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RESPONDER À CRISE
É com muito gosto e orgulho que vos oferecemos a sexta edição da revista PRODUTORES DE LEITE, fruto de muito esforço, trabalho, sacrifício e cooperação. Produzimos esta revista com o mesmo brio com que
milhares de portugueses trabalham diariamente para produzir leite de
qualidade e ainda em quantidade suﬁciente para as necessidades do
país.
A situação do sector é má, as perspectivas péssimas e as soluções poucas, mas não queremos nem podemos desistir. Faz sentido continuar a
produzir leite porque se trata de um alimento completo e saudável e o
mundo precisará de toda a comida que se possa produzir. Mais difícil é
prever quando alcançaremos um rendimento justo para os produtores.
O primeiro relatório da PARCA, Plataforma de Acompanhamento das
Relações na Cadeia Agro-alimentar, concluiu que os “agricultores não
conseguiram repercutir nos preços de venda o aumento dos custos de
produção o que teve um impacto fortemente negativo sobre as margens
da actividade, indiciando desequilíbrio negocial (…) A partir de 2009
observou-se que os preços dos bens alimentares na produção, na indústria e no consumidor tiveram um crescimento inferior ao da inﬂação.
Esta tendência revela a importância dos bens alimentares na contenção
geral dos preços. É no entanto conseguido, contudo, com sacrifício dos
rendimentos dos agricultores”.
Com a produção duplamente penalizada por altos custos de produção e
baixos preços do leite, continuamos a apostar numa tripla resposta para
a crise: melhor gestão/redução de custos, reforçar estruturas de organização da produção e manter a pressão política e social em defesa dos
produtores.
Como Associação, mantemos passo sereno mas ﬁrme na caminhada.
Defendemos a continuação das quotas leiteiras na Europa mas apostámos também na implementação de contratos equilibrados que incluam índices de preço que reﬂictam a evolução dos custos de produção
além do mercado de produtos lácteos e não desistimos de alertar para
as consequências da especulação no mercado de matérias-primas para
alimentação animal.
Não somos a solução exclusiva para os problemas da produção de leite em Portugal. Temos consciência dos nossos limites mas também das
nossas capacidades e do nosso direito, enquanto produtores, de pensar,
comunicar, participar e agir com independência. Não baixamos os braços nem caminharemos sozinhos.
Carloos Neves
Presidente da Direção da APROLEP
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Actividades da APROLEP
entre Fevereiro e Julho de 2012

10 de Fevereiro, Lugo, Galiza

Intervenção na V Xornada Técnica de Produción de Leite.

16 de Fevereiro - Dia de Campo do Núcleo Sul do Tejo, na Exploração Barão & Barão, organizada
em conjunto com Bovisul.
1 de Março, UTAD, V. Real - Intervenção em debate sobre futuro das explorações leiteiras nas V

Jornadas de Bovinicultura.

10 de Março,Terceira, Açores - Intervenção nas V Jornadas da Praia da Vitória.
14 de Março, Válega, Ovar

Atividades para 2012.

28 de Março, Lisboa

- Assembleia-Geral para aprovação de Relatórios de Contas e Plano de

- Participação (pela 1ª vez) na Comissão consultiva de leite e lacticínios do GPP.

29 de Março, Famalicão

- Encontro do núcleo EDM com Diretor e Sub-diretor da DRAPN; visita a exploração pecuária.
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18 de Abril, Lisboa

- Almoço com Diretor Geral de Alimentação e Veterinária.

18 de Abril, Lisboa - Reunião com
Secretário de Estado da Agricultura, Eng.
Diogo Albuquerque.

1 de Junho, Guarda

- Participação na Sessão de Trabalho da Fileira do Leite e do Inagri.

8 de Junho, Mira

14 de Junho, Galiza, Silleda - Reunião APROLEP / FEPLAC

- A Escola Primária do Seixo de Mira visitou a exploração
Pimentel Castelhano Agro-Pecuária, com o
apoio da APROLEP.

21 de Junho, Ericeira

Galicia.

- Participação no colóquio da vetobiotica.

25 a 27 de Junho - Participação de Pau-

lo Pinheiro, em representação da APROLEP, na
visita de trabalho “Comunication Team of Entre
Douro e Minho”, a Bruxelas, organizada pela
DRAPN.

11 de Julho

- Visita de Estudo à Galiza (Xenética Fontão, SAT A Vereda e SAT Murado Romualdo).
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ÚLTIMOS COMUNICADOS DA APROLEP
06 de Junho: Produção de leite mais perto
do abismo

A maioria dos produtores de leite
portugueses tomou conhecimento de
nova descida no preço do leite produzido desde 1 de Junho, cerca de
1,5 cêntimos. Para alguns produtores essa descida já ocorreu em Abril.
Com esta segunda quebra, são menos
2,5 cêntimos por litro desde o início
do ano. (…)
Esta baixa segue a tendência dos
preços nos últimos meses da Europa,
mas é uma desilusão que a indústria
nacional, privada e cooperativa, não
tenha acompanhado os preços quando subiram na Europa e agora não
seja capaz de os segurar quando descem. É uma desilusão não haver partilha de sacrifícios sendo a solução do
costume baixar o preço ao produtor.
É uma desilusão ainda maior vermos o preço a cair desde que foi criada pelo Governo a PARCA (…) Está
feito o diagnóstico. E qual o remédio,
senhora Ministra? E para quando?
Está oficialmente explicado quem
pagou as “promoções” e os “preços
sempre baixos o ano inteiro”. E assim, enquanto se aperta o cinto a
quem trabalha no meio rural e se fazem festas em Lisboa sobre a “produção nacional”, a “moderna distribuição” vai servindo pão e circo ao
povo da cidade, perante a paralisia do
governo e a incapacidade da indústria
valorizar o leite que produzimos, por
enquanto, até cairmos definitivamente no abismo.

11 de Maio: Leite:
Contratos equilibrados
para um preço justo

A APROLEP, Associação dos
Produtores de Leite de Portu-

gal, saúda a intenção do Governo
avançar com a implementação de
contratos na fileira do leite, mas
considera haver ainda muito trabalho a desenvolver para que esses contratos envolvam produção,
transformação e distribuição de
forma efectiva, equilibrada e responsabilizadora. (…)
Devemos alertar, contudo, que
esses contratos de pouco servirão
se não houver um reforço do poder negocial dos produtores e uma
forma de indexar o preço do leite não só à evolução do mercado
de lácteos mas também dos custos
de produção, em particular da alimentação animal. (…) Porque a
situação actual não é sustentável
nem se resolve com esmolas de
Bruxelas, precisamos de contratos
sim, mas com preço de referência
fortemente baseado na evolução
dos custos de produção, responsabilizando a distribuição de forma
efectiva e com a presença activa
de um mediador / provedor nomeado pelo Estado. (…)

2 de Março: Incompreensível baixa do preço
do leite ao produtor

Os produtores das cooperativas associadas na LACTOGAL
(AGROS, LACTICOOP E PROLEITE) estão neste momento a receber menos um cêntimo por litro
de leite que no início de 2012.
É incompreensível que esta baixa ocorra quando aumentam os
custos de produção. Além da seca
reduzir a produção de forragem e
aumentar o custo da palha, temos
casos de rações à base de cereais
que já subiram 30 euros por tonelada desde o início do ano.
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É incompreensível que seja a
indústria cooperativa a primeira a
baixar o preço aos produtores seus
associados. Apelamos à indústria
privada para que não adopte a
mesma atitude.
É incompreensível estar há dois
anos com preço abaixo da média
comunitária, quando temos menos
ajudas públicas e mais custos de
produção.
É incompreensível que todos nos
dêem razão e não haja acção com
resultados concretos.
É incompreensível esta caminhada para o abismo.

20 de Fevereiro: Seca
afecta produção de leite e exige aumento do
preço ao produtor

Os números divulgados nos últimos dias são preocupantes e exigem resposta imediata. 75% do
território português está em seca
severa ou extrema. Faltam já as
pastagens para os animais e faltará
a quantidade e qualidade da forragem a colher na próxima primavera.
Face a esta situação, além de
reforçarmos outros apelos que já
foram dirigidos ao governo para
que pondere medidas de apoio
a nível nacional e comunitário,
cremos que a resposta mais justa,
rápida e eficaz pode e deve vir da
indústria e da distribuição, através
do aumento imediato do preço ao
produtor para fazer face a estes aumentos do custo de produção.

(poderá consultar os comunicados completos em www.aprolep).
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ANO INTERNACIONAL DAS COOPERATIVAS
por Dr. José Costa, militante do cooperativismo leiteiro, com trabalho desenvolvido na Lacticoop e Lactogal
O ano de 2012 foi declarado
“Ano Internacional das Cooperativas” pela Assembleia Geral das
Nações Unidas. Pretende-se com
esta celebração reconhecer o papel fundamental desempenhado
pelas cooperativas na promoção
do desenvolvimento económico,
social, cultural e humano; da redução da pobreza e da intercooperação.
O lema escolhido não poderia
ser mais adequado: “As Cooperativas constroem um mundo melhor”.
Os produtores de leite, em Portugal, conhecem bem o essencial
do trabalho desenvolvido pelas
suas cooperativas. O desenvolvimento do tecido humano rural,
o desenvolvimento regional, a
eliminação de situações de dependência e pobreza, a promoção
do emprego, etc. são resultados
que não deixarão de orgulhar os
milhares de cooperadores que,
paralelamente, viram a oferta de
produtos ao consumidor diversificada e qualitativamente melhorada e sentiram o apoio técnico e o
acesso a novas tecnologias facilitados.
A nível mundial o sector cooperativo reúne mais de 800 milhões
de cooperantes, 100 milhões de
postos de trabalho e espalha-se
por cerca de 100 países. São números elucidativos do enorme potencial que a cooperação encerra
e do que será possível alavancar
se se intensificarem as ações de
intercooperação.
O mundo cooperativo tem sido
construído com pulso e cabeça.
Não é indiferente ao seu crescimento e desenvolvimento o facto

de se alicerçar em algo que, hoje,
é considerado essencial ao desenvolvimento bem-sucedido de
qualquer organização: uma cultura vivida e partilhada de princípios e valores.
Registe-se que o Código Cooperativo, contrariamente aos
códigos de outros tipos de organização de cariz capitalista (sociedades por quotas ou anónimas
ou unipessoais), alude no seu articulado (artº3º) aos princípios que
devem as enformar as cooperativas e que integram a declaração
sobre a identidade cooperativa
adotada pela Aliança Cooperativa
Internacional.
Os princípios cooperativos
constituem, com os valores que
inspiraram o movimento nos seus
primórdios e com os que a evolução do mundo e os costumes
lhe incutiram, o sangue do movimento cooperativo. Consequentemente o “corpo” para subsistir
não pode deixar de lhe reconhecer vivencia, para além do que
está escrito: uma vivência partilhada guia de comportamentos
orientados para a realização dos
objetivos dos cooperadores, dos
consumidores, da sociedade e do
mundo em geral.
Valores como a ética, a transparência, a equidade, a solidariedade, a confiança, a seriedade, o
ambiente, entre outros, são identificadores e diferenciadores da
sua organização. A gestão cooperativa tem que ser baseada em
valores para garantir o sucesso.
Sempre que liderança se afasta dos valores a sobrevivência é
posta em questão. Consequentemente, os cooperadores mesmo
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quando adotam outras formas de
organização no desenvolvimento
das atividades da sua cooperativa, não deverão nunca abdicar de
uma gestão baseada em valores.
Todos nos lembramos da crise
do “subprime” nos Estados Unidos em 2008 e das suas consequências. Houve unanimidade de
pontos de vista quanto à responsabilidade da ausência de valores
na gestão do sistema financeiro. A
“mão invisível” do mercado livre
não funcionou.
Temos na nossa mão organizações capazes de contribuírem
para a construção de um mundo
melhor. Reforcemos a nossa atenção nos alicerces, nos princípios
e valores!
O sucesso das cooperativas e
das organizações em geral baseia-se, cada vez mais, no assumir de
valores por cada colaborador da
organização, na sua identificação
com aqueles, e na liderança por
valores assumida pelos dirigentes
como prática.
Aproveitemos, pois, este Ano
Internacional, não só para a reflexão mas também para a ação!

A Produção de Leite - Teremos Futuro?

por Doutor Nuno Vieira e Brito, Director Geral de Alimentação e Veterinária

Tivemos, nestes últimos
anos, uma profunda reestruturação do sector leiteiro, com uma concentração
de produtores e consequente regionalização do sector,
uma redução acentuada de
pequenos produtores e das
salas de ordenha colectiva,
processos mais inovadores
e tecnológicos e um maneio
mais cuidado resultando
num aumento de eficiência
produtiva e da qualidade
genética dos rebanhos, uma
maior concentração na recolha e, enfim, um sector mais
organizado e que, acreditamos, mais resistente aos desafios do Futuro.
Parece, pois, que este percurso permitiu construir
uma fileira forte, altamente
sustentável e competitiva,
que permita ter confiança no
Futuro. Será assim?
Na verdade, hoje, o sector
leiteiro em Portugal apresenta alguma incerteza, quer
pela sua rendibilidade quer
pelo resultado da nova Política Agrícola Comum. No
percurso, muito se ignorou
ou perdeu. Desde logo, em
nome de uma pretensa eficácia e produtividade, aliada
à qualidade e rendibilidade,
eliminaram-se os pequenos
produtores, sem a criação de
sistemas alternativos e incentivando uma política de
suporte social, ou mesmo,
de ajuda a não produzir. Poderemos exemplificar na importância para a economia
doméstica, ou de part-time,

de inúmeras salas colectivas
de ordenha mecânica, que
persistem noutros países europeus e cumprem as regras
de higiene e qualidade necessárias, ou até, em pequenos e
médios efectivos (alguns de
zonas do interior), que pela
dificuldade de comercialização, pelos factores de produção mais onerosos, pela
mão-de-obra e a falta de suporte para investir, também
não conseguiram sobreviver
a uma “renovação” e “consolidação” do sector.
Temos hoje, pois, uma realidade de um sector altamente profissionalizado, de
elevada qualidade nos efectivos, na higiene, na produção e com um temor constante na redução das suas
margens de rendibilidade.
Um sector que se concentrou
mas que não está seguro que
seja o suficiente, um sector
que cada vez mais tem importância num contexto de
economia familiar e auto-emprego e menos se ajusta
ao modelo de empresa capitalista. Um sector que tem na
comercialização e distribuição os seus maiores receios,
ou pela redução de preço ou
pela entrada de leite proveniente de outros países.
Creio que é necessário
uma maior política na promoção do leite e dos seus
derivados. Estimular os portugueses a beber leite e a
consumir produtos lácteos
(nacionais). Criar produtos
novos, produtos de quinta
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de reconhecida qualidade,
que permitam criar valor e
reduzir eventuais excessos
de produção. Incentivar a
exportação, como forma de
regular e valorizar o produto, tendo como base a sua
qualidade.
Entendo, ainda mais, que
é necessário apoiar os produtores e incentivar os novos produtores. Só poderá
ser feito com o apoio a novas tecnologias produtivas,
a agilização de processos e
procedimentos, a um suporte financeiro que considere
estratégico o sector leiteiro
e que analise cada projecto
de forma particular. Devemos, ainda, fomentar a produção em zonas mais remotas, mais interiores, para um
maior desenvolvimento harmonioso de Portugal. Muito
há ainda a fazer, haja vontade e esperança.

MERCADO DO LEITE - PREÇOS EM PORTUGAL E NO MUNDO
EUROPA: PREÇOS MÉDIOS POR PAÍS
Comparação - Maio 2011/Maio2012

PORTUGAL, PREÇOS MÉDIOS MENSAIS
2011/2012
Leite Adquirido a Produtores Individuais
Mes

EUR / Kg

Teor Butiroso Teor Protéico
(%)
(%)

CONTINENTE

Fonte: Comissão Europeia

EUROPA, EUA, NOVA ZELÂNDIA: PREÇOS DAS PRINCIPAIS INDÚSTRIAS
JUNHO 2012
Companhia

País

Preço do Leite

Milcobel

BE

27.45

Alois Müller

DE

28.29

Humana Milchunion eG

DE

29.07

Nordmilch

DE

29.22

Arla Foods

DK

31.82

Hämeenlinnan Osuusmeijeri

FI

40.90

Bongrain CLE (Basse Normandie)

FR

34.33

Danone (Pays de Calais)

FR

34.90

Lactalis (Pays de la Loire)

FR

34.14

Sodiaal

FR

35.22

Dairy Crest (Davidstow)

GB

32.96

First Milk

GB

31.18

Glanbia

IE

28.46

Kerry

IE

29.08

Granarolo (North)

IT

40.24

DOC Kaas

NL

29.19

Friesland Campina

NL

28.92

Média EU
Fonterra
United States of America

27.68

USA

30.71

0.310

3.65

3.18

Jul-11

0.310

3.67

3.19

Ago-11

0.311

3.73

3.21

Set-11

0.322

3.79

3.24

Out-11

0.324

3.81

3.22

Nov-11

0.325

3.86

3.30

Dez-11

0.324

3.84

3.28

Jan-12

0.324

3.81

3.26

Fev-12

0.322

3.83

3.25

Mar-12

0.315

3.74

3.25

Abr-12

0.318

3.75

3.24

Mai-12

0.312

3.71

3.21

Jun-12

0.294

3.66

3.18

AÇORES
Jun-11

0.295

3.66

3.18

Jul-11

0.292

3.72

3.13

Ago-11

0.296

3.76

3.10

Set-11

0.314

3.91

3.19

Out-11

0.318

3.91

3.24

Nov-11

0.321

3.93

3.28

Dez-11

0.315

3.78

3.20

Jan-12

0.312

3.67

3.16

Fev-12

0.311

3.62

3.17

Mar-12

0.296

3.63

3.20

Abr-12

0.296

3.61

3.20

Mai-12

0.299

3.65

3.19

Jun-12

0.287

3.71

3.11

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

EVOLUÇÃO DO PREÇO DO LEITE EM
PORTUGAL E NA EUROPA (MÉDIA KG.)

32.09
NZ

Jun-11

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
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Contratos Lácteos em Portugal

por Pedro Santos Vaz

Os aumentos de produção que
se têm verificado um pouco por
toda a Europa e excesso de leite
que têm provocado relançaram o
debate em torno da necessidade
de implementar medidas de apoio
e regulação do sector do leite. Na
reunião de Junho do Conselho
Europeu de Ministros da Agricultura, dez estados membros subscreverem uma petição da Polónia
e Lituânia que solicitava à Comissão Europeia medidas de apoio
ao sector do leite. Relançou-se
assim o debate em torno da decisão de terminar com as quotas
leiteiras no dia 31 de Março de
2015. Será muito difícil reverter
esta decisão, fortemente apoiada
por alguns países do norte da Europa que mantêm a expectativa
de aumentar as suas produções e
exportações, nem que seja à custa da falência dos produtores dos
países do sul.
A única medida reguladora prevista como alternativa às quotas
leiteiras são os contratos lácteos
entre os produtores e a indústria
consagrados no “Pacote Leite”,
cuja implementação é uma opção
de cada Estado Membro. A Ministra da Agricultura já afirmou
publicamente que os contratos
serão uma realidade em Portugal,
indicando o mês de Outubro para
a sua implementação.
Parece-nos positiva esta decisão pois os contratos são o único mecanismo regulador indicado pela União Europeia para
o cenário pós-quotas, podendo
contribuir para a regulação entre
oferta e procura, ainda que a este
respeito não sejam mais do que
um “substituo menor” das quotas.

Além disso se forem cumpridas
as normas que o “Pacote Leite”
coloca à disposição dos Estados-Membros para a implementação
dos contratos, estes podem conferir algum poder negocial aos
produtores, contribuir para o aumento da transparência na definição do preço, diminuir as práticas
desleais e permitir, pelo menos,
que o produtor saiba as condições
de venda durante o período de vigência do contrato.
Que tipo de contratos?
Restam ainda muitas dúvidas
relativamente a este mecanismo de regulação, sendo mais as
questões que se colocam perante
a confirmação da obrigatoriedade
dos contratos dos que as certezas:
Que tipo de contratos teremos?;
Como será feita a definição do
preço pago ao produtor?; De que
forma as cooperativas irão transpor as normas dos contratos para
os seus estatutos ou regulamentos?; Qual a sua duração mínima?; Como serão regulados?; …
A APROLEP tem defendido a
obrigatoriedade dos contratos entre os produtores e as indústrias,
assim como entre todos os intervenientes na cadeia, mas simultaneamente tem alertado a administração para a necessidade de
reforçar o poder negocial dos produtores, caso contrário, os contratos serão impostos, não passando
de um “pro forma” e os produtores manterão a sua posição de elo
mais fraco da fileira, sendo forçados a assinar o que lhes puserem
à frente, sob pena de ficarem sem
quem recolha o leite. Defende-
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mos os contratos com um índice
de referência de preços, que tenha
em consideração um conjunto de
varáveis, entre elas os valores de
mercado do leite e produtos derivados, mas, sobretudo, o custo
dos factores de produção. Neste
sentido, a APROLEP já começou a trabalhar com um grupo de
académicos na definição de uma
proposta de índice. Propomos que
os contratos tenham a duração
mínima de um ano, equivalente à
campanha, mas com salvaguarda
da evolução do preço em função
do índice que vier a ser adoptado.
Defendemos também a criação de
um provedor dos contratos. Um
cargo que deveria ser ocupado por
uma personalidade imparcial e de
nomeação a cargo da administração central, que seja acessível
por qualquer uma das partes que
se sinta lesada e ao qual possam
recorrer tanto os produtores que
vendem o leite a indústrias privadas como os que o fazem às cooperativas. Caso o provedor não
consiga mediar os conflitos deve
ser possível recorrer à justiça sem
passar por outras entidades ou organismos.
Não partimos do zero para a implementação dos contratos, podemos e devemos estudar a situação
de outros Estados-Membros onde
os contratos são uma realidade,
nomeadamente Espanha cuja interprofissional tem desenvolvido
e acompanhado a variação de três
índices de referência de preço, e
atender ao que as diferentes organizações de produtores têm dito
sobre esta matéria para retirarmos
o melhor de cada experiência e
evitarmos os mesmos erros.
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Em Defesa da Produção de Leite Nacional
por António Moitinho Rodrigues
Escola Superior Agrária – Instituto Politécnico de Castelo Branco, Qta. Sra. Mércules, 6001-909 Castelo
Branco e CERNAS/IPCB, centro de investigação financiado pela FCT (projeto PEst-OE/AGR/UI0681/2011.
Autor correspondente: amrodrig@ipcb.pt

Dados do último Recenseamento
Agrícola (INE, 2011) indicam-nos que
em 2009 existiam 278.416 vacas leiteiras criadas em 10.447 explorações
(26,7 vacas/exploração). Indicam-nos,
também, que 78,5% das explorações
vocacionadas para a produção de leite
e 78,1% das vacas leiteiras estavam
localizadas, por ordem de importância, nas regiões do Entre Douro e Minho, Região Autónoma dos Açores e
Beira Litoral. Embora nos últimos 10
anos a importância da bovinicultura
leiteira tenha diminuído no contexto
da agricultura portuguesa (desaparecimento de 22% das vacas leiteiras e
68% das vacarias de leite), a produção
nacional/recolha de leite de vaca tem-se mantido praticamente constante.
Esta evolução só tem sido possível
devido ao aumento de produtividade
do setor, em grande parte resultante
dos investimentos em tecnologia e em
melhoramento genético dos efetivos
leiteiros. Têm sido os produtores a suportar o agravamento dos custos dos
fatores de produção, com destaque
para as matérias-primas utilizadas no
fabrico de alimentos compostos e para
a energia e lubrificantes, sem terem as
devidas contrapartidas no aumento do
preço do leite.
Entretanto, a qualidade do leite
produzido em Portugal tem vindo
a aumentar de forma acentuada. Ao
analisarmos a evolução de 2008 para
2010 dos indicadores de qualidade
do leite recolhido verificamos que a
proteína (3,3%) e a gordura (3,9%)
do leite se têm mantido praticamente
constantes e que todos os outros indicadores de saúde e higiene são agora

francamente melhores (FENALAC,
2011). A evolução registada permite-nos estimar, para 2012, valores médios de ureia no leite da ordem dos
220 ppm, de microrganismos presentes no leite abaixo dos 47.000 ufc/ml,
de CCS abaixo das 320.000 células/
ml e de amostras positivas para inibidores abaixo de 0,3%. Como consumidores de leite e produtos lácteos
que somos, temos que estar agradecidos à produção nacional.
Embora seja reconhecido todo o esforço que os produtores nacionais de
leite têm vindo a fazer para absorver
o impacto do aumento do custo dos
fatores de produção e para melhorar
a qualidade do leite que sai das suas
explorações, dados do IFCN (2011)
indicam-nos que em 2010 e em 2011
o preço mundial do leite esteve acima do preço nacional médio do leite
pago à produção, tendência que se
está a manter durante o ano 2012. De
referir que o preço médio por 100 kg
de leite em Junho de 2012 (29,19€) é
praticamente igual ao preço pago em
Dezembro de 2005 (29,24€).
No sentido de tornar mais justo o
pagamento do trabalho que os produtores têm vindo a desenvolver para
produzir leite nacional com cada
vez maior qualidade e também para
diluir por toda a fileira (produtores,
recolhedores/transformadores, distribuição e consumidores) o impacto
do constante aumento dos preços dos
fatores de produção, consideramos
necessário criar mecanismos transparentes que permitam aferir dos custos
reais de produção do kg de leite produzido na exploração. A elaboração
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de um modelo que permita estimar
um preço justo a pagar por kg de leite produzido, modelo que inclua as
variações nos preços do leite na EU
(principalmente nos países maiores
produtores e nos que mais exportam
leite e produtos lácteos para Portugal), as variações do preço mensal
de alguns produtos lácteos como o
queijo e a manteiga, as variações do
preço de fatores de produção como
os combustíveis, a energia elétrica
e as matérias-primas utilizadas no
fabrico de alimentos compostos, tornará mais transparente a formação de
preços que efetivamente paguem o
esforço e a competência dos produtores de leite. A bem da produção de
leite nacional e para que o país não
venha a depender inteiramente do
leite importado, toda a fileira (produção, transformação, comercialização
e consumo) deverá contribuir para a
resolução do problema.
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VISITA DE ESTUDO À GALIZA ORGANIZADA PELA APROLEP
por Pedro Santos Vaz
A partilha de conhecimento e
experiências é fundamental para
alcançar o sucesso e a sustentabilidade das nossas explorações. Só
com maior formação e informação
poderemos ter explorações mais
competitivas e sustentáveis, capazes de suportar a difícil fase que
atravessamos e os desafios do futuro. O sucesso pode também passar
por outras formas de associação e
cooperação entre produtores. Por
estes motivos a APROLEP decidiu organizar uma Visita de Estudo
à Galiza. Mais do que um simples
passeio e convívio de produtores
de leite era nosso objectivo aproveitar a viagem para ver como os
produtores galegos, que enfrentam
os mesmos problemas e dificuldades que nós, estão a superar a crise
e observar alguns exemplos de associativismo.
Participaram cinquenta produtores
de leite de toda a região Norte que
tiveram a oportunidade de visitar o
Centro Xenética Fontão e duas explorações de leite da região de Lugo.
Iniciámos a visita pelo Centro
Xenética Fontão, o maior centro de
Espanha, que tem em testagem quase 500 touros da raça Frísia, tendo
ainda alguns touros da raça Rubia
Galega e de outras raças de carne
para cruzamento. Para além da produção de sémen o centro dispõe de
um Laboratório de Reprodução e
um Laboratório de Genética Molecular onde são realizadas diversas
análises de identificação genética
e testes de paternidade, rastreabilidade da carne, diagnóstico de anomalias genéticas (Freemartinismo),
análise às proteínas lácteas, cor da
pelagem e susceptibilidade ao scrapie. Tivemos a oportunidade de as-
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sistir a um vídeo sobre o centro e o
seu funcionamento e pudemos observar colheitas de sémen a alguns
dos touros mais famosos, como foi
o caso do Xacobeo.
Na parte da tarde visitámos duas
explorações resultantes da associação de produtores que criaram
sociedades agrícolas participadas
em partes iguais. Em ambas as explorações visitadas tivemos a oportunidade de conversar com os proprietários, perceber o que os levou a
tomar a decisão de se unirem, como
organizam o trabalho e resolvem as
divergências e em que medida a experiência está a ter sucesso.
A primeira destas explorações
(SAT A Vereda) teve origem na
união de quatro produtores que
resolveram unir-se criando uma
sociedade agrícola de maiores dimensões e com instalações mais
modernas. Possuem cerca de 200
vacas, mas têm previsto aumentar
gradualmente o efectivo. A exploração SAT Murado Romualdo é o
resultado da fusão de duas explorações familiares e tem a particularidade de ter as instalações tipo
estufa. Apesar de apresentarem
dimensões e filosofias diferentes,
os motivos que levaram à decisão
da fusão de explorações foram os
mesmos: unir esforços para ganhar competitividade e qualidade
de vida. O balanço feito é também
semelhante: apesar da difícil situação que o sector atravessa é mais
simples conseguir investir e aumentar as explorações através da
associação com outros produtores
e, apesar de ambas as explorações
ainda estarem numa fase inicial,
os produtores conseguem ter, pelo
menos, um dia de folga, algo que
era impensável quando tinham as
explorações individuais. Foram
exemplos de como através da união
de esforços e meios é mais fácil superar as dificuldades e crescer, ga-

nhando qualidade de vida.
Agradecemos a todos os participantes, esperando que a visita tenha
sido proveitosa. Um agradecimento
especial à AFRICOR-Lugo, a asso-

17

ciação responsável pelo contraste
leiteiro na região de Lugo, pelo seu
auxílio e colaboração na organização da visita e pela forma como nos
recebeu.

“UMA VACA VEM À ESCOLA”
por Manuela Dias Pimenta
O Jardim de Infância de S. Silvestre e a Escola Básica nº 1 do Bairro
Azul, do Agrupamento de Escolas
de S. Silvestre, Coimbra, com a colaboração da Quinta da Cioga, que
deslocou uma vaca e dois vitelos,
organizou a iniciativa “Uma vaca
vem à escola”, inserida nas comemorações do dia internacional da
biodiversidade.
Assim, as crianças, distribuídas
por ateliers, puderam ordenhar, fazer queijo e, com a ajuda de um veterinário, puderam auscultar, medir
a temperatura, alimentar os vitelos
e aprender outras coisas sobre estes
animais.
A par, decorreram ateliers de desenho à vista e de construção de uma
vaca com desperdícios. A atividade
acabou com a limpeza do espaço e
com o transporte da palha das camas
da vaca e dos vitelos para a horta
para transformar em estrume.
Na opinião do corpo docente “ a
atividade “ A vaca vem à escola”
afigurou ser uma mais valia para o

enriquecimento curricular das crianças, uma vez que lhes proporcionou
a realização de atividades diferenciadas, pelo contacto direto com a
vaca e os vitelos, pela assimilação
de conceitos relacionados, explicados por elementos da área da agronomia e veterinária e pela interação
com a família.”
Por seu turno, as crianças enviaram uma carta à Quinta da Cioga:
“Queridos amigos Manuela, Pedro, Zé e Nuno
Obrigado, porque tiveram muito
trabalho para trazer a vaca e os
vitelos à nossa escola para nós
vermos.
Obrigado porque o nosso dia foi
muito bom, foi um dia a valer, foi
um dia maravilhoso, foi fixe.
Gostámos muito de tirar leite,
de fazer queijo, de medir a febre
ao vitelo e à vitela, de ouvir o coração e a respiração com o estetoscópio. Gostámos de fazer um
desenho e de fazer a vaca. A vaca
era linda e era muito grande. Pesava mais que nós e tinha muita
força, até partiu o balde. Foi boa
companhia e até nos deixou tirar
leite. Os vitelos eram pequeninos,
um tinha 5 dias e o outro 2 mês.
Portaram-se bem, deixaram-nos
medir a febre e escutar os corações. Eles davam-nos marradas e
o vitelo fugiu. O Martim e o Filipe
tiveram de o segurar.
Obrigado por tudo, foram muito
queridos e foi muito, muito, muito,
muito fixe”
Foram estas as palavras dos consumidores de hoje que se tornarão
os importantes aliados da produção
no amanhã.
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O Desânimo dos Produtores de Leite
por António Mira da Fonseca (ICBAS, Universidade do Porto)

Sim, os produtores de leite
estão desanimados. E, têm
razão, dado estarem no limiar de não aguentar. Este
é um dos setores, em Portugal, onde a evolução nos
últimos anos foi enorme,
embora silenciosa. Muitos
abandonaram, outros ficaram, reestruturando-se,
dentro dos vários condicionalismos existentes (e.g.,
estrutura da propriedade,
preço da terra, políticas de
ordenamento do território
de difícil compreensão).
Estão há muito a fazer o
trabalho de casa, competem
com as melhores explorações
de países ditos desenvolvidos, os animais têm muito
mais conforto, aplicam o que
aprendem e o que os técnicos independentes (e até, por
vezes, o que os movidos por
interesses comerciais momentâneos) aconselham…
Se todos ou, pelo menos, a
maioria dos outros setores
tivessem tido a vitalidade
destes agricultores, não raro,
menorizados pela sociedade,
provavelmente Portugal não
estaria como está.
Fartaram-se e fartam-se
de trabalhar, sem discutir a
jornada de 35 horas, de 40
horas, de mais meia hora,
a redução dos feriados ou a
tolerância de ponto na terça-feira de carnaval. Também para quê? As vacas têm
de comer e de ser ordenhas
365 dias por ano! Estão fartos? Claro, o custo dos fa-

tores de produção não deixa
de aumentar (e.g., o bagaço
de soja 44, só de março a
julho, deste ano, subiu 115
€; http://www.iaca.pt) e o
preço do leite é o que todos
sabemos. Muitos dos que
ainda não abandonaram, estão no limiar do abandono
– ninguém gosta (tem) de
trabalhar para aquecer ou de
pagar para trabalhar. O que
ganha Portugal?
Muitos de Nós (consumidores) quando vamos
comprar leite não queremos
saber se o leite é Agros, Lacticoop, dos Açores, da Polónia… Queremos é comprar
o mais barato… As grandes
superfícies querem é vender, satisfazer (angariar) os
clientes… Está tudo certo?
Ou, está tudo errado?
Os produtores de leite
têm razão. Porém, se não a
querem perder, têm de continuar a aumentar a eficiência das explorações, bem
como das estruturas em que
se organizaram e que os representam. Os tempos não
são de “vacas gordas”. São,
antes, tempos de libertar
cêntimos por litro de leite
entregue; margens preciosas para a sobrevivência do
sector. Há muitas coisas que
não controlamos, há muitas
outras que mudando, reformando, redistribuindo e, sobretudo, reorganizando, podem fazer a diferença entre
o abandono e a prosperidade. Assim, haja vontade!
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Usando uma imagem que
os citadinos entendem: a
natalidade tem vindo a decair. Como disse António
Barreto, num programa de
televisão, e citando de memória: “Temos de nos habituar, não é um drama, e até
pode ser vantajoso. Temos
mais qualidade na educação
dos filhos, nos projetos de
vida…” No sector leiteiro,
temos menos, mas melhores, produtores a produzirem mais do que quando
eram muitos (não esquecer
que o volume de leite entregue continua, perigosamente, a aumentar). Até aqui
tudo bem!... E, se o número de bebés for demasiado
baixo para continuarmos a
existir enquanto povo? E, se
o número de produtores de
leite decair muito e abruptamente? Quem ganha? Portugal não será!

Continua na pág.22
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A Vaca PROCROSS
A nova Realidade Genética na Produção Leiteira
por Carlos Serra, carlosserra@unigenes.com
A produção Leiteira nacional
tem sentido nos últimos anos uma
grande necessidade de manter/aumentar os rendimentos das suas
explorações, debatendo-se diariamente com a diminuição das margens de Lucro devido ao aumento
considerável dos principais factores de produção e com a concorrência do mercado do leite internacional. À parte de outros fatores, a
genética tem já soluções concretas
com resultados nacionais e internacionais, que podem aumentar
a rentabilidade dos produtores de
leite nacionais.
O programa da vaca PROCROSS começou em Portugal há
oito anos, e desde então esta opcção técnica tem sido muito mal interpretada e mal aceite, não só por
vários produtores como também
por conceituados técnicos do sector leiteiro privado, cooperativo e
associativo.
Tem sido notório de que a falta
de informação técnica é substancial, principalmente em diversos
artigos já publicados em revistas
nacionais do sector.
O aumento considerável da consanguinidade da raça Holstein (que
actualmente é já considerada uma
raça Mundial), para um nível de
5,84% na população das Holstein
(USA Abril 2012), tem aumentado
consideravelmente os problemas
relacionados com:
-Fertilidade das vacas; Nados
Mortos; Mortalidade; Longevidade; Saúde; pouca variabilidade
nos programas de selecção genética; aumento da frequência dos ge-

nes não desejáveis, como os novos
“Brachyspina e os HAPLOTYPES”.
Já não existem dúvidas de que a
consanguinidade é um problema
real nos dias de hoje e que reduz a
Produtividade e a Rentabilidade
de uma exploração leiteira. Com a
intensa utilização da selecção genómica agora a ser aplicada nos
programas de selecção genética, o
risco de aumento da consanguinidade é ainda maior.
A investigação já concluiu que
por cada 1% de aumento da consanguinidade numa exploração
afecta a rentabilidade em:
● + 36 Dias na Idade ao 1º Parto
● - 13 Dias de Vida Produtiva
● - 360 Kgs de Leite na vida
Produtiva
● - 11,36 kgs de Proteina na
Vida Produtiva
● + 26 Meses no 1º Intervalo
Partos
● - € 11,00 Rendimento na Vida
Produtiva

Os animais nascidos com a
vantagem do vigor Hibrido estão
sempre acima da média dos seus
progenitores para as seguintes caracteristicas:
Nados Mortos, Saúde, Fertilidade, Mortalidade, Longevidade e
Produção.
Vantagens da Utilização do
Vigor Hibrido na produção
leiteira da vaca PROCROSS:
● COLOSTRO - A qualidade do
colostro melhora. Por diversas análises já efectuadas confirmou-se que o
colostro das vacas PROCROSS tem
uma densidade mais alta de nutrientes.
● FACILIDADE PARTOS &
SUBREVIVÊNCIA - Devido à
utilização da Raça SRB “Sueca Vermelha” e às diferentes características morfológicas dos vitelos PROCROSS, a facilidade nos partos e
os nados mortos melhoram substancialmente.

-O Gráfico acima explica o valor da utilização da HETEROSIS / VIGOR HIBRIDO.

24

● VACAS TRANSIÇÃO - Os
estábulos das vacas PROCROSS,
prescindem da utilização dos parques de pré e pós parto.
● ESTADO DA CONDIÇÃO
CORPORAL - O nível da condição corporal é muito melhor nas
vacas PROCROSS, estes animais
não entram em balaço energético
negativo após o parto e a condição
corporal que aparentam em estrutura e fortaleza, advém das características Genéticas das raças complementares MONTBELIARDE
e a SRB.
● DETECÇÃO DE CIOS - Os
ciclos de cio naturais “poucas semanas após o parto e duradouros”
voltam novamente e a necessidade
de utilização de hormonas praticamente deixa de existir.

● PRODUÇÕES - As produções
na vida util ( 4 anos de vida após
1º parto) são superiores as das raças puras.Os componentes do leite
aumentam consideravelmente.
● SUBSTITUIÇÕES & REFUGO - Os estábulos das vacas
PROCROSS crescem naturalmente (Sem necessidade de semen
Sexado) e passa-se a efectuar um
refugo voluntário.
● SELECÇÃO DOS REPRODUTORES - Para o melhor funcionamento do programa PROCROSS, devem ser utilizados
animais PUROS das raças complementares-MONTBELIARDE
e SUECA VERMELHA, e os

● TAXAS DE CONCEPÇÃO
- A REPRODUÇÃO é o factor
económico número 1 numa exploração leiteira, NÃO A PRODUÇÃO.
Com as vacas PROCROSS o
estado reprodutivo das vacas MELHORA DRASTICAMENTE.
● MASTITES E CÉLULAS
SOMÁTICAS - Tem-se confirmado que as SCC baixam substancialmente com a entrada dos
animais da 2ª geração e posteriormente com os da 3ª, estes animais
não deixam de ter mastites mas o
que se nota é que respondem muito melhor / rapidamente aos tratamentos.
● PATAS E PERNAS - Os pisos
de cimento são sempre um desafio para qualquer vaca, no entanto
as vacas PROCROSS são muito
mais resistentes devido aos cascos
maioritariamente pretos e a solidez dos mesmos.
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melhores dos seus programas de
selecção.
CONCLUSÕES - A devida utilização das vantagens da Heterosis / Vigor Hibrido deve ser muito bem ponderada tecnicamente e
obedecer a um plano de utilização
correcto e duradoiro. O programa
da vaca PROCROSS é o mais
APROVADO, PROGRESSIVO,
PROFESSIONAL & RENTÁVEL que está a disposição dos
produtores nacionais.
Uma vaca magnifica é aquela
que olha pelo seu dono.
Para o conseguirmos temos de
seleccionar para os resultados que
queremos, NÃO para os que NÃO
queremos.

Bem-estar Animal

MEDIDAS BASEADAS NOS ANIMAIS PARA AVALIAÇÃO
DE BEM-ESTAR EM VACAS LEITEIRAS
Joaquim L. Cerqueira - Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo
José P. Araújo - Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo
João Niza-Ribeiro - Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto

Indicações da Autoridade
Europeia de Segurança
Alimentar (EFSA)
Na sequência de um pedido da
Comissão Europeia, a Autoridade
Europeia de Segurança Alimentar
(EFSA), através do seu painel de
peritos em saúde e bem-estar, emitiu
um parecer científico em Janeiro de
2012 sobre a importância da utilização de medidas baseadas no animal
para a avaliação do seu bem-estar nas
explorações de bovinos leiteiros.
Embora exista um parecer científico da EFSA, de Junho de 2009 sobre os efeitos globais de sistemas de
produção no bem-estar de vacas leiteiras, atualmente não existem regras
específicas ao nível da União Europeia (UE) para o bem-estar de vacas
leiteiras. Estes pareceres pretendem
atualizar as normas mínimas existentes de proteção e bem-estar dos animais e assinalar alguns indicadores

de bem-estar padronizados.
Medidas baseadas nos animais têm
sido utilizadas principalmente por investigadores durante alguns anos para
medir as suas respostas como indicadores de bem-estar. Em contrapartida
a estas medidas baseadas nos animais,
sempre existiram indicadores relacionados com a proteção dos animais
geralmente centrados em medidas
ambientais (recursos) ou de maneio
(práticas) isto é, sobre fatores de risco,
em vez das suas consequências para
o animal. Um projeto financiado pela
UE, Welfare Quality®, demonstrou
uma grande influência no desenvolvimento de sistemas de avaliação de
bem-estar animal nas explorações. De
acordo com a Comissão Europeia, na
intenção de adotar uma abordagem
mais baseada em resultados do bem-estar animal, o projecto Welfare Quality® centrou-se em medidas baseadas
nos animais e desenvolveu protocolos
de avaliação de bem-estar para algumas espécies, incluindo para
vacas leiteiras.
Os conceitos de bem-estar
animal mencionados no
Welfare Quality® e as opiniões científicas da EFSA
sobrepõem-se consideravelmente, confirmando o
acordo geral na comunidade
científica relacionada com a
temática do bem-estar animal. No entanto, há falta
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de especificidade nalgumas ameaças
para o bem-estar das vacas leiteiras,
como por exemplo no desenho dos
cubículos, e também nas medidas
baseadas nos animais (condição corporal).
Indicadores de bem-estar
Existe como que uma “caixa de ferramentas”, no que se refere a medidas
de bem-estar baseadas nos animais,
que se encontram validadas, a partir do qual, a mais apropriada ou que
combinação de medidas podem ser
seleccionadas. Esta seleção depende
do objetivo do trabalho que se pretende desenvolver e da razão da avaliação: depende de se a avaliação é parte
integrante da melhoria do bem-estar
dos animais ou se pretende apenas ir
ao encontro da legislação em vigor.
Apesar da existência de inúmeras
medidas de bem-estar baseadas nos
animais, algumas não têm sido utilizadas (pontuação da claudicação, testes
de comportamento, tais como deitar e
levantar do cubículo) e muitas outras
medidas de origem animal utilizam-se, mas não em contexto de avaliação
de bem-estar (contagem de células somáticas e número de lactações completas).
As medidas de bem-estar baseadas
no animal encontram-se direta ou indiretamente relacionadas com a produção, saúde e comportamento das

vacas leiteiras. Embora mais utilizadas para identificar os animais que se
encontram em situações de prejudicial
bem-estar, algumas também poderiam
ser usadas para identificar aqueles cujo
bem-estar está diminuído, por forma a
perceber que mudanças poderiam ser
efectuadas, previamente ao animal ser
negativamente afetado (elevada contagem de células somáticas, aumento
do tempo em decúbito). Algumas medidas baseadas no animal podem ser
úteis, quer no controlo, quer no âmbito de sistemas de vigilância porque
funcionam não só como indicadores
de problemas de bem-estar no efetivo, mas sobretudo porque é possível
funcionarem como ferramentas para
deteção precoce de problemas que
afectam negativamente a saúde e o
potencial produtivo dos animais.
As consequências negativas de fatores genéticos e de sistemas de estabulação rígidos, na maioria dos casos são
dificilmente controláveis, no entanto
os riscos relacionados com a nutrição
e maneio dos animais são mais facilmente modificáveis e com resultados
orientados para o curto prazo, partindo do princípio que o produtor de
leite está sensível às problemáticas do
bem-estar animal e disposto a fazer alterações nas suas rotinas diárias.
Os animais diferenciam-se entre si
por fatores genéticos, idade, comportamento, entre outros e assim poderão
experimentar e responder a ameaças
de formas diferentes. Na verdade, esta
é a razão pela qual, as medidas baseadas nos animais, descrevem a consequência de tentativas do animal para
lidar com o seu ambiente, sendo os
indicadores preferenciais de avaliação
do seu bem-estar.
Conclusão
A seleção das medidas de
avaliação de bem-estar depende dos objetivos específicos
de cada avaliação, em que a

Critérios
Alimentação
adequada

Princípios

Medidas

Ausência de fome
prolongada

Condição corporal

Ausência de sede
prolongada

Fornecimento de água
Limpeza dos pontos de água
Fluxo de água
Funcionamento dos pontos de água

Estabulação
apropriada

Conforto no descanso

Período de tempo necessário para deitar-se
Animal a colidir com o equipamento quando
está deitado
Animais deitados em parte ou completamente
fora da área de repouso
Higiene do úbere, da coxa e flanco e das
pernas

Conforto térmico

Nenhuma medida desenvolvida (animal
ofegante)

Facilidade de movimento

Presença de equipamentos de contenção
animal
Acesso a área de repouso ao ar livre ou à
pastagem

Saúde
controlada

Ausência de lesões

Claudicação em animais estabulados em
regime livre
Claudicação em animais presos
Alterações no tegumento

Ausência de doenças

Tosse
Corrimento nasal
Secreção ocular
Respiração dificultada
Diarreia
Descarga vulvar
Contagem de células somáticas no leite
Mortalidade
Distocia
Vacas deprimidas

Comportamento
natural

Ausência de dor induzida por
técnicas de maneio

Descorna

Expressão de
comportamentos sociais

Comportamento agonístico

Expressão de outros
comportamentos

Acesso à pastagem

Adequada relação
homem-animal

Evitar o contacto

Estado emocional positivo

Avaliação do comportamento qualitativo

Amputação da cauda

Quadro 1. Grupos de medidas de avaliação do bem-estar (adaptado de EFSA, 2012)

lista completa é comparável a
uma “caixa de ferramentas”, a
partir da qual o conjunto adequado de medidas podem ser
selecionadas. As medidas baseadas no animal são susceptíveis
de destacar os problemas mais
graves de bem-estar e permitem identificar as prioridades
das ações corretivas e focar-se
na sua solução. A relação entre
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saúde animal, segurança alimentar e bem-estar animal, é
hoje reconhecida mundialmente e está bem estabelecido que
o bem-estar nas vacas leiteiras
influencia de forma marcada os
dois aspetos referidos. É cada
vez mais imperativo o esforço
da comunidade científica, na
validação de novas técnicas de
monitorização.

Ensino Agrícola em Portugal
Porque a formação é fundamental para o sucesso e competitividade dos actuais e futuros
agricultores, sendo a melhor
ferramenta para a superação
das inúmeras dificuldades inerentes à produção de leite, nos
próximos números da revista
“Produtores de Leite” daremos
a conhecer algumas das instituições de ensino agrícola em
Portugal.
ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA
DE PONTE DE LIMA

Localizada em Refóios, Ponte de Lima, a Escola Superior
Agrária (ESA) é uma das Unidades Orgânicas do Instituto
Politécnico de Viana do Castelo (IPVC). Possui instalações únicas que respondem às
exigências do ensino superior
e que incluem laboratórios devidamente equipados, um centro de documentação, salas de
aula, auditório, residência para
estudantes, bar e cantina, recintos e estruturas desportivas
e, ainda, uma extensa área para
exploração agrícola.
A oferta formativa da ESA é
vasta e completa, contemplan-

do Cursos de Especialização
Tecnológica (CET), licenciaturas e formação pós-graduada.
CET:
• Gestão de Animação Turística em Espaço Rural
• Sistemas de Informação
Geográfica
• Cuidados Veterinários
• Culturas Regadas
• Segurança e Higiene Alimentar
• Gestão da Qualidade e Sistemas Ambientais
• Técnico de Instalação e Manutenção de Espaços Verdes
• Mecanização e Tecnologia
Agrária
Licenciaturas:
• Biotecnologia;
• Enfermagem Veterinária;
• Engenharia Agronómica Ramo Espaços Verdes;
• Engenharia Agronómica –
Ramo Zootecnia;
• Engenharia do Ambiente
Mestrados:
• Agricultura Biológica;
• Enfermagem Veterinária em
Animais de Companhia;
• Engenharia Agronómica;
• Gestão e Ordenamento do
Território;
• Meios Complementares de
Diagnóstico em Enfermagem
Veterinária;
• Zootecnia;
• Biotecnologia (a aguardar
aprovação)
Contactos:
Escola Superior Agrária
Refóios do Lima
4990-706 Ponte de Lima
Telefones: 258 909 740
ou 965 919 670
www.ipvc.pt ou
www.esa.ipvc.pt
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A ESCOLA PROFISSIONAL DE
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE PONTE
DE LIMA

A Escola Profissional de
Agricultura e Desenvolvimento Rural de Ponte de Lima
conta com 26 ha de exploração agrícola, onde se desenvolve toda a prática lectiva,
nomeadamente, vacaria, estufas, adega, laboratório, vinhas, culturas arvenses, parque de máquinas, pocilga para
bísaros, apiário, e campo de
Paint Ball.
Cursos Profissionais:
• Técnico de Produção Agrária;
• Turismo Ambiental e Rural;
• Gestão e Recuperação de
Espaços Verdes;
• Higiene e Segurança no
Trabalho e Ambiente;
• Técnico de Informática de
Gestão;
• Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos
• Técnico de Restauração
Variante Cozinha-Pastelaria;
• Técnico de Restauração
Variante Restaurante – Bar;
Cursos de Educação Formação:
• CEF tipo 2 - Jardinagem
• CEF tipo 3 -Tratador de
Animais de Cativeiro.
Contactos:
Quinta do cruzeiro – Ap 51
4994-909 Ponte de Lima
Telef:258741404
Fax.258941955
www.eppl.pt

APELO À CONSCIÊNCIA COLETIVA II
Preocupamo-nos mais em proteger o que temos de bom e de margem de progressão, ou em atacar a dita falta de soluções no nosso meio?
“Na soma de tudo o que é positivo (P) e negativo (N), como ficamos?”
Como cidadão e profissional na área do sector primário, deixo aqui algumas interrogações, e,
colocando duas perspectivas de diferentes formas de encarar a situação actual, tentar perceber
se a soma é positiva ou negativa, e se mais vale preocuparmo-nos em proteger o que temos de
preservar e construir ou em gastarmos energias na critica à falta de união nos esforços colectivos.
Sem hipocrisias vamos dar nomes a dois grupos de Portugueses, sem diferenciar os restantes, os
dos grandes grupos económicos nacionais (GGEN) e os do sector primário (SP).
Do lado do SP vejamos na minha modesta perspectiva, que carga (positiva ou negativa) dará a
soma destas questões:
Devemos atacar os GGEN?
(N) – não creio que seja essa a nossa função, gastando tempo e energia a lutar contra a corrente.
(N) – os GGEN , são a força do País que nos poderá proteger de outros grandes grupos económicos mas estrangeiros, que maioritariamente vendem produtos dos seus Países defendendo o seu
SP, que é a base de qualquer economia.
(N) – Sofremos retaliações difíceis de contrariar ou demonstrar, através das marcas brancas, que
enfraquecem as nossas posições e o País, levando a que os consumidores finais não vejam diferenças onde e o que comprar.
(N) – mostramos falta de profissionalismo e organização, que mais uma vez não dignifica todo o
esforço e evolução conseguidas no crescimento do nosso SP.
(N) – a curto e médio prazo é a ruína do nosso sector primário, e os GGEN ficam sujeitos aos
preços externos e nós a esses, mais ao que nos for imposto, ou seja, a ilusão do mais barato agora
sai-nos muito mais caro no futuro, sejamos do SP ou consumidores finais quaisquer.
(N) - o SP sem cotas nem cotação de produtos e matérias primas a nível nacional, fica sujeito ao
mercado da especulação.
(N) – a maioria das famílias Portuguesas não consomem qualidade nem produtos nacionais de
confiança, e muito menos sequer sabem diferenciar o valor e sabor de um produto fresco colhido
no dia, ou vindo de um País distante conservado sabe-se lá como.
(P) - Que reﬂexão? Olhemos para o que temos de bom e construtivo:
(P) - A Cooperativa de Paredes, organizou, uniu e juntou o SP no sector dos vegetais, proporcionando novamente riqueza dando uso aos campos abandonados, trabalho a famílias carenciadas.
Como? Começaram a produzir produtos frescos para elaboração de cabazes e posterior entrega
directa ao consumidor final, numa cidade que passou a usufruir de produtos de qualidade e criando novos postos de trabalho directos e indirectos, diminuindo a pobreza e medo do futuro.
(P) – E que tal as Cooperativas fazerem também o mesmo com o leite e outros derivados? Em vários concelhos era comum no dia da feira local os produtores comprarem produtos lácteos na sua
cooperativa. E agora? vai-se propositadamente à Cooperativa comprar meia dúzia de produtos, ou
à grande superfície que por comodidade tem tudo para o mês?
(P) – Nos dias que correm, olhemos mais para os que se preocupam em proteger o que é nosso
e a fazerem algo de positivo, e, muito especialmente como o fazem. Que tal a soma do que temos
feito até agora?
Quanto aos GGEN, compete-lhes a eles cumprirem a sua parte, tal como todos os cidadãos que
o possam fazer, sobretudo as autoridades competentes nas funções respectivas.

Sem mais, Rui Cruz, Miguel Gonçalves, António Campos. Bem Hajam e contem connosco da mesma forma e no mesmo sentido. TLM: 966 905 089, e-mail: boviplan@gmail.com
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Minimizar o impacto da diminuição de rendimentos
das explorações leiteiras

por António Godinho, Eng.º Zootécnico, Assistente Técnico de Ruminantes SOJAGADO
Numa altura em que os produtores de leite vêm uma redução dos
seus rendimentos devido, por um
lado, ao aumento dos custos dos fatores de produção e, por outro, pela
diminuição do preço do litro de leite pago pela indústria transformadora, urge encontrar soluções que
possam de alguma forma minimizar este impacto. O presente artigo
apresenta algumas propostas que
podem ser feitas “dentro de portas“,
isto é, dentro da própria exploração
permitindo, dessa forma, aumentar
a sua eficiência, ajudando a minimizar essa quebra de rendimentos.
1 – Recriar apenas as novilhas
que são necessárias
A taxa de refugo da maioria das
explorações cifra-se entre os 20%–
30%. Isto conduz a uma taxa de
substituição também na ordem dos
20%–30%. Situação frequente nas
explorações leiteiras é a de encontrarmos em recria mais animais do que os
que são necessários para substituição
e isto acarreta custos desnecessários.

2 – Utilização de sémen sexado
Utilizados para melhorar a eficiência de nascimentos de fêmeas. A
utilização deste tipo de sémen facilita o objetivo apontado no ponto
1, escolher 20%–30% das melhores vacas da exploração e utilizar
sémen sexado nas inseminações.
Convém, contudo, alertar para
uma maior atenção na deteção do
início do cio e na inseminação
uma vez que este tipo de sémen
tem uma menor probabilidade em
conceber uma inseminação fecundante em vacas multíparas.
3 – Utilização racional da silagem de milho
Este é um excelente alimento para
produzir leite de qualidade, e é também um dos mais dispendiosos de
produzir. Como tal, deverá ter uma
utilização racional, isto é, fornecê-lo
apenas aos animais que tirem o máximo partido deste alimento. Neste
grupo inserem-se vacas em produção de leite e em pré-parto. Nos restantes lotes a utilização de silagens
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de erva nas devidas quantidades
permitirá economizar a silagem de
milho. Muitas explorações encontram-se nesta altura do ano sem sil.
milho. Como consequência, diminuição da quantidade diária de leite
produzido bem como diminuição
dos seus valores qualitativos o que
se traduz em perdas de rendimento.
4 – Maneio de pré-parto correto
A utilização de um lote de pré-parto com maneio correto, nomeadamente o alimentar, permite em grande parte dos casos que o pós-parto
ocorra com ausência ou com um
mínimo de problemas normalmente associados a esta fase, principalmente os metabólicos. Isto traduz-se
num normal arranque da produção
leiteira permitindo obter mais litros
de leite por vaca e por lactação.
5 – Diminuição da idade ao
1º parto
A nível nacional e com base nos
animais contrastados, a idade média ao 1º parto situa-se muito acima dos 23/24 meses. Esta situação
evidencia que a maioria das futuras
produtoras chegam aos 14/15 me-

ses de idade sem atingirem os 60%
do peso vivo adulto, valor indicado
como ótimo para a 1ª inseminação,
tendo como consequência o atraso
na idade à 1ª conceção. Uma idade
ao 1º parto na ordem dos 27 meses
representa um acréscimo nos custos em cerca de 100€/novilha/mês.
6 – Qualidade do leite
Melhorar a qualidade do leite
até aos limites máximos valorizados pela indústria (teores butiroso
e proteicos, células somáticas e
teor microbiano totais). Esta área
é já uma prática corrente utilizada
desde há alguns anos por parte dos
produtores, contudo, apraz chamar
a atenção para que se tentem minimizar alguns incidentes ocasionais
ocorridos ao longo do ano os quais
se traduzem na desvalorização do
preço do leite por parte da indústria.
7 – Crescimento e engorda de
vitelos(as)
Entendido até aos dias de hoje
como um subproduto da exploração leiteira, já que os mesmos na
sua grande maioria são vendidos
nos primeiros dias de vida, pode-se
revestir de especial interesse já que
existe procura interna pelas carcaças provenientes da engorda destes
animais sob a forma de vitela ou
de vitelão. Este tipo de animais, e
voltando à primeira proposta, pode
ser proveniente dos 70% das vacas
“menos boas” e que não sejam inseminadas com a intenção de deixar
património genético na exploração.

Humor
O CAPITALISMO EXPLICADO PELAS VACAS
CAPITALISMO IDEAL: Tens duas vacas. Vendes uma e compras um boi. Eles multiplicam-se, e a
economia cresce. Vendes a manada e aposentas-te. Ficas rico!
CAPITALISMO AMERICANO: Tens duas vacas. Vendes uma e forças a outra a produzir o leite de
quatro vacas. Ficas surpreso quando ela morre.
CAPITALISMO JAPONÊS: Tens duas vacas. Redesenha-as para que tenham um décimo do tamanho de uma vaca normal e produzam 20 vezes mais leite. Depois crias desenhinhos de vacas chamados
Vaquimon e vende-los para o mundo inteiro.
CAPITALISMO BRITÂNICO: Tens duas vacas. As duas são loucas.
CAPITALISMO HOLANDÊS: Tens duas vacas. Elas vivem juntas, em união de facto, não gostam
de bois e ‘tá tudo bem.
CAPITALISMO ALEMÃO: Tens duas vacas. Elas produzem leite regularmente, segundo padrões
de quantidade e horário previamente estabelecido, de forma precisa e lucrativa. Mas o que tu querias
mesmo era criar porcos.
CAPITALISMO RUSSO: Tens duas vacas. Contas e vês que tens cinco. Contas de novo e vês que
tens 42. Contas de novo e vês que tens 12 vacas. Páras de contar e abres outra garrafa de vodka.
CAPITALISMO SUÍÇO: Tens tem 500 vacas, mas nenhuma é tua. Tu cobras para guardar as vacas
dos outros.
CAPITALISMO ESPANHOL: Tens muito orgulho em ter duas vacas.
CAPITALISMO BRASILEIRO: Tens duas vacas. E reclamas porque o teu rebanho não cresce...
CAPITALISMO HINDU: Tens duas vacas. Ai de quem tocar nelas.
CAPITALISMO PORTUGUÊS:
Tens duas vacas. Uma delas é roubada. O governo cria O IVVA- Imposto de Valor Vacuum Acrescentado. Um fiscal vem e multa-te, porque embora tu tenhas pago correctamente o IVVA, o valor era
pelo número de vacas presumidas e não pelo de vacas reais. O Ministério das Finanças, por meio de
dados também presumidos do teu consumo de leite, queijo, sapatos de couro, botões, presume que
tenhas 200 vacas. E para te livrares do sarilho, dás a vaca que resta ao inspector das finanças para que
ele feche os olhos e dê um jeitinho.

Estas são algumas propostas que
permitem economizar ou, em alguns dos casos, melhorar os rendimentos. Individualmente, poderá
não parecer muito mas, se contabilizarmos tudo no final do ano, isto
poderá significar um bom valor
acrescentado aos rendimentos e
que poderá diferenciar a exploração
que apresenta rendimentos positivos daquela que não os apresenta.
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Gente do Leite

José Manuel Igreja Vilar

Póvoa de Varzim

A exploração de José Manuel Igreja Vilar localiza-se na freguesia da Estela, concelho da Póvoa de
Varzim e nela trabalham o proprietário, a esposa Maria Rosa Vilar e o filho Nelson Vilar.
A necessidade de aumentar a produção, a capacidade de alojamento e o bem-estar dos animais levou
à decisão de construir novas instalações, tendo a escolha recaído sobre uma estrutura tipo estufa, mais
económica e de mais fácil instalação. Outra alteração significativa foi a opção por um sistema de camas
livres em palha que, apesar do elevado preço da palha, se tem mostrado compensador.
Em média têm 45 vacas em produção num total de 100 animais. Fazem a recria dos machos até atingirem cerca de 70kg de peso de carcaça, altura em que são vendidos diretamente para um talho da região.
No último ano produziram 430.000 kg de leite que vendem à AGROS através da Cooperativa da Póvoa
de Varzim. Dos 18,5 ha da exploração 13,5 são destinados à rotação entre milho para silagem e erva,
nos restantes 5 produzem apenas erva (misturas de azevém, trevo, ervilhaca, etc).
Nome – José Manuel Igreja Vilar
Idade – 50 anos
Dados da exploração:
Nº vacas em produção – No momento
41, em média 45 vacas em produção
Total de animais – 32 novilhas; 41 em
produção; 4 secas; 20 vitelas; 2 machos em recria e 2 machos reprodutores – 101 animais
Produção do último ano – Cerca de
430.000 lt. Temos uma média por
vaca de cerca de 28 kg.
Quota detida – 270.000
Entidade Compradora – AGROS,
através da cooperativa da Póvoa de
Varzim
Nº ha cultivados – 18,5 ha
Culturas praticadas – 13,5 há de milho e erva e 5 há apenas de erva (2
cortes)
Ração diária de uma vaca leiteira
– 9,5 kg de concentrado, 6 kg de silagem de erva; 25 kg de silagem de
milho
Mão-de-obra – 3 pessoas
Preço recebido no último mês –
0,3273 €/ Lt (preço referente ao mês
de Maio)
Sala de ordenha:
Marca – Westfalia
Dimensão – 10*10
Unifeed:
Tamanho – 6,5
Marca – Giliolid

Quando decidiu ser produtor de leite?
José Vilar - A produção de leite
tem passado de geração em geração, já o meu Avô já era um pequeno produtor de leite.
Foi sempre o teu objetivo
ficar na exploração ou ponderaste outras opções?
Nelson Vilar – O meu objetivo foi sempre ficar na exploração,
ajudar os meus pais e dar continuidade ao trabalho. Espero que esta
crise não me obrigue a procurar
alternativas.

Há na exploração máquinas para tudo ou recorrem a
prestadores de serviços?
José Vilar - Apenas recorremos
a prestações de serviço para ensilar
a erva. De resto temos máquinas
para tudo. Para a silagem de milho
temos uma máquina em sociedade
com um vizinho.
A quem vendem o leite? Foi
sempre esse o vosso comprador?
José Vilar - Sempre vendemos
leite à AGROS através da Cooperativa da Póvoa de Varzim.
Continua na pág. 36
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Continuação da pág. 34

Quais as dificuldades que
enfrentam atualmente?
Nelson Vilar – As dificuldades
são as comuns a todos os produtores
de leite, estamos esmagados entre o
elevado custo dos fatores de produção, sobretudo a ração e o gasóleo, e
por outro o baixo preço do leite.
Reprodução: fazem emparelhamento? Como escolhem o sémen?
Nelson Vilar - Utilizamos touros de cobrição, inseminando apenas algumas novilhas. Temos um
touro com as vacas, nascido na
exploração e filho de uma das nossas melhores vacas, e um novilho a
cobrir as novilhas, que adquirimos
noutra exploração para evitar problemas de consanguinidade.
Utilizam outra raça além da
Frísia? Porquê?
Nelson Vilar - Utilizamos apenas a raça Frísia.
A “crise” provocou mudanças na exploração?
José Vilar - A gestão sempre foi
muito rigorosa, tentamos fazer um
controle muito apertado de custos e
simultaneamente rentabilizar ao máximo toda a estrutura. Recriamos os
machos até aos atingirem um peso de
carcaça aproximado de 70kg o que
representa uma mais-valia económica face à baixíssima valorização dos
machos. Compramos a palha diretamente para reduzir custos e depois
vendemos o estrume aos produtores
de hortícolas da zona, o que nos permite reduzir os encargos com a palha
para a cama e simultaneamente ajuda
a resolver os problemas com os dejetos. Também instalámos painéis solares e vendemos a energia.
Como avaliam a produção
de leite na região de Entre
Douro e Minho?

Nelson Vilar- Com grande preocupação. As explorações
evoluíram bastante e a produção
aumentou muito, graças também
à genética, mas infelizmente há
poucos jovens a querer prosseguir
a atividade. A redução do preço do
leite tem tornado bastante difícil a
gestão das explorações.
Importaram animais? A recria atual é suficiente?
José Vilar – Durante vários anos
importámos animais, pois não tínhamos condições para fazer recria. A
última vez que importámos vacas
foi quando mudámos de instalações,
importámos doze vacas. Agora recriamos as fêmeas todas e não temos
necessidade de fazer importações.
Como surgiu a ideia de fazer
estas instalações?
Nelson Vilar – Os orçamentos
que tínhamos para instalações convencionais eram muito elevados,
por isso contactei um amigo que faz
estruturas para estufas e começámos
a estudar a possibilidade de montar
umas instalações mais simples que
cumprissem os nossos objectivos. A
diferença de custos era enorme, por
isso decidimos por esta estrutura.
Receberam apoios à insta-
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lação e investimento? Quais
os principais investimentos
realizados?
José Vilar – Nunca fizemos
qualquer projeto.
Maiores vantagens deste
tipo de estruturas?
José Vilar - Para além do baixo
custo de instalação, a opção pelas
camas em palha permitiu aumentar
muito o bem-estar dos animais. Raramente apresentam problemas de
cascos. Temos neste momento uma
média de 3,5 lactações por vaca, o
que já é superior ao que conseguimos nas antigas instalações, mas
achamos que graças às novas instalações e à cama de palha vamos
conseguir aumentar a longevidade
produtiva dos animais.
E inconvenientes?
José Vilar - Até agora só encontramos vantagens.
Projetos para o futuro: tens
previstos mais investimentos
ou mudanças na exploração?
José Vilar - Esperamos através
da recria aumentar um pouco o número de vacas em produção, dentro
da capacidade das instalações.
Entrevista conduzida por Pedro Santos Vaz

Aptidão dos animais
para o transporte
e abate de emergência:
Guia de Boas Práticas
A Direcção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) publicou recentemente um manual
que resume os aspectos a ter em consideração
na avaliação da aptidão para o transporte de
animais feridos ou lesionados, como resultado
de um acidente, e as boas práticas que devem
ser implementadas nos abates de emergência,
com vista à colocação no mercado da carne
obtida.
Assim, sempre que não seja possível ou viável a recuperação de uma animal através de
tratamento, o seu detentor e o veterinário assistente devem analisar qual das três hipóteses
de resolução:
1. Transporte do animal para abate de
emergência no matadouro – ex.: o animal sofreu um acidente que o lesionou, está apto para
abate com vista ao consumo humano e está em
condições de ser transportado. A condição física do animal deve permitir que o transporte
não lhe cause dor e sofrimentos desnecessários
e que lhe permita suportar a duração da viagem, não podendo ser transportados animais
que sejam incapazes de se deslocar autonomamente sem dor, de caminhar sem assistência ou
que apresentem uma ferida aberta grave ou um
prolapso, entre outros casos.
2. Abate de emergência no local, com
transporte da carcaça para o matadouro
– ex.: o animal sofreu um acidente que o lesionou, está apto para abate com vista ao consumo humano, mas não está em condições de
ser transportado. Nestes casos o abate deve
efectuar-se na exploração o mais rapidamente possível. O animal tem que ser previamente
examinado por um veterinário e depois encaminhado para um matadouro, depois de abatido e sangrado, para que se proceda à preparação da carcaça e à inspecção post mortem por
um veterinário oficial.
3. Eutanásia do animal na exploração e eliminação, através do SIRCA – ex.: o animal
sofreu um acidente que o lesionou e não está
apto para abate com vista ao consumo humano (apresenta febre, encontra-se moribundo,
foram-lhe administrados medicamentos e não
foram cumpridos os intervalos de segurança,
etc.). Um animal sacrificado (eutanasiado) não
pode ser destinado ao consumo humano nem
ao consumo animal. O cadáver destinar-se-á
exclusivamente à eliminação pelo SIRCA.
Esperamos que este manual, que pode ser
consultado em www.dgv.min-agricultura.pt,
ajude a clarificar as muitas dúvidas que têm
persistido sobre o correcto procedimento
em casos de inutilização de animais em acidentes, evitando que os produtores pecuários
continuem a receber notificações de contra-ordenação pelo transporte de animais com dificuldades de locomoção para os matadouros,
assunto sobre o qual a APROLEP questionou
por diversas ocasiões responsáveis da DGAV.
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Falemos da Depressão
por Carla Cunha, Mestre em Psicologia
A situação de crise económica que
vivemos, com crescente empobrecimento, aumento do desemprego e do
endividamento ainda as perspectivas
difíceis para actividades como a produção de leite são alguns dos fatores
que propiciam uma maior vulnerabilidade para um problema como a
Depressão.
De forma mais ou menos elaborada todos temos uma ideia sobre este
problema. Estima-se que uma em
cada quatro pessoas em todo mundo
sofra, tenha sofrido ou vá sofrer de
depressão. Esta é uma psicopatologia
que afeta cerca de 20% da população
portuguesa.
Fique Alerta! A depressão pode
fazer-se acompanhar de um conjunto de sintomas físicos, cognitivos e
comportamentais. Sumariamente caracteriza-se pelos seguintes sintomas:
alteração do funcionamento normal
prévio descrito por uma tristeza mais
marcada ou prolongada; desinteresse
pelas atividades que anteriormente
lhe despertavam prazer; alterações
do sono (insónias ou hipersónias);
alterações do apetite (diminuição ou
aumento do apetite); cansaço fácil;
agitação ou lentidão psicomotora;
dificuldades de concentração; baixa
auto-estima; sentimentos de culpa
excessiva ou desvalorização; pensamentos recorrentes acerca da morte,
perturbações digestivas ou cardiovasculares. A depressão diminui o limiar de sensibilidade à dor, como tal,
algumas pessoas podem até queixar-se de dores de cabeça e/ou dores de
estômago que não passam com um
simples analgésico. Tendo em conta
a variação da sintomatologia, pode-

mos afirmar que há tantas depressões
quanto sujeitos deprimidos, uma vez
que os sintomas variam de pessoa
para pessoa.
Todos nós, em algum momento da
nossa vida já experimentamos este
tipo de sentimentos. Ter sintomas ou
sentimentos depressivos é comum
após acontecimentos de vida negativos, no entanto, se estes perdurarem
num período superior a 2 semanas
podemos estar efetivamente perante
uma depressão. Afeta todas as idades, tanto homens como mulheres,
embora haja uma maior prevalência
entre as mulheres. Não minimize: no
limite pode levar ao suicídio.
A depressão desencadeia uma gradual incapacidade na execução de
tarefas rotineiras que anteriormente
decorriam naturalmente. Pode ser
episódica, recorrente ou crónica, podendo perdurar durante meses ou até
anos, e, se não for devidamente tratada pode tornar-se uma doença crónica sem remissão.
A nível profissional ocorrem com
frequência quebras de produtividade,
maior número de faltas no emprego,
dificuldades na resolução de problemas e das tomadas de decisão, perda
do sentido habitual das coisas… O
sistema familiar também se ressente frequentemente. A impotência e a
incompreensão sobre o problema potenciam discussões fáceis. Por vezes
as famílias não entendem as razões
de se continuar a chorar pelos cantos,
de não se comer e mal se dormir sem
motivos válidos aparentes…
Prevenir é sempre o melhor remédio! Estamos a viver tempos difíceis onde existe efetivamente uma
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maior propensão para o aparecimento
de sentimentos depressivos. Prevenir
a depressão passa essencialmente por
ter um estilo de vida saudável e pedir
ajuda aos primeiros sinais de alerta.
Para além da alimentação equilibrada, do exercício físico e do número
de horas de sono correto, evite ficar
sozinho. Saia de casa! Passe algum
tempo com familiares e amigos! Dê
a si mesmo a recompensa merecida
depois de um dia de trabalho ou procura deste, divirta-se! Fale do que o
inquieta! Partilhar os problemas com
um amigo pode ser uma boa forma
de encontrar novos pontos de vista e
novas formas de resolução dos problemas. Não se esqueça de gostar
de si! E de tratar bem de si! Faça o
que gosta, invista nas atividades que
lhe dão prazer, tenha um ou mais
hobbies. Se tiver episódios de ansiedade, ataques de pânico ou alguma
combinação dos sintomas referidos
anteriormente num período superior
a 2 semanas, não hesite: peça ajuda
especializada.
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ATAQUES DE CORAÇÃO – PARTE 1
George Stilwell, Médico-veterinário
Fac. de Medicina Veterinária-Univ. Técnica de Lisboa
Fui chamado bem cedo pelo Francisco
Lança para ir consultar umas vacas que não
estavam a “subir no leite” como desejado.
Numa altura em que o preço do leite continuava a baixar, para desespero de todos
no sector, as vacas que não batiam constantemente records na ordenha, eram vistas
como fracas colaboradoras. Coitadas, algumas faziam enorme esforço para dar mais
uns litrinhos, mas ou a genética não lhes
dava espaço de manobra ou as poupanças
nas matérias-primas alimentares (essas sim
cada vez mais caras!) boicotavam qualquer
pretensão.
No caso do produtor que ia agora visitar a situação era ainda mais problemática
já que o jovem-agricultor tinha-se endividado para trazer 35 vistosas novilhas da
Dinamarca, para conseguir impulsionar
para o século XXI a antiquada exploração
do pai. A compra das top-models de raça
Holstein-Frísia era uma forma de se fazer
um melhoramento genético instantâneo e
que demoraria décadas se dependesse unicamente da inseminação artificial das velhinhas turinas, ou “holandesas” como ainda
lhes chamava o pai.
Quando cheguei à quinta dirigi-me à
ordenha que ainda mostrava sinais de actividade. Construída e montada há menos de
um ano, a instalação ainda cheirava a novo,
as janelas ainda mantinham a rede mosquiteira e os azulejos mostravam o mesmo vigor do dia em que saíram da mufla. Cerca
de 10 vacas primíparas, algumas ainda com
o edema ventral que denunciava o parto
próximo, esperavam a sua vez para ser ordenhadas. À manjedoura do parque ao lado
já se acumulavam vacas a experimentar o
“unifeed” recentemente distribuído.
“Bom dia Francisco” – gritei acima do
barulho dos pulsadores – “Tens as vacas
presas?”
O Francisco acenou. Ao lado dele a
Alice, casada com o Francisco recentemente, mostrou um enorme sorriso de boas-vindas. Temos de admirar estes produtores que
dedicam a sua juventude a uma actividade
que é extremamente dura e nem sempre

fantasticamente recompensadora em termos económicos, mas o que mais surpreende é esta capacidade de manter uma alegria
e boa-disposição, mesmo quando a situação
está pintalgada em tons bem negros. Tem
de existir realmente um gosto imenso no
trabalho com animais.
“Sim, já estão separadas e com as prisões trancadas”.
No canto do parque lá estavam três primíparas a olhar tristemente para a montanha
de mistura que o reboque acabara de cuspir.
Eram de origem dinamarquesa e o perfil era
realmente de animais de top – úbere bem
inserido, carácter leiteiro, bons aprumos…
Após algumas perguntas sobre a história de cada animal, iniciei um exame clínico
sistemático e minucioso, como a situação
exigia – não queria deixar passar nada em
claro que pudesse comprometer a produção
e fertilidade futura. Verificação da temperatura rectal, auscultação de todo o abdómen
e tórax, palpação do útero, úbere e tetos,
análise da urina… O serviço completo.
“Tens notado que elas emagreceram
muito?” – perguntei, de certa forma já sabendo a resposta. A condição corporal dos
animais aproximava-se perigosamente
dos 2,5 - 2,75 mostrando que a gordura, e
mesmo a proteína muscular, estavam a ser
usadas numa tentativa desesperada de não
deixar cair em mãos-alheias os créditos de
excelentes produtoras. A fita de análise de
urina comprovava, num tom arroxeado,
o que eu já suspeitava – ao mudar de cor
o teste denunciava que certos compostos,
chamados corpos cetónicos, estavam a ser
excretados pelo rim em grande quantidade.
O hálito a cetona de uma das vacas era ainda uma outra prova.
Terminado o exame concluí que o problema era comum aos três animais – uma
cetose clínica. Esta doença resulta de um
desequilíbrio energético, que sucede quando o que a vaca come não chega para o que
precisa para a sua manutenção e produção
de leite. Este balanço energético (negativo)
obriga o organismo a recorrer às reservas de
gordura, mobilizando-as para obter o acrés-
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cimo tão necessário de energia. Mais ou
menos como o país que vai aos mercados
buscar mais dívida para sustentar os gastos.
Numa escala pequena e gradativa a situação é sustentável, mas quando se prolonga
no tempo ou atinge proporções exageradas,
produzem-se os tais corpos cetónicos, que
em circulação tem uma acção tóxica. Isto
leva a uma maior redução do apetite e começa um círculo vicioso que irremediavelmente acaba num animal magro e com uma
produção de leite residual.
No caso das vacas do Francisco a doença resultava por certo da alta capacidade
produtora destes animais – seleccionámos
ao longo das últimas décadas animais cuja
genética coloca como prioridade a produção de leite – associada a uma nutrição
pouco consentânea com as elevadas necessidades. Na tentativa de cortar custos
para sobrar dinheiro ao fim do mês para ir
pagando as novas vacas, o Francisco tinha
optado pela utilização de palha e matérias-primas pouco próprias para estas campeãs.
Cortar na qualidade do alimento das vacas
leiteiras altas produtores revela-se quase
sempre um enorme erro
Tínhamos de urgentemente cortar o círculo.
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Espaço Infantil
Dá côr a este desenho
e depois envia para:
APROLEP – Associação dos Produtores de Leite de Portugal
Rua Vale Simão, 66
Valado Sta Quitéria
2460-207 Alfeizerão (Alcobaça)

Os melhores serão
publicados
na próxima edição!
Mãos à obra!!!
Culinária
LICOR DE LEITE
Ingredientes:
1 litro de leite português;
1 vagem de baunilha;
1 pau de canela;
2 limões;
5 dl de aguardente vínica;
2,5 dl de álcool puro.

Preparação:
Ferva o leite e deixe arrefecer. Deite-o num frasco de boca larga. Junte-lhe
a baunilha aberta ao meio, o pau de canela os limões lavados e cortados
em quartos com a casca, a aguardente e o álcool. Feche hermeticamente
o frasco e guarde num local abrigado do sol durante cerca de um mês.
Agite a mistura diariamente. Coe o licor por um filtro próprio e guarde em
frascos bem rolhados.

REQUEIJÃO
Ingredientes:
2 litros de leite português (para 3 pessoas);
Sumo de 1 limão por cada litro de leite;
Sal qb.;
Preparação:
Colocar o leite em lume brando com uma pitada de sal. Quando começar a ferver colocar
o sumo de limão (coado) e mexer. Quando o
leite estiver coalhado, retirar do lume deixando
repousar. Coar, passar para uma forma, comprimir para retirar o soro e colocar no frigorífico.
Pode ser servido ao natural, com sal fino, com
azeite e orégãos secos ou com compotas.
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