de Actividades.

26 de Agosto, Rio Dou-
ro, Régua – Porto:  Passeio 
– convívio de produtores de leite 
promovido pelo Núcleo EDM da 
APROLEP.

Quinta da Cioga – Coimbra Jorge Silva - Alcobaça (ver BD na pág. 38)
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ÚLTIMOS COMUNICADOS DA APROLEP

10 de MARÇO - A PRODU-
ÇÃO DE LEITE E O DEBA-
TE PARLAMENTAR SOBRE 
AGRICULTURA

(…) Compreendemos que 
não compete ao Governo ou As-
sembleia da República definir 
o preço do leite, mas exigimos 
que o Estado assuma uma das 
incumbências prioritárias refe-
ridas no artigo 81, alínea f) da 
Constituição da República Por-
tuguesa: “Assegurar o funciona-
mento eficiente dos mercados, 
de modo a garantir a equilibrada 
concorrência entre as empresas, 
a contrariar as formas de organi-
zação monopolistas e a reprimir 
os abusos de posição dominante 
e outras práticas lesivas do inte-
resse geral”. Não esperamos que 
seja o Estado a marcar golos, mas 
exigimos que assuma o papel de 
árbitro que lhe compete.

As dificuldades dos produto-
res, fruto da subida exponencial 
dos factores de produção, no-
meadamente rações, adubos e 
combustíveis, são reconhecidas e 
incontestadas; É também eviden-
te que o necessário aumento do 
preço do leite ao produtor depen-
de de uma negociação efectiva e 
construtiva entre Indústria e Dis-
tribuição que tarda em acontecer. 
A necessidade de reforçar o po-
der a posição negocial dos pro-
dutores foi também reconhecida 
a nível europeu, com a agravante 
de Portugal, tal como Espanha, 
registar actualmente um preço 
abaixo da média comunitária. 
A Autoridade da Concorrência 
reconheceu as dificuldades dos 
produtores e a posição dominan-
te da Distribuição mas fez apenas 

vagas constatações e recomenda-
ções de que desconhecemos re-
sultados práticos.

Antes que seja tarde, o poder 
político tem de assumir o seu pa-
pel regulador. (...) Estão em causa 
a soberania e a segurança alimen-
tar do país. Depois não vale a pena 
chorar sobre o leite derramado.

14 de Março 2011 – APELO 
AO BOM SENSO DOS CA-
MIONISTAS EM GREVE

A  APROLEP, Associação dos 
Produtores de Leite de Portugal, 
vem por este meio alertar para 
graves dificuldades que a pre-
sente greve nos transportes pode 
causar no sector da Agro-pecuá-
ria. Temos conhecimento de vá-
rias vacarias que não receberam 
os alimentos para animais cuja 
entrega estava prevista para hoje 
e vários motoristas de recolha do 
leite relataram ter recebido ame-
aças. A situação nos alimentos 
compostos pode tornar-se crítica 
a manter-se o bloqueio dos silos 
de cereais no Porto de Leixões. 
(…) apelamos ao bom senso dos 
piquetes de greve para que per-
mitam a passagem de alimentos 
para os animais e do próprio leite 
produzido, pois é um produto al-
tamente perecível que tem de ser 
recolhido diariamente e rapida-
mente transportado para as fábri-
cas para ser transformado e ar-
mazenado. Não podemos deixar 
os animais à fome nem deixar as 
vacas sem ordenhar. Na situação 
difícil em que o sector se encon-
tra, seria catastrófico.

1 de Abril – CONSTRUIR O FU-
TURO DO LEITE PORTUGUÊS

Chegámos ao mês de Abril e 
a generalidade dos produtores de 
leite portugueses continua sem 
qualquer aumento do preço do 
leite. Temos agora pela frente 
muito trabalho e despesas (…) 
No momento em que o país se 
confronta com enormes dificul-
dades de financiamento nos mer-
cados internacionais, devemos 
recordar também que a importa-
ção de produtos lácteos de valor 
acrescentado representa um dé-
fice comercial de quase 200 mi-
lhões de euros, que poderá ser 
reduzido se a distribuição dispo-
nibilizar aos consumidores pro-
dutos de origem portuguesa. Os 
consumidores certamente com-
preenderão que a compra de leite 
e lacticínios portugueses, sendo 
dinheiro que fica em Portugal, 
significa valor para a economia 
nacional, criação de emprego e 
ocupação do território, enquanto 
a importação de lacticínios é di-
nheiro que sai do país agravando 
o défice externo.

Recorde-se ainda que os pro-
dutores de leite portugueses, 
comparativamente aos colegas 
do Norte da Europa, têm custos 
acrescidos com a rega das cultu-
ras, trabalho em parcelas disper-
sas e de menor dimensão e sub-
sídios inferiores a países como 
França ou Alemanha, por injus-
tiças históricas da PAC. Com es-
tes custos naturais superiores e 
apoios inferiores não é possível 
suportar um preço que nos últi-
mos meses foi sucessivamente 
inferior à média europeia. (…) 
Com o preço actual, não é viá-
vel produzir leite em Portugal. 
Só um aumento significativo do 

Continua na pág.8
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À medida que a indústria da produção leiteira tende a recuperar, é crucial proteger a                                                   
sua exploração e retirar dela a maior rentabilidade.

As vacas leiteiras são extremamente sensíveis às micotoxinas, as quais contribuem   
 para inúmeros problemas, tais como baixa imunidade, redução da                                                                 

fertilidade, má qualidade do leite e produção inconsistente.

O Mycosorb, da Alltech, reduz a absorção de micotoxinas nos animais,                                                        
neutralizando assim os efeitos negativos das micotoxinas na saúde da sua exploração.                                                                                                  

Assim, quando se trata de proteger as suas vacas e os seus clientes,                                                                          
lembre-se do adsorvente Nr. 1 de micotoxinas...

O VENCEDOR

Copyright, ©, 2011, Alltech. All rights reserved

Alltech Portugal  |  Av. Dr. Luís Sá  |  nr. 9 Arm A  |  2710-089 Sintra 
Tel: 21 960 55 10  |  infoportugal@alltech.com  |  alltech.com/portugal                                                                                                                  
       facebook.com/AlltechNaturally         twitter.com/@Alltech
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preço ao produtor pode salvar a 
produção de leite. É esse o único 
propósito que move a APROLEP. 
Continuaremos a trabalhar de 
forma construtiva pela valoriza-
ção do leite português(…).

26 DE ABRIL – RECONHE-
CER E DEFENDER A PRO-
DUÇÃO DE LEITE QUE RE-
SISTE EM PORTUGAL

A Assembleia da República 
aprovou recentemente uma re-
solução que Institui o “Dia da 
Produção Nacional” a 26 de 
Abril (…) Para os produtores 
de leite que resistem em Por-
tugal, este será mais um dia de 
intenso trabalho para cultivar 
a terra e cuidar dos animais da 
mesma forma que o fazem to-
dos os dias do ano, haja ou não 
tolerância de ponto ou fim-de-
-semana prolongado. Contu-
do, tendo em conta, tal como 
afirma a resolução, que este 
dia deve “contribuir para o re-
conhecimento da produção na-
cional junto dos consumidores 
portugueses”, entende a Direc-
ção da APROLEP reafirmar a 
necessidade de implementar 
rapidamente um sistema de 
Rotulagem e rastreabilidade 
do leite e lacticínios que per-
mita aos consumidores saber 
com clareza que os produtos 
adquiridos provém de leite de 
qualidade produzido em Por-
tugal. (…) Importante ainda 
será a definição de mecanis-
mos contra a especulação no 
custo das matérias-primas da 
alimentação animal, a manu-
tenção das quotas leiteiras e 
um maior equilíbrio negocial 
entre produtores, indústria e 
distribuição, que permita valo-

rizar o nosso trabalho e a nossa 
produção num preço justo. (…)

Já fomos 80000 produtores em 
Portugal, agora resistimos 8000, 
quase todos em dificuldades. É 
tempo de travar este abandono 
de produção. O futuro do sector 
de leite não pode depender da 
meia dúzia de vacarias que po-
dem sobreviver nas actuais con-
dições. O mundo evolui, as con-
dições alteram-se e as melhores 
explorações de hoje podem fa-
lhar amanhã. Portugal precisa de 
um sector leiteiro que funcione 
como ecossistema em equilíbrio 
entre produção, transformação, 
distribuição e consumo.

18 DE JUNHO – COMUNICA-
DO SOBRE A REALIDADE E 
A FICÇÃO NA AGRICULTU-
RA DE PORTUGAL

(…)Os governantes e to-
dos os portugueses não podem 
deixar-se iludir por campanhas 
publicitárias que anunciam o 
“melhor de Portugal” mas são 
também os maiores importa-
dores de alimentos, nomeada-
mente leite e lacticínios para as 
suas marcas brancas (100 mi-
lhões de euros só no primeiro 
trimestre de 2011!), apesar de 
em Portugal se produzir leite de 
qualidade e em quantidade sufi-
ciente para o consumo do país. 
Os portugueses que desejam 
apoiar a produção nacional e 
consumir produtos portugueses 
devem observar com atenção se 
as embalagens de leite ou lacti-
cínios que adquirem têm o sím-
bolo (PT) 

(…) Apesar de todos os ape-
los lançados pelos produtores, 
apesar de todos os partidos 
políticos terem reconhecido 

a justiça da nossa luta, apesar 
das boas intenções afirmadas 
pela indústria transformadora 
e pelos hipermercados, os pro-
dutores não tiveram qualquer 
aumento no preço, nem quando 
estiveram na rua nem quando 
se remeteram ao silêncio e re-
gressaram aos campos para as 
sementeiras de primavera, au-
mentando ainda mais as suas 
dívidas. Por trás de bonitas de-
clarações, canções, exposições 
ou campanhas publicitárias, a 
realidade é triste e preocupante.

18 DE AGOSTO - NÃO AO 
AUMENTO DO IVA NOS ALI-
MENTOS! SIM À VALORI-
ZAÇÃO DO LEITE PORTU-
GUÊS!

O preço do leite ao produtor 
permanece em Portugal abaixo 
da média comunitária. Dados re-
centemente divulgados relativos 
ao mês de Junho indicaram um 
preço de 0,346€/ kg de leite pago 
na  média das principais indús-
trias europeias, enquanto em Por-
tugal o valor foi apenas de 0,31€ 
no continente e 0,295 nos Açores 
(…) Esperamos que o governo 
promova rapidamente o diálogo 
necessário entre a Distribuição 
e a Indústria para que baixem as 
importações e seja melhor valo-
rizado o leite português.

Pelo contrário, aumentar o 
IVA nos produtos alimentares, 
nomeadamente leite e lacticí-
nios, provocará uma redução do 
consumo de produtos nacionais 
e aumentará a pressão exercida 
pelas superfícies comerciais para 
obter descontos nos fornecedo-
res, afectando mais uma vez os 
produtores, o elo mais fraco da 
cadeia.

Continuação da pág.6
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O anúncio do fim das quotas lei-
teiras a 1 de Abril de 2015 reite-
rado pelo actual Comissário da 

Agricultura criou uma forte expecta-
tiva sobre as propostas para “preparar 
o sector para um futuro mais orien-
tado para o mercado e mais susten-
tável”. Foi este objectivo que ditou a 
constituição do Grupo de Alto Nível 
para o sector do Leite/GAN (2009). 
As suas conclusões (2010), porém, 
não trouxeram propostas concretas e 
credíveis de regulação futura do sec-
tor. 

A inexistência de propostas efec-
tivas de regulação do sector alternati-
vas às quotas manteve-se no “Pacote 
do Leite” que o Comissário apresen-
tou ao Parlamento Europeu, a 9 de 
Dezembro de 2010. 

O “Pacote do Leite” restringe-se a 
dois aspectos fundamentais: contra-
tualização e organizações interpro-
fissionais. No que se refere à contra-
tualização, além de propor contratos 
voluntários, tal como hoje afinal já 
podem existir, envolve apenas a pro-
dução e a indústria, deixando de fora 
a comercialização, principal respon-
sável pela construção do preço do lei-
te. Também não contempla o sector 
cooperativo que domina amplamente 
a produção leiteira em Portugal. A 
mera consideração destes dois aspec-
tos é suficiente para denunciar este 
Pacote do Leite como desadequado 
às necessidades do sector no nosso 
país. A referência às organizações 
interprofissionais apresentava-se 
demasiado genérica para constituir 
qualquer orientação para o sector. 

Entretanto, o Relatório do Par-
lamento Europeu foi elaborado e já 
aprovado em Comissão da Agricul-
tura, a 27 de Junho passado, preven-

do-se a sua apreciação em plenário 
a 25 de Outubro. O Relatório, ape-
sar de continuar a não responder às 
necessidades do sector em Portugal, 
traz algumas melhorias ao proposto 
Pacote do Leite como sejam: obriga-
toriedade de contratos com uma du-
ração mínima de um ano, deixando 
liberdade aos Estados Membros para 
legislarem nesta matéria; possibilida-
de de inserir uma fórmula flexível de 
cálculo de preço e de inserir cláusulas 
específicas para os excedentes; uma 
justa distribuição dos lucros ao longo 
da cadeia de distribuição alimentar; 
os limites de 3.5%; 40% e 40% no 
contexto da concentração do sector; a 
obrigatoriedade para o primeiro com-
prador de declarar o volume e o preço 
médio; o prazo de um mínimo de 45 
dias para a divulgação de informação 
sensível; regras de funcionamento 
para as organizações de produtores e 
Interprofissionais e regras específicas 
para leite e produtos lácteos com de-
nominação de origem ou indicação 
geográfica e ainda a possibilidade de 
regiões com marcas de qualidade de-
limitadas decidirem as quantidades 
de produção.

Foi neste contexto que procurei 
introduzir a reapreciação das quotas 
e, sobretudo, a necessidade de regu-
lação do sector, quer no Relatório do 
Parlamento Europeu sobre a PAC, 
votado em plenária a 23 de Junho, 
quer neste sobre o Pacote do Leite. A 
oposição maioritária dos eurodepu-
tados que defendem a liberalização 
crescente do sector foi fortíssima. Por 
isso, o texto relativo à sua regulação, 
em ambos os Relatórios, foi bastante 
tímido para potencializar as hipóteses 
de ser aprovado, o que de facto veio 
a acontecer. Tem o mérito de manter 

o tema do leite na agenda política eu-
ropeia.

O recente debate sobre as quo-
tas no Parlamento Europeu, trouxe 
lições a reter, como sejam: Portugal 
está cada vez mais isolado na luta 
pela manutenção das quotas; a per-
sistência dos políticos em continuar a 
defender as quotas não deve ser con-
fundida com a esperança de revisão 
da decisão tomada, o que é absolu-
tamente improvável. Luta-se pelas 
quotas para ganhar capital de queixa 
e para, por desgaste, tentar obter algo 
de compensatório. A luta hoje é so-
bretudo por um modelo alternativo 
de regulação do sector do leite que 
garanta um rendimento justo ao pro-
dutor e evite a volatilidade dos pre-
ços.

A ausência de propostas efectivas 
de regulação do sector do leite a par 
da total rejeição do Parlamento Eu-
ropeu de reapreciar a decisão de des-
mantelamento das quotas em 2015, 
torna a situação muito preocupante 
e exige, da parte dos dirigentes polí-
ticos e associativos, rápidas medidas 
que preparem o sector para o perío-
do pós-quotas. A esperança do sector 
está, de facto, na capacidade deste se 
preparar para o período pós-quotas.

O sector do leite mantém-se importante 
na agenda da política agrícola europeia 

Por M. Patrão Neves, Deputada ao Parlamento Europeu eleita nas listas do PSD 
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A fileira do leite e produtos 
lácteos portuguesa está em 
conflito e em crise. O pro-

blema principal tem a ver com o 
preço pago aos produtores de leite 
pela indústria que não compensa 
os custos de produção que não pa-
ram de aumentar. 

Sem pagar mais aos produtores 
as explorações acabarão por fechar 
e, no limite, a produção nacional de 
leite deixará de existir! Está assim 
em risco o fornecimento à indús-
tria da matéria-prima (leite cru) que 
tem uma capacidade instalada so-
bredimensionada, está muito con-
centrada e nem sempre se rege por 
critérios de máxima eficiência. Esta 
situação levará também ao encerra-
mento destas unidades por falta de 
matéria-prima para laborarem.

A indústria, por sua vez, quei-
xa-se da grande distribuição (GD), 
culpando as suas políticas comer-
ciais, nomeadamente as marcas 
próprias, da grave crise no sector 
defendendo que seja revista a le-
gislação aplicável às práticas co-
merciais.

Face a estas dificuldades e com 
perspectivas de um futuro ainda 
mais negativo dada a situação do 

mercado europeu que apresenta 
um elevado volume de excedentes, 
resultado das alterações na respec-
tiva Organização Comum de Mer-
cado (OCM) - desmantelamento 
de diversos instrumentos de regu-
lação do mercado e de apoio ao 
sector, em especial, a decisão re-
lativa ao desaparecimento do sis-
tema de quotas leiteiras em 2015 
e os aumentos graduais de quotas 
aprovados para os diversos EM, 
como mecanismo de adaptação do 
sector a uma liberalização de mer-
cado - faz com que o escoamento 
gere uma enorme pressão sobre a 
produção de leite na Europa, mais 
forte em pequenos países como 
Portugal, que vê os preços prati-
cados no produtor a atingir valores 
que não remuneram os seus custos 
de produção que crescem continu-
adamente!  

Com um mercado inundado de 
produtos lácteos a preços de saldo, 
a indústria portuguesa, mesmo que 
se reestruture, melhore a sua per-
formance económica e seja dota-
da de mais meios para fazer face 
à pressão da GD não conseguirá 
praticar preços adequados ao leite 
cru que “acolhe” dos produtores.

Sendo a posição do Estado 
português sobre o regime de quo-
tas leiteiras o da sua manutenção, 
ciente que estou de que o MAMA-
OT defenderá intransigentemente 
uma revisão da OCM nesse senti-
do, o que há a solucionar para re-
solver os conflitos e crise na fileira 
deverá passar por sentar “todos à 
mesma mesa” – produção, indús-
tria e distribuição - garantindo que 
todos contribuem para a resolução 
do problema: Fazer um pricing ao 
longo da fileira e determinar quan-
to deve ser o preço no produtor a 
pagar pela indústria para que as 
explorações possam sobreviver e 
manter-se; quanto deve ser o preço 
a pagar à indústria pela GD de for-
ma a garantir que subsista e possa 
pagar o preço justo aos produtores; 
quanto deverá ser o preço a aplicar 
pela GD aos consumidores finais, 
garantindo que as margens comer-
ciais não distorcem a concorrên-
cia, não permitindo abusos sobre 
os fornecedores e proibindo práti-
cas comerciais abusivas.

DIFICULDADES, PERSPECTIVAS E PROPOSTAS 
PARA O SECTOR DA PRODUÇÃO DE LEITE

Abel Baptista, Deputado do CDS-PP à Assembleia da República
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Vale a pena protestar sobre leite derramado (?)
Miguel Freitas, Deputado do PS à Assembleia da República

1. O que gostaria de dizer ao 
sector: 

Falar do sector do leite é um enor-
me risco, mas devemos dizer o que 
é preciso. Vivemos tempos difíceis, 
tempos de exigência. É preciso estar 
preparado para mudar. Nem todos 
serão capazes. Mas a grande maioria 
dos produtores de leite em Portugal 
continuarão a fazer aquilo que gos-
tam: a produzir. 

O sector mais organizado do país 
precisa de se organizar ainda mais e 
melhor. Tem de ser mais eficiente e 
rigoroso. Os pequenos produtores 
não podem ficar para trás. É preciso 
encontrar soluções adaptadas a cada 
situação. As associações devem cola-
borar de forma efectiva para isso. A 
indústria tem de se concentrar, ino-
var e internacionalizar. Há muito que 
conquistar, quer nos produtos, quer 
nos mercados. À distribuição temos 
de dizer que é preciso partilhar riscos 
e melhorar os níveis de comunicação. 
Numa relação de negócio sem volun-
tarismos, mas sem vandalismos. Aos 
consumidores temos de dizer que é 
preciso que exerçam o direito de pre-
ferência, optando pelo produto nacio-
nal sempre que seja possível.

2. O que é preciso exigir da 
política: 

O sector do leite deve exigir uma 
política clara, que faça escolhas e 
coloque esta fileira como prioridade 
nacional. Tem de exigir dos poderes 
instituídos que exerçam a sua capaci-
dade de mediação e coloquem ao ser-
viço do país os instrumentos adequa-
dos para implementar uma estratégia 
ganhadora. 

Se tivesse que escolher três prio-
ridades políticas para este sector diria 

que precisamos de: (1) simplificar 
o REAP e criar um sistema de mo-
nitorização nas zonas vulneráveis 
que permita acompanhar os impac-
tos locais da agricultura (este sis-
tema é muito importante para uma 
possível medida agro-ambiental no 
futuro programa de Desenvolvi-
mento Rural); (2) ter uma nova lei 
do interprofissionalismo que agilize 
o reconhecimento de interesse pú-
blico e regulamente mecanismos de 
financiamento, de transparência e de 
equilíbrio nas relações de poder; (3) 
ajustar a legislação da concorrência, 
nomeadamente no que diz respeito 
ao “abuso da posição dominante e do 
“abuso da dependência económica”, 
já que a actual formulação permite 
situações claras de “abuso colectivo” 
sem sanções.

O mercado está cativo do Grupo 
dos 9 (G9) que têm 85% da quota 
nos produtos alimentares e os dois 
maiores distribuidores 45%. A marca 
do distribuidor, produzida num sis-
tema contratual fechado, representa 
1/3 das vendas e em alguns produtos 
lácteos pode mesmo chegar a 60%. 
Já ninguém pode viver sem eles. Há 
uma nova realidade a que as leis da 
concorrência já não respondem. É 
preciso mais auto-regulação. Mas 
neste jogo de gigantes já não chegam 
os códigos de conduta. É preciso ar-
bitragem. E penalizações.

3. Como nos devemos prepa-
rar para a negociação da PAC pós-
2013:  

O leite é um sector em risco nes-
ta negociação. Porque é penalizado 
quer pela necessidade de equilibrar 
ajudas entre sectores, quer pela ten-
dência para a regionalização das aju-

das. Cá como em praticamente todos 
os países da UE.   

É preciso conseguir uma negocia-
ção autónoma para o leite e defender 
um regime especial para este sector. 
De facto; a Comissão com o novo 
pacote do leite já reconheceu essa es-
pecificidade. É preciso ir mais longe. 
Defendendo o deslizamento do regi-
me de quotas? Ou defendendo um 
sistema integrado de ajudas como 
sector vulnerável (medidas de ca-
pitalização/reestruturação/cessação 
de actividade)? Apurando os meca-
nismos de intervenção no mercado? 
Ou estimulando a organização inter-
profissional e aprofundando a regu-
lamentação europeia sobre modelos 
contratuais?

Vale a pena “protestar sobre leite 
derramado”? Eu diria que sim, se ti-
vermos uma estratégia. Um tempo de 
exigência exige respostas e não ren-
dição. É preciso fazer o que depende 
de nós. E lutar por aquilo a que temos 
direito. O leite é um sector importan-
te para Portugal.          
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LEITE – PERSPECTIVAS E PROPOSTAS
Agostinho Lopes – Deputado do PCP à Assembleia da República

1.AS PERSPECTIVAS SÃO 
NEGRAS…

É fácil perceber que as perspec-
tivas para a produção de leite em 
Portugal são negras, por mais branco 
que seja o leite…Conjugação de po-
líticas e opções erradas de sucessivos 
Governos PS/PSD/CDS. Sem que se 
veja um pirilampo ao fundo do túnel.

Fim das quotas no horizonte. Ne-
nhuma contestação forte e séria do 
Estado português a essa decisão co-
munitária, apesar da actividade no 
Parlamento Europeu de deputados 
do PS e PSD a fazer de conta que 
agora estão contra, depois dos seus 
partidos, quando no governo, terem 
aceitado a sua liquidação. Bem pelo 
contrário. O anterior Governo PS 
aprovou o Relatório do GAN (Grupo 
de Alto Nível) que insiste no fim das 
quotas. Nem o anterior do PS nem o 
actual PSD/CDS, agiram ou agem 
contra o processo em curso – dito de 
“aterragem suave” do fim das quo-
tas – que está a provocar um aumen-
to de produção nos países do Norte 
(Dinamarca, Holanda, R Unido, Su-
écia), mesmo para lá da respectiva 
quota, apesar do crescimento des-
ta, preparando-se a União Europeia 
para os absolver das multas através 
da criação da referência comunitária. 
Isto é, como a Sul, caso de Portugal 
não se está a preencher a quota, essa 
folga vai ser usada para acolher os 
excessos de produção do Norte. Ou 
seja, não só vemos a nossa produção 
desvalorizada pelas importações des-
ses países, como ainda usam a nossa 
quota para os ajudar a ultrapassar as 
suas! E a liberalização ainda não foi 
concluída!

A grande distribuição continua a 
fazer pela vida, sacrificando a pro-
dução nacional. As peças de teatro 
“Ai como eu gosto de ti produção 

nacional” sucedem-se, enquanto se 
fazem grandes importações de leite 
nos primeiros meses do ano, se pros-
segue o esmagamento das margens 
dos fornecedores (ver grito de revolta 
da empresas “Marinhas” de Esposen-
de!) e, em tempo de crise (que fará 
se não fossem!) se afixam vultosos 
lucros (Grupos SONAE e J. Martins 
no 1ª Trimestre de 2011). O que será 
feito das conclusões do grosso Re-
latório da Autoridade da Concorrên-
cia???

No plano interno tardam as medi-
das do novo Governo PSD/CDS-PP! 
Pior, temos a ameaça de um aumento 
do IVA, que a Srª Ministra, apesar de 
instada, não negou nem esclareceu, 
dos lacticínios de 6% para 13%, ou 
mesmo para 23%. O que reduzirá o 
consumo e tornará menos competiti-
vos os nossos produtos! Como tive-
mos a oportunidade de dizer à nova 
Ministra em recente audição na Co-
missão de Agricultura da Assembleia 
da República, não é preciso inventar 
medidas, basta aplicar as que o PSD 
e o CDS-PP, ainda há poucos meses, 
na oposição, aprovaram para o Go-
verno PS concretizar! Em matéria de 
crédito, de electricidade verde, de ga-
sóleo agrícola, de intervenção junto 
da Grande Distribuição, etc,etc!

2.AS PROPOSTAS NECES-
SÁRIAS SÃO CONHECIDAS…

-Travar o escândalo da política 
comunitária para o sector do leite, 
pondo em causa desde já a “aterra-
gem suave” com a exigência do fim 
do aumento das quotas em curso e 
aplicando as sanções previstas a to-
dos quantos ultrapassaram as suas 
quotas, como aconteceu antes com 
Portugal e outros…Negar qualquer 
validade/credibilidade às soluções do 
GAN, procurando dar força às reco-
mendações do Conselho Económico 

e Social da União Europeia!
-Fiscalizar as importações de leite 

e lacticínios e agir com urgência jun-
to da grande distribuição pondo fim 
a importações desnecessárias! (Será 
assim, com crescentes importações 
do que cá podemos produzir, que se 
vai reduzir a dívida externa do País?);

-Uma urgente linha de crédito de 
médio/longo prazo para explorações 
e cooperativas, fortemente bonificada 
e com período mínimo de carência de 
2 anos, modulada nas suas condições 
em função do seu objectivo: desendi-
vidamento, investimento, nomeada-
mente para projectos PRODER, ou 
dificuldades de tesouraria;

-Avançar com a ajuda “minimis” 
para atenuar dificuldades de tesoura-
ria de muitas explorações pecuárias e 
travar qualquer aumento da taxa do 
IVA nos lacticínios;

-Rápida avaliação e intervenção 
junto dos principais factores de pro-
dução (rações, gasóleo, electricidade) 
e suspensão do REAP na sua actual 
formulação;

Mas nenhum produtor português 
deve ter dúvidas: só uma forte mo-
vimentação dos agricultores e das 
suas associações, permitirá defender 
e salvaguardar o essencial das nossas 
explorações leiteiras! 
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Análise comparativa dos gastos, rendimentos e 
resultados das Explorações Leiteiras

Por Susana Sá Lima, Técnica Oficial de Contas, AGRIVIL -Serviços de Contabilidade, Unipessoal, Lda.

Gestão

De forma a compreender a evo-
lução da crise que o sector agrícola 
enfrenta, mais especificamente, o 
sector leiteiro, apresento uma ac-
tualização dos dados expostos em 
Janeiro de 2010 sobre a situação 
económica das explorações leitei-
ras, em colóquio organizado pela 
AJADP no auditório da Cooperati-
va Agrícola de Vila do Conde.

Esta análise tem como base os 
resultados económicos/contabilís-
ticos de cerca de 30 explorações 
leiteiras de Vila do Conde. Este 
grupo apresenta características 
que são comuns a um vasto núme-
ro de explorações na Região, ten-
do um efectivo pecuário composto 
por 50 a 150 vacas. O período de 
análise abraça os últimos 5 anos, 
sendo que alguns dados também 
incluem o primeiro semestre do 
ano 2011. 

Relembrando os factores que 
influenciam os Resultados de uma 
exploração agrícola, temos de um 

lado os gastos e do outro lado os 
rendimentos. 

Os gastos são de diversa or-
dem, influenciados por múltiplas 
variáveis e evoluem no tempo. 
Geralmente decompõem-se em 4 
grandes grupos: gastos de produ-
ção, gastos com o pessoal, gastos 
de depreciação e de amortizações 
e gastos de financiamento. 

Relativamente aos rendimen-
tos, encontram-se as vendas de 
Leite, venda de ani-
mais e de produtos 
vegetais e os subsí-
dios à exploração.

Ao efectuar uma 
análise á média dos 
resultados de 2010, 
verifica-se que as 
explorações obtive-
ram um decréscimo 
significativo no seu 
resultado líquido de 
cerca de 62% com-
parativamente com 
o ano antecessor (Fi-
gura n.º 1). É de notar 
que existem diferen-
ças metódicas entre 
as explorações anali-
sadas, levando a que 
umas obtenham um 
melhor resultado em 
relação a outras que 
apresentam mesmo r e -
sultados negativos.

O preço do litro 
de leite pago ao pro-
dutor durante o ano 
de 2010 sofreu uma 

ligeira diminuição. Contudo, nos 
primeiros seis meses do corrente 
ano verifica-se um acréscimo no 
preço de venda do leite, atingin-
do este uma média de 0,3202 eu-
ros por litro (Figura n.º 2). 

Os subsídios à exploração re-
presentam um componente de 
elevadíssimo peso nos resultados 
das explorações, estando a maio-
ria das explorações dependen-
te destas ajudas para conseguir 
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manter a sua actividade. 
Em 2010 verifica-se um 

aumento nos gastos de pro-
dução (matérias primas e 
fornecimentos e serviços 
externos), nomeadamente 
nos alimentos para animais 
que sofreram um aumento 
de cerca de 35% e no gasó-
leo agrícola que aumentou 
cerca de 23%. Analisando o 
primeiro semestre de 2011, 
verifica-se a mesma tendên-
cia de aumento nos gastos 
de produção, sendo que na 
repartição destes gastos, 
os alimentos para animais 
continuam a ter o peso mais 
significativo (Figura n.º3).

Relativamente aos gas-
tos com o pessoal, as ex-
plorações apresentam dife-
rentes estruturas de pessoal, 
sendo que a sua maioria é 
constituída pelo empresá-
rio agrícola, pelo seu con-
jugue e um assalariado. Em 
2011 verifica-se um au-
mento destes gastos devido 
à entrada em vigor do novo 
código dos regimes contri-
butivos do sistema Previ-
dencial de Segurança Social. Os 
gastos com o pessoal representam 
cerca de 9% dos custos totais.

Durante o ano de 2010 apurou-
-se uma diminuição significativa 
do investimento, sendo que em 
2011, este é mesmo quase nulo. 
Constata-se que na generalidade 
os agricultores não têm fundo de 
maneio para procederem à manu-
tenção do seu activo, o que a longo 
prazo poderá trazer problemas es-
truturais e prejudicar a viabilidade 
das explorações.  

Os financiamentos cresceram 
em 2010, continuando a aumentar 
em 2011. Este facto também res-
salta alguma preocupação. Para 
fazer face à falta de liquidez al-

guns agricultores tem recorrido 
a capitais alheios, o que, a curto 
prazo poderá resolver a situação, 
mas a longo prazo e, tendo em 
conta a situação que Portugal en-
frenta, comprometem o futuro da 
sua actividade agrícola. (Figura 
n.º 4).

Comparando a evolução do 
custo de produção de um litro de 
leite e o preço pago por litro de 
leite, por semestres, (figura n.º 
5) verifica-se que os gastos de 
produção se mantem superiores 
ao preço recebido por litro de 
leite desde do final do ano 2008.

 O aumento do preço do leite 
não é suficiente para cobrir os 
custos de produção. 

Se efectuarmos uma aná-
lise ao custo do litro de lei-
te, tendo em conta os gas-
tos totais da exploração, 
ou seja, tendo em conta os 
gastos de produção, os gas-
tos com o pessoal, os gastos 
de amortização e os gastos 
de financiamento, o cená-
rio apresenta-se muito mais 
preocupante. (figura n,º 6)

 Os rendimentos obtidos 
na exploração deveriam 
ser suficientes para cobrir 
os gastos de produção, re-
munerar os trabalhadores, 
permitir o reinvestimento 
e bonificar o risco do in-
vestimento na exploração 
agrícola. A situação que 
actualmente as explorações 
defrontam está longe deste 
cenário ideal.

 De forma a contornar as 
margens brutas insuficien-
tes, alguns produtores têm 
vindo a diminuir as quanti-
dades de alimento dado aos 
animais. Contudo há que ter 
alguma prudência, pois esta 
medida, quando levada ao 
extremo poderá provocar 

uma diminuição da fertilidade, 
diminuição do bem-estar animal 
e consequente aumento em gas-
tos com veterinários, medica-
mentos, entre outros. Uma boa 
gestão dos recursos próprios; a 
aposta nas boas práticas agrí-
colas; investir na recria de no-
vilhas em casa; elaborar um es-
tudo sobre a combinação mais 
eficiente dos alimentos para 
animais, de forma a obter uma 
maior produtividade por vaca; 
são algumas medidas adoptadas 
pelas explorações que consegui-
ram aumentar a eficiência do 
processo produtivo e melhorar a 
qualidade de leite,  obtendo me-
lhores  resultados.  
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MERCADO DO LEITE - PREÇOS EM PORTUGAL E NO MUNDO
EUROPA: PREÇOS MÉDIOS POR PAÍS, JULHO 2011

Fonte: Comissão Europeia

PORTUGAL, PREÇOS MÉDIOS  MENSAIS –2011

FONTE: http://www.gpp.pt/cot/

EUROPA, EUA, NOVA ZELÂNDIA: 
PREÇOS DAS PRINCIPAIS INDÚSTRIAS 

JULHO DE 2011:

FONTE: http://www.milkprices.nl/  Preço médio das principais 
empresas, para quota anual de 500.000kg, 4.2% gordura, 3.4% 
proteína, CM<25000, CC<250.000

Evolução do preço em Portugal continental e na 
Europa, 2009 - 2011 (fontes: GPP e LTO)

Apesar das dificuldades, no passado foi possível ter em Portugal
um preço ligeiramente superior à média das principais indústrias 
europeias. Desde Maio 2009 estamos abaixo. O que se passou? De 
quem é a culpa? O que teremos de fazer para inverter esta situação?
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Produza,

Proteja
Preserve &

SERVIÇOS PIONEER.
VAI QUERER SABER
MAIS !

Mais valor da sua silagem. É o que pode esperar com
a nova solução “Serviços Pioneer”. Os Híbridos Pioneer
da gama Max Qual, aliados ao tratamento com os
Inoculantes Pioneer e a melhor assessoria técnica
garantem-lhe a máxima produção e qualidade. Os
ensaios de campo e universitários às nossas estirpes
de bactérias Lactobacillus plantarum , Lactobaciluus

buchneri e Lactobacillus casei , e aos nossos híbridos,
provam que conseguimos melhorar a performance das
forragens – no silo e na vaca. Produza no campo as
melhores forragens com a gama Max Qual, e preserve
e proteja-as com as nossas estirpes específicas e
patenteadas, que lhe garantem fermentações
desejadas, maior estabilidade aeróbica e aumento da
digestibilidade da fibra.

Conte com a Pioneer. Nós estamos sempre por
perto.

A D P BU ONT USINESS

Science with Service
Delivering SuccessTM

Dep. Nutrição Animal

+
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A SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA 
DOS PRODUTORES DE LEITE: EVOLUÇÃO E PERSPECTIVAS

Gestão

Enviámos três questões a vá-
rios técnicos oficiais de contas so-
bre a situação dos produtores de 
leite. Publicamos aqui, com o de-
vido agradecimento, as respostas 
que recebemos:

Questões:
1. Em traços gerais, como 

evoluiu a situação dos produtores 
de leite em 2010 e no primeiro se-
mestre de 2011?

2. Que diferenças podemos 
encontrar entre os produtores 
que tem mais dificuldades e os 
que resistem melhor à crise?

3. Com base na situação 
económica prevista em Portugal 
para os próximos meses, que con-
selhos de gestão podemos dar aos 
produtores?

Resposta de  Jose e Manuela 
Maduro,  GESMADURO, Évo-
ra

1 – Os Produtores de Leite, es-
tão, como em todos os sectores a 
sentir o efeito da crise, sobretudo 
no que respeita ao enorme au-
mento das matérias-primas, que 
são a base de sustentação da ac-
tividade. 

Esse aumento de custos e a 
quase estagnação do preço do leite 
tem contribuído para um acrescer 
de dificuldades. 

2 – A questão do resistir à crise, 
tem sobretudo a ver com a estru-

tura e com a forma como a en-
contra organizada. Como em to-
dos os sectores, aqueles que têm 
uma estrutura mais sólida com 
melhores condições de trabalho 
e instalações para os animais 
conseguem manter um patamar 
de produção mais elevado e con-
sequentemente resistir melhor as 
dificuldades que o mercado lhe 
impõe. 

3 - Todos sabemos que Portugal 
atravessa um momento complicado 
que exige de todos um esforço ain-
da maior e sobretudo muita prudên-
cia, os conselhos que podemos dar 
a todos os Produtores é que tentem 
reduzir o mais possível os custos, 
se possível, produzir na exploração 
matéria prima para alimentação dos 
animais, ter alguma contenção nos 
investimentos não fazendo mais 
que os estritamente necessários e 
uma dedicação ainda maior que 
aquela que já tinham ás suas explo-
rações. 

Neste momento Portugal é auto 
suficiente na produção de leite, es-
tamos no entanto a ser prejudicados 
com a crescente importação de leite 
e seu derivados, no entanto é pos-
sível que esta crise, eventualmente 
possa contribuir para a diminuição 
das importações, o que seria muito 
favorável ao sector. Ter ainda aten-
ção à questão da quota leiteira, que 
apesar do fim anunciado para 2015, 
está em discussão no Parlamen-
to Europeu a sua confirmação ou 
substituição. 

Resposta de Lígia Oliveira e 
Maria José, GESTAVE,  Asso-
ciação de Gestão Agrícola do 
Alto Ave , Guimarães

1 - A Gestave, acompanhando 
já há vários anos cerca de 50 pro-
dutores de leite, tem noção de que 
o exercício económico de 2010 foi 
muito mau e o decréscimo de ren-
dimento predominou.

Em traços gerais, comparando 
o primeiro semestre de 2011 com o 
ano de 2010, constatamos em todos 
os casos que o preço médio de venda 
do leite aumentou 5,8% (Comprador 
Agros) e 6,1% (Comprador Bel).

Os custos de produção, nome-
adamente as matérias-primas au-
mentaram 33,5%, e os fornecimen-
tos e serviços externos (onde se 
englobam combustíveis, electrici-
dade, água, e outros serviços adqui-
ridos a terceiros) aumentaram 13%. 

Como podem constatar, a ano 
2011 está a decorrer de uma forma 
gravosa para os rendimentos dos 
produtores de leite, pois o aumen-
to dos custos de produção não é de 
forma alguma acompanhado pelo 
aumento do preço do leite. Daqui, e 
se este cenário se mantiver, os resul-
tados 2011 serão substancialmente 
piores que os do ano de 2010.

2 - Pela análise que fizemos 
aos resultados das explorações dos 
nossos associados, constatamos de 
facto que nem todos tem a mesma 
capacidade de resistir à crise.  Como 
factores de maior resistência à crise 

Continua na pág.20
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salientamos o seguinte:
Maior Produtividade de leite 

por vaca – encontramos explorações 
com média por vaca 5.900 litros/ 
ano e encontramos explorações com 
média por vaca de 9.000 litros/ano, 
no entanto as empresas apresentam 
custos de produção muito diferentes, 
sobretudo, as empresas com  menos 
eficiência produtiva têm muita difi-
culdade em remunerar os encargos 
fixos da exploração.

Ajudas ao rendimento muito di-
ferentes entre explorações – cons-
tatamos que os subsídios recebidos 
pelos produtores de leite são muito 
diferentes entre eles, por exemplo 
temos agricultores a receber cerca de 
0,05€/litro e outros a receber 0,03€/ 
litro ou menos. Isto deve-se ao fac-
to da ajuda ao leite ter sido desligada 
em Março/2007 e vários agriculto-
res após essa data terem aumentado 
a produção de leite. Este aumento 
do número de litros de leite não foi 
compensado pelo aumento da ajuda, 
o que torna estes agricultores menos 
competitivos. 

Constatamos com muita preo-
cupação que os rendimentos dos 
agricultores e, em particular, dos 
produtores de leite, depende subs-
tancialmente do valor dos subsídios 
à exploração. Em quase todos os ca-
sos, constatamos   que os subsídios 
pesam mais de 100%  sobre o  re-
sultado líquido da exploração.  Em 
suma, se não fossem os subsídios 
ao rendimento a maioria destes agri-
cultores obteriam fortes prejuízos ao 
final do ano económico. Esta impor-
tância das ajudas à exploração leiteira 
deverá merecer de todos nós e sobre-
tudo de quem nos governa, a maior 
importância e o maior cuidado, ao 
nível das negociações do novo qua-
dro comunitário (2014/2020), pois 
não só deveriam ser mantidas como 
aumentadas, e de preferência ligadas 
à produção. Cuidado, que o que está 
em discussão em Bruxelas, é mexer 

no RPU e outras ajudas, de forma a 
que todos os agricultores fiquem a 
receber o mesmo por hectare, o que 
significa, que se o envelope financei-
ro não aumentar, alguns sectores de 
actividade, irão dividir as ajudas ac-
tuais com sectores que recebem me-
nos. O leite não está em condições de 
partilhar estas ajudas com outros sec-
tores, pois ele em si já é deficitário. 

3 - Com o intuito de contornar a 
crise, recomenda-se:

Maior eficiência produtiva – 
ainda há muito a fazer em várias ex-
plorações, de modo a ter melhores 
produções por vaca;

Comprar Melhor – atendendo 
ao peso que os custos intermédios 

Continuação da pág.18

tem sobre o preço final do produto 
leite, os agricultores deveriam asso-
ciar-se de modo a ganhar dimensão 
de escala para fazer face à compra 
das matérias-primas de forma a con-
seguir melhores preços ;

Diminuir a dependência de fac-
tores externos à exploração – uma 
melhor gestão das culturas forragei-
ras produzidas nas explorações, po-
derá conduzir a uma diminuição de 
compras e consequentemente uma 
maior competitividade;

  Lutar por uma melhor repre-
sentação junto das organizações de 
cúpula, onde se decide os preços pa-
gos à produção, pois são hoje um dos 
factores de maior estrangulamento 
para o sector.
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No tempo em que a grande 
maioria da população sobrevivia 
da generosidade da terra, nasceu 
José Amigo Tavares de Sousa, que 
cresceu com mais sete irmãos no 
regaço de uma família típica do 
Bunheiro, “terra de lavradores”. 

José Amigo, educado num am-
biente rural e seguindo a tradição 
familiar, ingressou ainda com ten-
ra idade de uma forma voluntaria-
mente imposta na árdua labuta dos 
campos, impulsionado pela pujan-
ça e determinação que distingue os 
inconformados e munido de uma 
intuição lúcida. Desde muito cedo 
se mostrou um apaixonado pelo 
amanho da terra, contudo decidido 
a converter a agricultura de subsis-
tência existente na época e a rom-
per com os processos tradicionais 
de cultivo dos campos de forma a 
torna-los mais rentáveis, melho-
rando assim o nível de vida dos 
agricultores e consequentemente 
dignificando a actividade e os que 
dela dependiam.

O entusiasmo, fruto da paixão 
pela agricultura, aguçou o engenho 
necessário para dar forma aos so-
nhos do José Amigo, um Homem 
que via para além do horizonte, 
e no final da década de cinquenta 
concretizou o sonho de erguer uma 
exploração modelo. Foi com esse 
espírito empreendedor que, junta-
mente com sua esposa D. Rosa e 
os nove rebentos de ambos, aluga-
ram a Quinta da Caneira, transfor-
mando terras de pouca produção 
numa empresa agropecuária mo-

derna que 
espelhava 
o seu gosto, 
o domínio 
das novas 
tecnologias 
e a sua ca-
p a c i d a d e 
inata para 
inovar. Em 
p o u c o s 
anos pas-
sou a ser o 
maior pro-
dutor da 
Proleite, e 
a Quinta 
da Caneira 
converteu-
-se em es-
cola prática 
de agricul-
tura e um 
local de 
visita obri-
gatória para 
todos os 
a m a n t e s , 
seguidores e curiosos do sector.

José Amigo contagiou toda a 
sua família com a dedicação que 
ele aplicava no que fazia, empre-
endendo desse modo o gosto pela 
agricultura aos seus descenden-
tes, fazendo uso até da sua gran-
de habilidade em serralharia, para 
fabricar pequenas ferramentas 
agrícolas à medida dos netos, in-
cutindo-lhes desse modo amável o 
interesse pela actividade.

Coerente com seu nome, José 

Amigo foi sempre espontanea-
mente “Amigável” com os demais 
colegas agricultores, partilhando 
de forma desinteressada o vasto 
conhecimento que detinha, por 
vezes até incompreendido devido 
à sua visão vanguardista, como a 
titulo de exemplo, foi o caso do 
milho ensilado, em que inicial-
mente a maioria dos colegas colo-
caram até em causa a sua sanidade 
mental por “destruir” os campos 
de milho, contudo a área semeada 

José Amigo

História com rosto
por Álvaro Resende

Continua na pág.22
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de milho para a produção de forra-
gem aumentou exponencialmente 
todos os anos, portanto neste caso 
de sucesso colectivo muito se de-
veu à sua politica de porta aberta 
para partilha de experiências. A 
sua casa assim como a exploração 
converteram-se em autênticos con-
sultórios de aconselhamento que 
normalmente atingia os picos de 
afl uência aos Domingos de manhã, 
onde José Amigo fazia uso da sua 
grande capacidade de escutar as 
gentes do sector, sempre ansioso 
por contribuir de algum modo para 
a resolução dos problemas colec-
tivos e individuais que apoquenta-
vam o dia-a-dia dos produtores. A 
disponibilidade, a determinação e 
a mestria que aplicava no desen-
volvimento da actividade agrícola, 
motivou a admiração e o respeito 
dos seus colegas agricultores.

José Amigo acreditava na ro-

bustez da união, sendo um convicto 
defensor do associativismo agrícola 
como forma de a agricultura prospe-
rar. Foi o impulsionador da formação 
da PROLEITE- Cooperativa Agríco-
la de Produtores de Leite do Centro 
Litoral, CRL, da qual fez parte da 
direcção desde 1975 e foi presidente 
desde 1979 até 1991, formando uma 
equipa de sucesso com todos os asso-
ciados, funcionários e colaboradores, 
equipa que designava de um modo 
genuíno por “Família PROLEITE” .

O entusiasmo, a dedicação, a com-
petência e o sacrifício aplicado ao 
serviço dessa instituição, fi cou para a 
Historia da PROLEITE como o pe-
ríodo de maior expansão da mesma, 
passando em poucos anos de uma 
pequena cooperativa para a segunda 
maior cooperativa do País. Mesmo 
quando o infortúnio de um incêndio 
destruiu por completo a linha de io-
gurtes e as câmaras frigorífi cas, o 

seu contributo 
foi determinante 
para mobilizar 
toda a “Família 
PROLEITE” que 
em menos de seis 
meses fez renas-
cer das cinzas 
toda uma moder-
na fábrica de io-
gurtes.

Homem igual-
mente activo na 
causa pública foi 
dirigente e funda-
dor do PPD/PSD 
no seu concelho, 
sendo eleito ve-
reador da Câma-
ra Municipal da 
Murtosa, e foi 
também eleito 
deputado à As-
sembleia Consti-
tuinte.

José Amigo 

Continuação da pág.21

foi um dos grandes defensores da re-
alização da Agrovouga, Feira Nacio-
nal da Vaca Leiteira, sempre com o 
objectivo de dignifi car o sector, apre-
sentar e divulgar as tecnologias de 
ponta para a actividade e promover o 
convívio entre agricultores.

José Amigo Tavares de Sousa fa-
leceu inesperadamente aos 64 anos, 
vencido por doença súbita a 11 de 
Julho de 1991. Pretendeu o acaso de 
modo mordaz, estar presente na ceri-
mónia fúnebre de despedida do José, 
que era verdadeiramente Amigo, fa-
zendo coincidir esta cerimónia com o 
dia de abertura da Agrovouga.

José Amigo foi condecorado a tí-
tulo póstumo, pelo então Presidente 
da Republica Jorge Sampaio a seis de 
Fevereiro de 1997, com a Comenda 
de Mérito Industrial e Agrícola.

Apenas com instrução primária, 
José Amigo deixou uma invejável 
obra edifi cada nas organizações em 
que participou, sempre em proveito 
do bem colectivo, muitas vezes sa-
crifi cando o bem-estar da sua vida 
privada e familiar. Já naquele tempo 
avaliava, decidia e agia em conformi-
dade com o que é hoje considerado 
a doutrina da gestão moderna, desta-
cando-se pela humildade de apren-
der com toda a natureza envolvente,  
facto que concedeu a José Amigo um 
conhecimento profundo de todo o 
processo produtivo. Dotado de uma 
capacidade brilhante para inovar, 
demonstrou com o seu exemplo de 
vida, que a união e a partilha de ex-
periências entre colegas, será sempre 
revertido num estímulo individual 
que os levará mais além, e, sempre 
que um produtor, com o seu egoísmo 
mesquinho, não respeitar o colega e 
o identifi car como um rival, estará a 
comprometer o sucesso de ambos.

José Amigo, Um Homem de H’s 
grandes: Homem, Humano, Hu-
milde e Honesto
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Saúde Animal

10 PONTOS CRÍTICOS PARA CONTROLAR AS MAMITES
Isabel Santos - Médica Veterinária, CAVC,  serviço de qualidade do leite

1. Rotina de ordenha
É na rotina de ordenha que incidem 
grande parte das alterações implemen-
tadas num Programa de Qualidade do 
Leite. Deve tentar-se, dentro do possí-
vel, manter uma ordem de ordenha que 
proteja os animais de infecções (espe-
cialmente em explorações  em que foi 
identificada uma infecção por S. aureus 
ou S. agalactiae). Além disso, medidas 
como a realização do teste californiano 
de mastites, pré-dipping, utilização de 
papel individual, eliminação de sobre-
-ordenha e pós-dipping são muito im-
portantes na obtenção de resultados na 
melhoria da qualidade do leite.

2. Manutenção do equipa-
mento de ordenha
O equipamento de ordenha deve ser 
submetido a uma manutenção regu-
lar, avaliando parâmetros como o ní-
vel de vácuo, pulsação e estado das 
tetinas, para que as vacas possam ser 
ordenhadas adequadamente.

3. Higiene do ambiente e dos 
animais
As zonas de descanso devem manter-
-se limpas e secas, livres de fezes, uri-
na e restos de leite. As camas devem 
ser o mais cómodas e confortáveis 
possível, não dificultando o deitar e 
levantar da vaca e possuindo dimen-
sões adequadas para que as fezes não 
se acumulem nas mesmas. 

4. Maneio de vacas secas
 Sempre que possível, deve fazer-
-se uma alteração alimentar, alguns 
dias antes da data de secagem, que 
permita a realização da mesma de 
forma rápida. Após desinfecção dos 
tetos, deve aplicar-se antibiótico de 
secagem e um selante interno, em to-

dos os quartos de todas as vacas. 

5. Análise e indicação da tera-
pêutica adequada
Aquando do aparecimento de uma 
mastite, deve realizar-se a colheita 
de uma amostra de leite, para iden-
tificação do agente e prescrição do 
tratamento mais adequado. Os ani-
mais em tratamento devem ser de-
vidamente identificados, rejeitando 
o leite destes animais. No final do 
intervalo de segurança, deve fazer-se 
o teste californiano de mastites, para 
verificar a eficácia do tratamento. 

6. Manutenção de registos 
Para que possamos avaliar e contro-
lar a eficácia das medidas aplicadas, é 
necessário que se mantenham regis-
tos actualizados das alterações efec-
tuadas, dos agentes isolados e dos 
tratamentos e sua eficácia. Através 
da análise destes dados e de dados 
obtidos, por exemplo, no contraste 
leiteiro, poderemos obter um retrato 
da problemática da mastite na explo-
ração, através de indicadores, como o 
número total de infecções, o número 
de novas infecções e a taxa de cura, 
entre outros.

7. Refugo de animais com 
mastite crónica
Estes animais actuam como reserva-
tório de bactérias causadoras de mas-
tites, podendo actuar como fonte de 
contágio para o resto do efectivo.

8. Alimentação
O programa alimentar de um efectivo 
leiteiro tem uma grande influência na 
saúde e na produtividade das vacas 
e a sua relação com a incidência de 
mastite tem sido amplamente verifi-

cada, principalmente no que respeita 
a dois nutrientes essenciais: a vitami-
na E e o selénio.

9. Controlo sanitário
Para garantir a produção de leite de 
qualidade, deverá manter-se um bom 
controlo sanitário, no que respeita a 
vacinações, desparasitações e outras 
medidas de controlo de doenças na 
exploração.

10. Qualidade da água
Deve realizar-se, pelo menos, uma 
análise de água anual e, nos casos em 
que seja necessário, poderá aconse-
lhar-se  a realização do tratamento da 
mesma.

Estes são pontos-chave para o con-
trolo da mastite, mas, por vezes, é 
difícil diagnosticar o problema espe-
cífico de cada exploração e a sua so-
lução. Numa primeira visita, podem 
diagnosticar-se correctamente alguns 
problemas, mas, muitas vezes, o 
acompanhamento contínuo das ex-
plorações por serviços especializados 
é fundamental para a resolução dos 
problemas e para a produção de leite 
de qualidade.
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BDO – UMA NOVA VIA DE ADMINISTRAÇÃO EM BOVINOS

Deolinda Silva (Médica Veterinária, Pfizer Saúde Animal)

A via de administração na base da orelha (BDO) é uma administração subcutânea, na parte de trás da orelha, 
junto à sua inserção com o pescoço. É a via de administração de um novo antibiótico desenvolvido pela Pfizer 
Saúde Animal, de longa acção, dose única, 0 dias de intervalo de segurança para o leite e 9 dias de intervalo de 
segurança para a carne.
Dado que a BDO é a única via de administração indicada para o referido antibiótico, consideramos importante 
que a correcta técnica de administração seja do conhecimento geral dos utilizadores de medicamentos 
veterinários.

Técnica de Administração
Contenção do animal e higiene do local de injecção
A cabeça do animal deve ser imobilizada de forma a que uma orelha fique móvel e acessível para proceder à
injecção. Um método simples consiste na utilização de uma cabeçada ou de um arganel.
Assegurar que o local de injecção se encontra livre de sujidades. Em caso de existirem detritos é aconselhável 
a limpeza e desinfecção do local.

Identificação do local de injecção
O local de injecção situa-se na parte de trás da orelha, junto à sua 
ligação com o pescoço. É uma zona que normalmente tem gordura 
subcutânea. Ao palparmos com os dedos facilmente identificamos o local 
devido ao facto de ser uma zona de consistência mole, muito diferente do 
resto da orelha.

Material necessário, posicionamento e alinhamento da agulha
Para esta via de administração é aconselhada a utilização de uma agulha 
de 16G x 25 mm (1 polegada). A seringa e agulha devem ser posicionadas 
por detrás da orelha, direccionando-as em direcção ao lado oposto 
(imagina-se uma linha que vai desde a base da orelha até ao olho do lado 
oposto da cabeça da vaca).

Figura 1 – Identificação do local 
de injecção 

x

x Figura 2 – Posicionamento e 
alinhamento da agulha 

Injecção do medicamento
A agulha insere-se perpendicular à pele (tal como numa injecção intramuscular) em todo o seu comprimento 
(por este motivo é importante utilizar agulhas mais curtas, de 1 polegada) no centro da zona de tecido 
subcutâneo (ver figura 1 e 2). Injecta-se o produto de forma contínua na dose recomendada de acordo com o 
peso do animal.

Conclusão
A técnica de administração é um procedimento simples, rápido e seguro para o operador e animal. 
Recomenda-se que em caso de dúvidas, seja contactado o médico veterinário da exploração para 
prestar esclarecimentos adicionais.
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Alimentação

O MISTÉRIO DA GORDURA DESAPARECIDA
Face à descida registada, duran-

te os meses de Abril e Maio de 2011, 
no teor  de gordura do leite produzi-
do em muitas explorações, publiquei 
um artigo analisando  um conjunto de 
possíveis causas. Recebi três respos-
tas muito oportunas de técnicos do 
sector, que publico aqui com o intuito 
de lançar alguma luz sobre o assunto.

Face aos resultados anormais, os 
produtores interrogaram-se  sobre a  
hipótese de erro na análise do labo-
ratório. Essa hipótese não foi confir-
mada pela análise de várias amostras 
realizada noutro laboratório, pois 
deram resultados equivalentes. As 
outras hipóteses apontadas tiveram 
resposta que publico de seguida. CN

RESPOSTA DE ANTONIO MARTINS 
-CAVAGRI

Mais importante que procurar 
“culpados”, é fundamental estudar 
e tentar resolver o problema, sempre 
com a preocupação da relação bene-
ficio/custo.

Para este problema podemos de 
forma sistemática listar as seguintes 
causas:

1. Baixa ingestão de fibra efec-
tiva

2. Baixa ingestão de forragens
3. Partículas alimentares muito 

reduzidas e/ou demasiado grandes 
(grosseiras) 

4. Alimentação com excesso 
de carbohidratos não fibrosos

5. Excessiva incorporação de 
gorduras e óleos na dieta – Atenção 
à utilização “excessiva” de destila-
dos (DDG) de trigo e/ou milho nos 
concentrados uma vez que, embo-
ra sendo uma boa fonte energética, 

pode reduzir a digestibilidade da 
fibra e originar uma depressão nos 
teores de gordura do leite. O “stress” 
que a industria de concentrados tem 
estado sujeita, pressionada a manter 
preços baixos e o excesso de ofer-
ta desses produtos tem conduzido a 
uma cada vez maior incorporação 
(muitas vezes acima de 20% do total) 
de DDG´s.

6. Deficiência em proteína e/
ou incorporação de níveis elevados 
de nitrogénio não proteico sem a ne-
cessária correcção/compensação dos 
níveis suplementares de enxofre.

7. Deficiência energética – par-
ticularmente no início da lactação 

8. Diminuição da frequência de 
distribuição de alimentos (problemas 
nas práticas de maneio alimentar)

9. Época do ano – Tempera-
tura e Humidade (em Abril e Maio 
registaram-se níveis historicamente 
elevados de temperatura)

10. Fase da Lactação (concentra-
ção de partos/ introdução de novos 
animais no inicio da lactação)

11. Factores Genéticos 
12. Nível elevado de contagens 

de células somáticas – Nível elevado 
de mamites, mesmo sub-clínicas po-
dem induzir uma depressão no teor 
de gordura.

13. Problemas no equipamento 
de ordenha e do frio da exploração

14. Problemas na manipulação 
do leite -  excesso de agitação do lei-
te ou o inverso no acto de recolha da 
amostra.

(…) A minha  observação da rea-
lidade da produção apontam para as 
causas 4), 5) e 6) coadjuvadas com 
as causa 8) e 9) como factores mais 
prováveis para a justificação do fenó-
meno observado. De notar que estas 
causas não estão na origem de outros 
problemas observáveis na saúde dos 
animais (em termos de curto e médio 
prazo) uma vez que os seus efeitos 
são fundamentalmente importantes 
na micro-flora ruminal e como con-
sequência na proporção dos ácidos 
gordos voláteis percursores de com-
ponentes do leite. 

RESPOSTA DE LUIS QUEIRÓS
- PIONEER

Gostaria apenas de adicionar uma 
causa para a tal diminuição da gordu-
ra no leite. Uma das razões apontadas 
é a qualidade nutricional da silagem. 
A silagem que os agricultores estão 
agora a incluir na dieta dos animais é 
a mesma de Novembro e Dezembro, 
no entanto, a sua qualidade pode ser 
muito diferente, principalmente no 
que diz respeito à digestibilidade do 

Continua na pág. 28
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amido. As análises nutricionais efec-
tuadas às silagens não contêm este 
parâmetro, pelo que muitas vezes o 
nutricionista continua a formular a 
dieta baseado no valor percentual de 
amido. O período de fermentação no 
silo infl uencia muito a digestibilida-
de do amido; um silo que foi fechado 
em Setembro e aberto 40 dias depois, 
terá como valor médio de digestibi-
lidade do amido cerca de 70%; no 
entanto, o mesmo silo, com a mesma 
percentagem de amido, se aberto 150 
dias após o seu fecho, poderá ter qua-
se 90% de digestibilidade do amido. 
Isto ocorre devido ao processo de 
hidrólise ácida promovido pelos áci-
dos de fermentação (láctico, acético e 
propiónico) na proteína do grão (pro-
lamina, chamadas proteínas zein). Os 
ácidos de fermentação quebram as 
ligações existentes entre a proteína 
e o amido do grão, tornando-o mais 
acessível à fl ora microbiana do rú-
men. Por esse facto, concluímos que 
ao longo do processo de fermenta-
ção, a digestibilidade do amido vai 
aumentado, à taxa média de 3% por 
mês. 

Deixo aqui um pequeno exemplo 
elucidativo:

Numa exploração que adminis-
tre 32 kg silagem de milho/vaca/
dia:

Silagem de Milho (Setembro)
32 % Matéria Seca 
33 % Amido
72,10 % Dig. Amido (12 h)

Isto signifi ca que estava a ser 
administrado 2.43 kg de amido/
vaca/dia.

Em Março, com a mesma sila-
gem, agora com a seguinte quali-
dade nutricional:

Silagem de Milho
32% Matéria Seca 
33% Amido 

85,5% Dig. Amido (12 h)
   
Passámos a administrar 2.87 

kg de amido/vaca/dia
Mais 430 g de amido, que equi-

vale em média a 477 g de farinha de 
milho.

Estas alterações na qualidade da 
silagem, se não forem contabilizadas 
podem resultar em distúrbios meta-
bólicos nos animais, responsáveis 
por quebras de produção e diversas 
patologias muitas vezes associadas 
erradamente a stress térmico. Além 
disso, pode facilmente explicar a 
diminuição da gordura no leite e os 
estados de Acidose sub-clínica. Este 
factor não é tido muitas vezes em 
conta pelos nutricionistas, quer pelo 
desconhecimento de tal facto, quer 
pela ausência de análises que o con-
fi rmem. Neste momento a Pioneer 
está já a ultimar um método analítico 
que permitirá analisar a digestibilida-
de do amido, como novo serviço téc-
nico aos seus clientes. 

RESPOSTA DE J. FILIPE 
- NEAGRIL

Em relação às gorduras mais bai-
xas nesta época, a novidade é a des-
cida ter-se verifi cado 2 meses mais 
cedo. Se repararem, nos últimos anos 
o teor butiroso tem estado da mesma 
forma baixo no Verão.

Relativamente ao exposto, e mui-
to bem,  pelo meu colega Martins, 
quando explica de forma resumida 
como a vaca ´fabrica` a gordura para 
o leite, tudo me parece bem, mas 
sempre foi assim - no caso dos ddgs, 
admito que alguns colegas incorpo-
rem demasiado, mas há muitos casos 
em que tal não de verifi ca e as gordu-
ras estão baixas.

O que é que leva então a que tal 
aconteça? Na minha modesta opi-
nião:

-Tal como o Luis Queirós muito 
pertinentemente abordou, a digesti-

bilidade  das silagens de milho au-
menta de forma signifi cativa com o 
evoluir da fermentação.

-A maioria das silagens de milho 
são inoculadas com enzimas e bacté-
rias - nos últimos anos mais agricul-
tores têm aderido aos inoculantes. A 
sua digestibilidade aumenta também.

-As variedades de milho para 
silagem têm vindo, cada vez mais, 
a apresentar níveis cada vez mais 
baixos de fi bra, nomeadamente 
em ADL - que quase ninguém 
pede para analisar. Se reparar as 
silagens de há +/- 10 anos o va-
lor de NDF, por exemplo, era de 
mais 10%, em média - esta des-
cida do valor da fi bra prende-se 
essencialmente com a melhoria 
da digestibilidade das silagens, 
maior teor em amido... . O que é 
que isto tem que ver com a gor-
dura do leite? É que grande par-
te da gordura do leite é ´fruto´ da 
ruminação. Como as silagens têm 
muito menos fi bra, se não formos 
buscar mais fi bra a outras fon-
tes, como mais palha, a gordura 
do leite inevitavelmente é mais 
baixa. Paralelamente, temos as 
silagens com o tamanho de corte 
mais pequeno, milho mais tritura-
do e, grosso modo, produções mais 
altas. Se a tudo isto somarmos tem-
peraturas altas, que este ano vieram 
mais cedo, a gordura do leite baixa 
- por curiosidade, uma vaca de alta 
produção pode beber entre 150 e 
180 litros de água.

Em suma, para melhorar o teor em 
gordura sugiro que tenham em conta 
os valores de fi bra e a fi bra efectiva 
na dieta para ruminação; atenção à 
qualidade da palha - vê-se muita pa-
lha de má qualidade a ser fornecida 
às vacas. Sugiro também que reve-
jam os níveis de bicarbonato de só-
dio, óxido de magnésio e leveduras 
no concentrado. Ajuda. Por último, 
não se esqueçam que as vacas ainda 
são ruminantes.

Continuação da pág. 26
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Continua na pág. 32

Gente do Leite

Marta Santos
QUEIJO SENRAS - Famalicão

Marta Balbina Loureiro dos Santos tem  29 anos e é sócia gerente da SenrasDairy - Fabrico artesanal de 
Queijo, Lda, com duas irmãs, em (Ribeirão, Famalicão).
48 vacas, 98 animais no total;  produção média de 10500 kg aos 305 dias, 450000 litros de quota leiteira.
Ração diária de uma vaca leiteira: Silagem de milho, concentrado, feno azevém e palha.
Culturas:15 ha de milho (primavera-verão)  e azevém (outono - inverno ).
Mão de obra: Vacaria com 1 funcionário a tempo inteiro, juntamente com a mão de obra familiar;
Queijaria: 2 funcionarias a tempo inteiro, 2 part time, juntamente com a mão de obra familiar.
Todo o leite é transformado em queijo.
Sala de ordenha – De laval, 8x2/8 pontos

•Quando decidiste ser 
produtora de leite? 

Nunca quis ser outra coisa, não 
queria apenas trabalhar com va-
cas, queria ter as minhas próprias 
vacas.

•Foi sempre o teu objecti-
vo ou ponderaste outras op-
ções? 

Sempre foi o meu objectivo, mas 
tenho que admitir que se não fosse 
a valorização do leite através do 
queijo, com a actual situação que 
o sector leiteiro está a atravessar 
talvez deixasse o meu sonho para 
mais tarde, pois um investimento 
nesta altura seria muito arriscado.

•Como começou a produ-
ção de leite na tua família? E 
a transformação em queijo?

Os meus pais emigraram para 

o Canadá há cerca de 40 anos, e, 
ou cá ou no Canadá, o meu pai 
queria ter uma vacaria. Decidi-
ram voltar para Portugal e com-
praram algumas vacas, e com os 
anos o efectivo foi aumentando. 
Já nessa altura o meu pai tinha 
preocupação com a alimentação 
das vacas mas o teor de gordura 
e proteína do leite que eram altos 
mas não eram valorizados pelo 
comprador do leite e foi então 
que por volta de 1982 surgiu-lhes 
a ideia de fazer queijo para valo-
rizar o leite.

•Receberam apoios à ins-
talação e investimento? 
Quais os principais investi-
mentos realizados? 

Vamos fazer o pedido em bre-
ve á primeira instalação e investi-
mento para a vacaria e queijaria.

•Há na exploração máqui-
nas para tudo ou recorrem a 
prestadores de serviços? 

Contratamos o serviço para a 
silagem de milho e erva e temos 
equipamentos para as restantes 
operações na exploração.

•Quais as dificuldades que 
enfrentam actualmente?

Uma grande dificuldade é lidar 
com o aumento desmedido dos 
custos de produção, principalmen-
te dos concentrados, que são in-
dispensáveis á produção de leite, 
por isso torna-se difícil calcular a 
quantidade ideal de forma a ter-
mos uma formula o mais eficiente 
possível.

•Todo o leite é transforma-
do ou algum é vendido direc-
tamente?
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Continuação da pág. 30

 Sim, todo o leite é transformado 
em queijo.

•O queijo é vendido directa-
mente ao consumidor ou à dis-
tribuição?

Parte é vendido directamente ao 
consumidor, a maior fatia é vendida 
a hipermercados e retalhistas, onde 
somo nós quem faz a distribuição.

•Reprodução: fazem empa-
relhamento? Como escolhem 
o sémen?

Sim fazemos, a escolha do sémen 
fica a cargo do meu pai (António 
Moreira dos Santos) e a escolha do 
sémen é baseada principalmente na 
proteína, gordura, produção de leite, 
e claro, no tipo. É tão importante o 
pedigree do touro quanto as caracte-
rísticas do touro.

•Utilizam outra raça 
além da Frísia? Por-
quê?

Não, apenas frísia. Se 
tivéssemos que escolher 
outra raça escolheríamos 
a Jersey por ter teores de 
gordura e proteína mais 
elevados.

•Como começou 
essa paixão pela ge-
nética e concursos?

A paixão pela genética 
começou bem antes da par-
ticipação em concursos, os 
concursos são um hobby.

•Os prémios dos concursos 
compensam o trabalho de prepa-
ração e exposição dos animais?

Sim, sem dúvida que até hoje tem 
compensado financeiramente, mas o 
concurso não é só trabalho e protago-
nismo, é sem duvida uma forma de 
estimular o agricultor a ter melhores 
animais em casa, animais melhores 
produtores e mais duradoiros, não é 
por acaso que as características que 
são avaliadas nos concursos são o 
carácter leiteiro, úbere, pernas e pés 
e estrutura. Os concursos ajudam a 
perceber que tipo de animal devemos 
ter em casa e não só aos participantes 
mas também á assistência. 

•A “crise” provocou mudan-
ças na exploração?

O objectivo de uma exploração 
tem que ser sempre ser mais eficien-
te, obter melhores resultados e claro 
gerar mais lucro que no ano passado, 
por isso não podemos fazer mudan-
ças só em tempos de crise temos que 
fazer mudanças constantemente. 

•Projectos para o futuro: Há 
investimentos ou mudanças 
previstos?

Sim, estamos a trabalhar num 
projecto para uma vacaria e queijaria 
novas, queremos aumentar um pou-
co a produção, apesar dos tempos 
que correm temos vindo a aumentar 
as vendas, recebemos um excelente 
feedback por parte dos clientes e isso 
motiva-nos a continuar com um pro-
duto de qualidade.

•Como avalias a produção 
de leite na região de Entre Dou-
ro e Minho?

Eu penso que a produção de 
leite nesta região ainda tem pernas 
para andar, mas para isso é indis-
pensável que as explorações sejam 
cada vez mais profissionais e que 
estabeleçam objectivos a atingir na 
produção, reprodução etc. .As vacas 
têm que ser vistas como “A” fonte 
de rendimento e temos que lhes dar 
todas as condições para exprimirem 
todo o seu potencial. É vulgar ouvir 
falar das elevadas produções que as 
vacas dos Estados Unidos e outros 
países têm, mas se virmos bem nós 
temos a mesma raça e usamos o sé-
men desses países!!! Então o princi-
pal já temos, só falta dar-lhes uma 
boa cama, boa comida, boa água e o 
mínimo de stress. 



33

RALMA O-MAN CF CRICKET
(O Man x Durham x Juror)

                         BETTER COWS | BETTER LIFE

• Estrutura: 112 
• Pontuação Total: 112 
• Longevidade: 463 
• Kg. Leite: 906 

CONQUISTE O MÀXIMO 
DE PONTOS COM O CRICKET

R. Amorim & Ca Lda, Pólo Industrial da Gemieira, Pavilhão nº 10, 4990-645 Ponte de Lima, Portugal
Telefone: +351 258 742622, Fax: +351 258 751034, E-mail: commercial@ramorim.pt, www.ramorim.pt
www.crv4all.com

RALMA O-MAN CF CRICKET
(O Man x Durham x Juror)

CONQUISTE O MÀXIMO 
DE PONTOS COM O CRICKET

R. Amorim & Ca Lda, Pólo Industrial da Gemieira, Pavilhão nº 10, 4990-645 Ponte de Lima, Portugal
Telefone: +351 258 742622, Fax: +351 258 751034, E-mail: commercial@ramorim.pt, www.ramorim.pt

Amarins 64, 2nd calf

361-11 ad Amorim half.indd   1 22-08-2011   11:10:19

   
   

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fabricação e distribuição: 
 

• Estruturas metálicas 

• Fabrico, reparação e adaptação de equipamentos 

• Reservatórios 

• Sistemas de limpeza (rodos) 

• Salas de ordenha e tanques de refrigeração GEA WestfaliaSurge 

• Produtos de higiene animal 

• Camas, Cubiculos, Cornadiz 

 
 
 

www.socidias.pt 
Tlf: 229 689 197 
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A s cooperativas são muito im-
portantes na agricultura por-
tuguesa e na produção de 

leite, pois recolhem e valorizam 
cerca de 70% do leite produzido 
em Portugal. Fornecem ainda uma 
percentagem importante dos facto-
res de produção e prestam serviços 
aos produtores. Do bom funciona-
mento das cooperativas depende 
o rendimento dos produtores mas 
esse funcionamento depende da 
participação dos produtores. As co-
operativas são propriedade dos as-
sociados que elegem os dirigentes 
e discutem e aprovam anualmente 
o relatório de actividades e contas 
na Assembleia Geral. 

Para um bom funcionamento 
das cooperativas, os associados, 
dirigentes e funcionários devem 
trabalhar para atingir os valores 
e princípios cooperativos:

VALORES COOPERATIVOS
As cooperativas baseiam-se em 

valores de ajuda e responsabilidade 
próprias, democracia, igualdade, 
equidade e solidariedade. Na tradi-
ção dos seus fundadores, os mem-
bros das cooperativas acreditam 
nos valores éticos da honestidade, 
transparência, responsabilidade so-
cial e preocupação pelos outros.

PRINCÍPIOS COOPERATIVOS

1º PRINCÍPIO
ADESÃO VOLUNTÁRIA E LIVRE

As cooperativas são organizações 
voluntárias, abertas a todas as pessoas 
aptas a utilizar os seus serviços e dis-
postas a assumir as responsabilidades 
de membro, sem discriminações de 
sexo, sociais, políticas, raciais ou reli-
giosas.

2º PRINCÍPIO
GESTÃO DEMOCRÁTICA PELOS 
MEMBROS

As cooperativas são organiza-
ções democráticas geridas pelos seus 
membros, os quais participam acti-
vamente na formulação das suas po-
líticas e na tomada de decisões. Os 

homens e as mulheres que exerçam 
funções como representantes eleitos 
são responsáveis perante o conjunto 
dos membros que os elegeram. Nas 
cooperativas do primeiro grau, os 
membros têm iguais direitos de voto 
(um membro, um voto), estando as 
cooperativas de outros graus organi-
zadas também de uma forma demo-
crática.

3º PRINCÍPIO
PARTICIPAÇÃO ECONÓMICA DOS 
MEMBROS

Os membros contribuem equi-
tativamente para o capital das suas 
cooperativas e controlam-no de-
mocraticamente. Pelo menos parte 
desse capital é, normalmente, pro-
priedade comum da cooperativa. 
Os cooperadores, habitualmente, 
recebem, se for caso disso, uma 
remuneração limitada, pelo capi-
tal subscrito como condição para 
serem membros. Os cooperadores 
destinam os excedentes a um ou 
mais dos objectivos seguintes: de-
senvolvimento das suas cooperati-
vas, eventualmente através da cria-
ção de reservas, parte das quais, 
pelo menos, será indivisível; be-
neficio dos membros na proporção 
das suas transacções com a coope-
rativa; apoio a outras actividades 
aprovadas pelos membros.

4º PRINCÍPIO
AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA

As cooperativas são organiza-
ções autónomas de entreajuda, con-
troladas pelos seus membros. No 
caso de entrarem em acordos com 

outras organizações, incluindo os 
governos, ou de recorrerem a ca-
pitais externos, devem fazê-lo de 
modo a que fique assegurado o con-
trole democrático pelos seus mem-
bros e se mantenha a sua autonomia 
como cooperativas.

5º PRINCÍPIO
EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E IN-
FORMAÇÃO

As cooperativas promovem a 
educação e a formação dos seus 
membros, dos representantes elei-
tos, dos dirigentes e dos traba-
lhadores, de modo a que possam 
contribuir eficazmente para o de-
senvolvimento das suas cooperati-
vas. Elas devem informar o grande 
público particularmente, os jovens 
e os líderes de opinião, sobre a na-
tureza e as vantagens da coopera-
ção.

6º PRINCÍPIO
INTERCOOPERAÇÃO

As cooperativas servem os seus 
membros mais eficazmente e dão 
mais força ao movimento cooperati-
vo, trabalhando em conjunto, através 
de estruturas locais, regionais, nacio-
nais e internacionais.

7º PRINCÍPIO
INTERESSE PELA COMUNIDADE

As cooperativas trabalham para o 
desenvolvimento sustentável das suas 
comunidades, através de políticas 
aprovadas pelos membros.

Fonte: http://www.inscoop.pt/

Princípios e Valores Cooperativos



35



36

PRIMEIROS SOCORROS

Um acidente é sempre inesperado 
e pode ser grave, com risco de 
vida. Salvar uma vida depende de 

uma resposta corajosa e rápida e de um 
desempenho adequado. Assim, é me-
lhor estarmos preparados para os im-
previstos para não perdermos a calma 
e conseguirmos reagir adequadamente 
a um eventual acidente ou incidente.

Objectivos dos primeiros socor-
ros:

•Prevenir;
•Alertar;
•Socorrer.
Primeiro socorro é o tratamento 

inicial e temporário ministrado a aci-
dentados e/ou vítimas de doença sú-
bita, num esforço de preservar a vida, 
diminuir a incapacidade e minorar o 
sofrimento. O primeiro socorro consis-
te, conforme a situação, na protecção 
de feridas, imobilização de fracturas, 
controlo de hemorragias externas, de-
sobstrução das vias respiratórias e rea-
lização de manobras de Suporte Bási-
co de Vida.

Armário de Primeiros Socorros:
Devem estar disponíveis os seguin-

tes materiais:
•Luvas de látex descartáveis;
•Tesoura;
•Pinça;
•Compressas esterilizadas;
•Rolos de adesivos de 1cm e 5 cm 

de largura;
•Sabão líquido, de preferência;
•Anti-sépticos para desinfecção da 

pele e mucosas (betadine e clorohexi-
dina);

•Gaze vaselinada;
•Termómetro digital;
•Solução de glicose e pacotes de 

açúcar;
•Ligaduras;
•Pensos rápidos.
Sempre que há um acidente, existe 

uma série de passos que podem ser da-
dos no sentido de melhorar e não agra-
var o estado da vítima. Por isso, passo 
a citar algumas atitudes importantes a 
tomar em alguns tipos de acidentes:

1. INCONSCIENTE
Se a vitima não reage a estímulos 

Por: Carina Ribeiro -Enfermeira Graduada, Centro Hospitalar do Porto

verbais e físicos encontra-se incons-
ciente.

O que fazer:
•Arejar o local;
•Desapertar a roupa;
•Deitá-la em posição lateral 

de segurança (vítima deitada 
de bruços com cabeça vira-
da para o lado direito, braço 
direito flectido, servindo de 
apoio á cabeça, com palma 
da mão na face e perna direi-
ta flectida sobre a esquerda).

•Contactar 112 (sistema 
nacional de emergência médi-
ca) e alternar decúbito da vítima de 
30 em 30 minutos até á chegada de 
ajuda diferenciada.

2. ELECTROCUSSÃO
Electrocussão ou choque 

eléctrico é uma situação pro-
vocada pela passagem de 
corrente eléctrica através do 
corpo.

 O que fazer:
•Desligar o disjuntor para cortar 

imediatamente a corrente eléctrica;
•Ter o máximo cuidado para não 

tocar na vítima sem previamente ter 
desligado a corrente;

•Prevenir a queda do sinistrado;
•Aplicar o primeiro socorro conve-

nientemente:
(a) Cuidados inerentes a queima-

dura;
(b) Transporte urgente ao hospi-

tal, activando o serviço de emergência 
médica.

3. ENTORSE
A entorse é uma lesão dos teci-

dos moles de uma articulação. A dor 
na articulação é gradual. Observa-se 
edema na articulação lesada e há uma 
verificação imediata ou gradual para 
uma incapacidade de mexer a articu-
lação.

O que fazer:
•Evitar a movimentação da articu-

lação lesionada e proceder á imobili-
zação do membro;

•Elevar o membro lesionado;
•Aplicar gelo ou deixar correr água 

fria sobre a articulação;
•Consultar posteriormente o médico.

4 . FRACTURA
 Se a vítima apresenta dor localiza-

da, mobilidade anormal, incapacidade 
de fazer alguns movimentos, hemorra-
gia (no caso de fractura exposta), mui-
to possivelmente tem uma fractura.

O que fazer:
•O menor número possível de mo-

vimentos á vitima;
•Instalá-la confortavelmente;
•Cortar a roupa, se necessário;
•Imobilizar a articulação;
•Se a fractura for exposta, tapar 

com gaze esterilizada;
•Contactar 112.

5. HEMORRAGIA
 Se a vítima apresenta uma ferida 

de onde jorra sangue vivo, está perante 
uma hemorragia.

O que fazer:
•Elevar a parte do corpo que san-

gra;
•Estancar a hemorragia colocando 

compressas esterilizadas e comprimin-
do sobre a ferida;
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•Proteger a zona com uma ligadura, 
sem apertar;

•Transportar vítima ao hospital.
•Se a hemorragia for por via nasal 

deve sentar a pessoa com o tronco in-
clinado para a frente para evitar a de-
glutição do sangue, comprimir a narina 
que sangra, aplicar gelo ou compressas 
frias exteriormente para ajudar a con-
ter a hemorragia. Não se deve assoar.  

6. QUEIMADURA
Se a vítima apresenta pele verme-

lha, quente e seca (queimadura do 1º 
grau) e ainda bolhas com líquido claro 
(queimaduras do 2º grau);destruição 
profunda dos tecidos (queimadura do 
3º grau), sofreu uma queimadura.

O que fazer:
•No caso de queimaduras do 1º e 

2º grau, imergir a zona afectada em 
água fria, até que a vítima não sinta 
dor e aplicar uma pomada hidratante 
ou gaze gorda, tendo o cuidado de não 
rebentar as bolhas.

•Lavar cuidadosamente com um 
anti-séptico (não aplicar álcool);

•No caso de queimaduras do 3º 
grau, com bolhas rebentadas tratar 
como qualquer outra ferida e aplicar 
gaze gorda e compressa esterilizada. 
Se a queimadura for muito extensa 
deve accionar sistema de emergência 
médica.

•Se a vitima se queimou com água 
ou outro líquido a ferver, despi-la ime-
diatamente;

•Se a roupa estiver a arder, envol-
ver a vítima numa toalha molhada ou, 
na sua falta, fazê-la rolar pelo chão.

•Dar água a beber frequentemente.

7. AFOGAMENTO
Convém lembrar que uma criança 

pequena se pode afogar em poucos 
centímetros de água, num tanque, 
balde ou alguidar quase vazio, ou até 
mesmo na banheira durante o banho.

O que fazer:
•Retirar imediatamente a vítima de 

dentro da água;
•Verificar se está consciente, se res-

pira e se o coração bate;
•Colocar a vítima de barriga para 

baixo e com a cabeça virada para um 
dos lados;

•Comprimir a caixa torácica 3 a 4 
vezes para fazer sair a água.

•Alertar 112.

8. ENVENENAMENTO POR 
VIA ORAL

Se a vítima ingeriu produto vene-
noso estamos perante um envenena-
mento por via oral. Caracteriza-se por 
arrepios, dores abdominais, náuseas e 
vómitos, prostração, desmaio, agita-
ção e delírio.

O que fazer:
•Se possível interrogar a vítima no 

sentido de perceber a origem do enve-
nenamento.

•Se ingeriu produto não corrosivo, 
provocar-lhe o vómito;

•Se ingeriu produto corrosivo ou 
derivado do petróleo dar-lhe a beber 
leite frio;

•Pedir ajuda para o centro de infor-
mação anti-venenos (tef.808250143)

•É uma situação grave que necessi-
ta de transporte ao hospital.

9. ENVENENAMENTO POR 
VIA RESPIRATÓRIA

Se a vítima sente tonturas, está 
eufórica (intoxicação por monóxido 
de carbono) ou sente-se a desfalecer 
(intoxicação por gás butano) estamos 
perante um envenenamento por via 
respiratória.

O que fazer:
•Levar a vítima para um local are-

jado, tendo o cuidado de não respirar o 
ar contaminado;

•Activar sistema de emergência 
médica e aguardar por socorro profis-
sional.

10. DESMAIO
É provocado por falta de oxigénio 

ou açúcar no cérebro, a que o organis-
mo reage de forma automática com 
perda de consciência e queda do corpo. 
Tem diversas causas como excesso de 

calor, fadiga, falta de alimentos, etc., 
e é caracterizada por palidez, suores 
frios, falta de forças e pulso fraco.

O que fazer:
Se nos apercebemos que a pessoa 

está prestes a desmaiar devemos:
•Sentá-la e colocar-lhe a cabeça en-

tre as pernas, ou deitá-la e levantar-lhe 
as pernas;

•Molhar-lhe a testa com água fria,
•Desapertar-lhe as roupas.
Se a pessoa já estiver desmaiada 

devemos:
•Deitá-la em posição lateral de se-

gurança;
•Desapertar-lhe as roupas;
•Mantê-la confortavelmente aque-

cida;
•Logo que recupere os sentidos, 

dar-lhe bebidas açucaradas;
•Accionar os meios de emergência 

médica, se não recuperar os sentidos.

OUTROS ACIDENTES:
•Entalar os dedos numa porta dói 

terrivelmente, mas sente-se um grande 
alívio ao pôr a mão debaixo de um jor-
ro de água fria;

•O melhor para os galos e contu-
sões é o gelo, já que reduz a inflama-
ção e diminui a dor. Também serve 
uma embalagem de congelados.

•É incómodo e perigoso quando 
um insecto se introduz no ouvido, 
principalmente quando é uma abelha 
ou uma vespa devido ao risco de pica-
da. No caso de ser uma simples mosca 
ou mosquito, deve introduzir-se uma 
gota de azeite morno ou vaselina e 
deixar repousar. Depois deixa-se que o 
azeite saia, arrastando o insecto para o 
exterior. Após o procedimento é con-
veniente secar bem o canal auditivo.
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Syngenta Crop Protection – Soluções para a Agricultura, Lda.
Av. da República, 57 - 4º – 1050-189 LISBOA
Tel.: 21 794 32 00 – Fax: 21 794 32 30
www.syngenta.pt
contacto.portugal@syngenta.com

Nº Azul: 808 200 010
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Características Distintivas:
• Vegetação exuberante e stay green superior;
• Alto valor energético na manjedoura;
• Ideal para silagem de alta qualidade, sendo o primeiro híbrido “stay young”

Característica de um híbrido Stay Young:

• “Envelhecimento” tardio da fibra:
• Alta digestibilidade da NDF;
• Menor espaço no rúmen;
•  1 ponto % de digestibilidade da NDF, permite uma ingestão de mais 170  g matéria seca/dia.

• Elevada digestibilidade

• Maior acumulação de amido (ver figura 1):
• Utilização mais completa e menores perdas;
• Incremento da síntese de proteínas endógenas;
• Aumento da eficiência da flora bacteriana do ruminante;
• Melhor metabolização dos nitratos rúmen.

• Elevado poder de fermentação do amido.

Vantagens do híbrido Stay Young:

• Maior teor de energia (UFL);
• Maior ingestão;
• Menor custo na ração;
• Amplo período de colheita.

SY VERDAMAX – FAO 600
O Primeiro Híbrido Stay Young

FLORAÇÃO                              COLHEITA
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HÍBRIDO Stay Young

NON Stay Young
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Fig.1 – Evolução da digestibilidade e da acumulação de 
amido, da floração à colheita, Var. SY VERDEMAX.
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