
 Ano III - n.º 5 - Primavera-Verão 2012 - Distribuição Gratuita

Unidos contra o
abuso da distribuição
pág. 4 e 5 

Revista da APROLEP
Associação dos Produtores de Leite de Portugal

Gente do Leite: 
Josien e Wout
Altenburg Agropecuária
págs. 30 - 32

Unidos contra o
abuso da distribuição
pág. 4 e 5 

Gente do Leite: 
Josien e Wout
Altenburg Agropecuária
págs. 30 - 32

PELO FUTURO DO LEITE PORTUGUÊS



2



3

Dois anos depois da fundação da APROLEP, é visível o trabalho que 
desenvolvemos em defesa dos produtores e da produção de leite em 
Portugal. Demos um contributo muito sério para colocar a produção 
de leite na ordem do dia e mantivemos a pressão para que não fosse 
esquecida.

As nossas actividades são apresentadas nesta revista tal como foram 
divulgadas nas edições anteriores e na nossa página na internet. Já fi ze-
mos muito mas podemos fazer ainda mais se tivermos o apoio e partici-
pação de cada vez mais produtores. Estamos gratos aos que nos apoiam 
e esperamos que muitos mais se associem à nossa luta.

Roma e Pavia não se fi zeram num dia. Não podemos desistir nem de-
sesperar. Conquistar respeito pelos produtores e um preço justo para o 
leite demora tempo. Construímos esta associação a pulso, com as nossas 
mãos, partindo do zero. Como em todas as caminhadas, no princípio há 
muito entusiasmo e gente com vontade de correr, depois vem o cansaço, 
mas se mantivermos o ritmo podemos resistir e continuar. Temos um 
ideal e caminhamos para ele, ainda não chegamos lá mas estamos no 
bom caminho.

Nesta quinta edição da revista “Produtores de leite”, olhamos com aten-
ção para o fi m previsto das quotas leiteiras. Portugal deve defender as 
quotas mas isso não basta. Devemos preparar-nos para um fi m anun-
ciado, e devemos fazer isso participando nas nossas associações e coo-
perativas.  

Serão os contratos uma ferramenta para reforçar o poder negocial dos 
produtores? Deve Portugal tornar esses contratos obrigatórios? Have-
rá alterações nos estatutos das cooperativas para adaptá-los com regras 
equivalentes aos contratos?  Estamos atentos a estas questões e procura-
mos a resposta que melhor nos sirva como produtores.

Vivemos tempos difíceis mas decisivos.  Não podemos passar ao lado 
nem comer calados perante as injustiças. Temos de participar na solução 
dos nossos problemas. Foi para isso que fi zemos a APROLEP.

Jorge Silva
Presidente da Assembleia Geral da APROLEP
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Actividades da APROLEP
entre Setembro de 2011 e Janeiro de 2012

28	de	Setembro	–	Lisboa	 - Audiência com Secretário de Estado da Agricultura, Engº José Diogo 
Albuquerque

3	de	Outubro	–	Vila	do	Conde	 - Reunião com Deputado João Semedo, do Bloco de Esquerda (em 
conjunto com AAVC)

10	de	Outubro	–	Aveiro		 - Jornada de formação sobre as cooperativas leiteiras no mundo com Onno 
Van Bekkun

9	de	Dezembro	–	Trofa		- Conferência de imprensa na Quinta de Santo Isidro perante ameaça de 
descida do preço do leite
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7 de Janeiro de 2012  - Manifestação em Matosinhos (em conjunto com APLC, CNA, FENALAC e 
CONFAGRI) junto à DRAPN e CONTINENTE

20 de Janeiro  - Colóquio organizado em Conjunto com AJADP em Vila do Conde: “REFORMAR A 
PAC – PREPARAR O FIM DAS QUOTAS LEITEIRAS”

20 de Janeiro  - Reunião do Conselho Nacional da APROLEP

27 de Janeiro   - Reunião com Eurodeputada Patrão Neves (em conjunto com ANIL, APLC, CNA, 
FENALAC e CONFAGRI) sobre desequilíbrios na cadeia agro-alimentar
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ÚLTIMOS COMUNICADOS DA APROLEP
27 de Outubro: Refor-

ma da PAC não promo-
ve futuro do leite portu-
guês!

(…)O preço do leite ao produtor 
em Portugal permaneceu 3,9 cênti-
mos abaixo da média comunitária 
(…) apenas 5 países da Europa de 
Leste têm preços inferiores a Por-
tugal. Esta diferença de preços é 
agravada pela diferença de apoios 
recebidos da PAC. (…) No caso do 
leite o diferencial face à agricultura 
no norte europeu é ainda agravado 
pelo facto da produção portugue-
sa estar concentrada em regiões 
de minifúndio, com pouca área, 
parcelas mais pequenas e difíceis 
de trabalhar (…) Lamentavelmen-
te, a proposta de reforma da PAC 
pós-2013 não responde às dificul-
dades actuais dos produtores nem 
promove o futuro da produção de 
leite em Portugal, porque:1) Não 
propõem qualquer iniciativa face à 
especulação nos preços dos cereais 
utilizados na alimentação animal, 
que representam 60% dos gastos 
de produção; 2) Não apresenta ca-
minhos para um maior equilíbrio 
de rendimentos entre Produção, 
Indústria e Distribuição; 3) Não 
prolonga o regime de quotas lei-
teiras nem apresenta qualquer sis-
tema alternativo para estabilizar a 
produção.

17 Novembro – Pro-
dução de leite: 40 mi-
lhões de prejuízo, mais 
de 100 milhões em dí-
vida a fornecedores

A APROLEP congratula-se com 
o nascimento da PARCA – Plata-
forma de Acompanhamento das 
Relações na Cadeia Agro-alimen-

tar (…) Os produtores foram até 
hoje as maiores vítimas da guerra 
entre indústria e distribuição. Cal-
culamos que nos primeiros nove 
meses de 2011 os produtores de 
leite portugueses perderam 40 mi-
lhões de euros, considerando que 
vendemos o leite a um preço mé-
dio de 31 cêntimos/kg e tivemos 
um custo estimado de 34 cênti-
mos/kg (…) aumentam as dívidas 
a fornecedores, que estimamos ul-
trapassarem já 100 milhões de eu-
ros, sem contar as dívidas contra-
ídas na Banca, para investimentos 
e fundo de maneio.

9 de Dezembro – Pro-
dução de leite: mudar 
de ano, mudar de vida!

2011 foi um ano de permanentes 
dificuldades económicas para os 
produtores de leite(…) sofremos 
com os preços elevados das maté-
rias-primas para alimentação ani-
mal  (…) Sofremos também com 
a impossibilidade de reflectir no 
preço de venda do leite à indústria 
esse e outros aumentos dos custos 
de produção, como combustíveis e 
adubos. Daí resultou o desânimo e 
o abandono da produção, ao ritmo 
de mil produtores por ano.(…)

7 de Janeiro 2012: 
Lutamos pelo futuro da 
produção agrícola em 
Portugal

(…) Em nome do interesse e 
da soberania alimentar nacional, 
associações, cooperativas, agri-
cultores e demais actores de toda 
a fileira agrícola e do meio rural 
vão unir-se para exigir que aca-
be o esmagamento dos preços à 
produção que em breve tornará 

toda a economia rural insolvente 
agravando desta forma o défice 
agro-alimentar nacional.(…) É 
necessário e urgente que o Go-
verno Português seja coerente 
com a “imperiosa aposta na agri-
cultura para combater o défice 
agro-alimentar” e se pronuncie 
claramente sobre esta matéria. 
Precisamos saber com urgência 
se o Estado é conivente com esta 
penosa caminhada para a falên-
cia da agricultura nacional. (…)

A produção agrícola em Por-
tugal não terá futuro sem uma 
justa repartição de valor pe-
los 3 elos da cadeia (produção, 
transformação e distribuição). 
Salvaguardando sempre o custo 
produtivo, um PREÇO JUSTO 
é urgente para que continue a 
existir agricultura em Portugal.

Os produtores de leite orgu-
lham-se do trabalho diário que 
desenvolvem e querem continuar 
a fornecer leite saudável, manter 
a paisagem verde, as aldeias vi-
vas e preservar o meio rural. São 
milhares de famílias a trabalhar 
directa e indirectamente para que 
outras famílias possam dispor 
diariamente dos nossos produtos. 
Em tempos de incerteza, Portu-
gal precisa manter a soberania 
alimentar, através de uma produ-
ção próxima, reconhecida e que 
crie valor no país. Em 2012, os 
produtores de leite e a APROLEP 
continuarão a trabalhar, dispo-
níveis a colaborar com todos as 
pessoas de boa vontade para, em 
conjunto, melhorar o sector de 
leite de Portugal.

(ver comunicados completos em 
www.aprolep.pt)
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Mensagem do Secretário de Estado da Agricultura
Eng.º José Diogo Santiago Albuquerque

I-	 Contributo	para	a	economia

O leite é um dos sectores de pon-
ta da agricultura portuguesa. Tem 
tudo o que consideramos ser o ca-
minho para uma agricultura mais 
forte e competitiva: Produtores 
dinâmicos e competentes, boas 
Organizações de Produtores e uma 
elevada concentração da oferta.

O resultado é que a produção de 
leite corresponde a 10% da produ-
ção agrícola nacional o que, em 
2011, representou cerca de 753 
milhões de euros, que correspon-
dem a cerca de 28 % da produção 
animal. 

Ao todo, a indústria do leite e dos 
seus derivados representou vendas 
de mais de 1.200 milhões de eu-
ros, 10% dos quais em mercados 
externos, cerca de 14% de toda a 
indústria alimentar.

A grande mudança

O sector é, também, o que mais 
mudança foi capaz de operar nos 
últimos 20 anos: Embora o núme-
ro de produtores tenha diminuído 
cerca de 90%, ao mesmo tempo a 
produção aumentou 25%. Atual-
mente, a produção média por vaca 
em Portugal é superior à registada 
na média da União Europeia.

Apesar disso, o contributo deste 
sector para a dinamização das zo-
nas rurais continua a ser determi-
nante, desde logo porque assegura 
mais de 10.000 empregos diretos. 
O sector tem uma importância es-
trutural em regiões como o centro 
e norte litoral do Continente e na 
Região Autónoma dos Açores, e 

constitui-se como um dos secto-
res autossuficientes da agricultu-
ra portuguesa com uma produção 
que equivale a 107% do consumo 
interno e uma capacidade expor-
tadora da sua indústria que cor-
responde a quase 200 milhões de 
euros por ano.

II-	 O	reforço	do	papel	das	or-
ganizações de produtores e o 
equilíbrio	da	cadeia	alimentar

O reforço do papel das organiza-
ções de produtores e o equilíbrio 
no seio da cadeia alimentar são 
dois objetivos prioritários com 
grande importância para o sector 
do leite. É essencial a promoção 
do diálogo e da transparência do 
mercado com vista ao equilíbrio 
da distribuição de valor entre os 
produtores os industriais e a gran-
de distribuição. 

A PARCA – (Plataforma de 
Acompanhamento das Relações 
na Cadeia Agroalimentar), visa a 
institucionalização preventiva dos 
conflitos mediante a criação de um 
espaço de diálogo, que permita o 
aumento da transparência, a cria-
ção de melhores condições para a 
autorregulação, pelo que o Gover-
no só intervirá pela via da legisla-
ção se todas estas outras formas 
forem esgotadas.

Por outro lado, as medidas do 
novo pacote leite/relações con-
tratuais, a implementar em 2012, 
nunca terão o alcance do regime 
de quotas na regulação do merca-
do. Porém, contêm um conjunto 
importante de ferramentas, no-
meadamente a possibilidade de se 

imporem contratos escritos entre 
produção e indústria, o que pode 
contribuir para promover uma 
adaptação atempada da gestão da 
oferta e regulação da fileira. 

Para além disso, dá às organiza-
ções de produtores a possibilidade 
de negociar os contratos em nome 
dos seus associados, reforça a con-
centração da oferta e permite obter 
ganhos de escala e conseguir uma 
mais equitativa distribuição do va-
lor na cadeia alimentar.

O Governo quer primeiro ou-
vir as organizações, para decidir, 
ainda em 2012, se é estabelecida 
a obrigação de contratação por es-
crito entre o produtor e o compra-
dor/indústria, podendo esse caso 
decretar a duração mínima de 6 
meses.

O papel das Organizações In-
terprofissionais

O papel das Organizações In-
terprofissionais (OI) é reforçado, 
particularmente na transparência 
do mercado e no alargamento dos 
objetivos relacionados com inova-
ção e promoção da qualidade.

A reorganização interna do sec-
tor caso as quotas não sejam pro-
longadas para além de 2015 vai 
obrigar a maior autorregulação, 
podendo as OI desempenhar um 
papel fundamental.

A ambição do setor do leite, deve 
caminhar para a maximização das 
potencialidades desde tipo de Or-
ganizações. O leite foi o primei-
ro setor em Portugal a deter uma 
OI reconhecida pela Lei do inter-
profissionalismo agroalimentar, a 
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ALIP, que tem aqui a oportunida-
de para alargar o atual âmbito de 
atuação.

O sector tem potencial de cres-
cimento, com as necessárias adap-
tações atempadas à nova realida-
de, sendo para isso essencial um 
esforço de antecipação por parte 
dos produtores, acompanhado da 
evolução da estrutura das organi-
zações sectoriais.

III- A PAC PÓS 2013

Nas negociações da PAC pós 
2013 o MAMAOT centra as suas 
preocupações em três eixos: 

1 - Em primeiro lugar, o novo 
modelo de apoios diretos: A con-
vergência proposta pela Comissão 
Europeia entre Estados membros 
é pouco ambiciosa mas, em con-
trapartida, muito radical na velo-
cidade de nivelamento dentro do 
Estado-Membro. 

Portugal defende um equilíbrio 
na convergência. Este será um 
dos maiores desafios desta nego-
ciação. 

Por outro lado, vai ser necessá-
ria uma reflexão nacional sobre a 
necessidade, onde e de que forma, 
manter pagamentos parcialmente 
ligados. Essa possibilidade deve 
existir, em particular para os sec-
tores mais afetados com a conver-
gência dos direitos como é o caso 
do leite. 

O regime de apoio à pequena 
agricultura, mais simplificado para 
os agricultores e para a administra-
ção é uma das inovações positivas 
desta proposta de reforma.

2 - Os mecanismos de mercado, 
no contexto das relações na cadeia 
alimentar veem alargadas as regras 
relativas a organizações de produ-
tores e organizações interprofis-
sionais e introduzem mecanismos 
que à partida podem ser mais fle-
xíveis na gestão de crises. 

Portugal defende, desde o pri-
meiro dia da negociação, a manu-
tenção das quotas leiteiras depois 
de 2015. Continuaremos a lutar 
para que tal aconteça, mas deve-
mos estar preparados para qual-
quer cenário, pois não seria sério 
esconder que é difícil reunir a una-
nimidade necessária dos outros 
Estados-Membros.

3 - As novas regras de desen-
volvimento rural vêm trazer 
mais simplificação e abrangência 
e introduzem a gestão de riscos, o 
apoio a linhas de crédito, medidas 
específicas para jovens agriculto-
res e apoio à constituição de novas 
Organizações de Produtores. O 
Governo defende que é igualmen-
te importante o apoio ao aumento 
da dimensão e fusão dos já exis-
tentes. A proposta de não inclusão 
de novos regadios como medida 

elegível merecerá nossa forte opo-
sição.

O MAMAOT já iniciou os tra-
balhos preparatórios do próximo 
Plano de Desenvolvimento Ru-
ral, tendo como objetivo come-
çar a horas e dispor de um plano 
simples, adaptado à realidade da 
nossa agricultura, que premeie 
iniciativas de conjunto que criem 
valor e com mercado assegurado, 
evitando a tradicional arrogância 
do “terreiro do paço” em definir 
“sectores estratégicos”. 

O MAMAOT está empenhado 
em acompanhar o dinamismo dos 
agricultores, que apesar das difi-
culdades atuais continuam a acre-
ditar e a manter a atividade, e está 
ciente do contributo, para a eco-
nomia nacional, do sector agrícola 
em geral e da fileira do leite e lác-
teos em particular.
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MERCADO DO LEITE - PREÇOS EM PORTUGAL E NO MUNDO
EUROPA: PREÇOS MÉDIOS POR PAÍS 2011

Fonte: Comissão Europeia

EUROPA, EUA, NOVA ZELÂNDIA: 
PREÇOS DAS PRINCIPAIS INDÚSTRIAS 

NOVEMBRO 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

PORTUGAL, PREÇOS MÉDIOS  MENSAIS 
2011

Companhia País Preço do Leite
Milcobel BE 33,22
Alois Müller DE 34,87
Humana Milch Union eG DE 35,60
Nordmilch DE 35,16
Arla Foods DK 33,66
Hämeenlinnan Osuusmeijeri FI 40,87
Bongrain CLE 

(Basse Normandie) FR 34,64
Danone (Pas de Calais) FR 33,67
Lactalis (Pays de la Loire) FR 33,50
Sodiaal FR 33,63
Dairy Crest (Davidstow) GB 35,79
First Milk GB 32,81
Glanbia IE 39,25
Kerry IE 33,82
Granarolo (North) IT 40,42
DOC Kaas NL 35,83
Friesland Campina NL 38,17
MÉDIA EU 35.59
Fonterra NZ 29,45
United States of America US 34,67

Leite Adquirido a Produtores Individuais

Mes EUR / Kg
Teor  Butiroso 

(%)
Teor Protéico 

(%)
CONTINENTE

JAN 0.313 3.87 3.27 
FEV	 0.315 3.84 3.28 
MAR 0.314 3.79 3.27 
ABR 0.311 3.69 3.20 
MAI 0.309 3.63 3.18 
JUN 0.310 3.65 3.18 
JUL 0.310 3.67 3.19 
AGO 0.311 3.73 3.21 
SET 0.322 3.79 3.24 
OUT 0.324 3.81 3.22 
NOV	 0.325 3.86 3.30 

AÇORES
JAN 0.301 3.88 3.21 
FEV	 0.302 3.80 3.22 
MAR 0.299 3.67 3.24 
ABR 0.295 3.67 3.24 
MAI 0.297 3.67 3.22 
JUN 0.295 3.66 3.18 
JUL 0.292 3.72 3.13 
AGO 0.296 3.76 3.10 
SET 0.314 3.91 3.19 
OUT 0.318 3.91 3.24 
NOV	 0.321 3.93 3.28 

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

EVOLUÇÃO	 DO	 PREÇO	 DO	 LEITE	 EM	
PORTUGAL E NA EUROPA (MÉDIA LTO.)
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O SECTOR DO LEITE E A REFORMA DA PAC
Capoulas Santos, Deputado Europeu e Relator do PE para a Reforma da PAC

O Parlamento Europeu (PE) aca-
bou de aprovar o chamado “pacote 
do leite”. Tratou-se, curiosamente, 
do primeiro dossier em que o PE 
participou investido do poder de 
co-decisão que o Tratado e Lisboa 
recentemente lhe atribuiu. Isto é, 
em matéria agrícola, doravante, 
não serão exclusivamente os mi-
nistros da agricultura a decidir mas 
também os deputados europeus, o 
que torna o exercício de decidir 
mais complexo, mas também mais 
democrático e abrangente.

O “pacote leite” surgiu na se-
quência da grave crise de preços 
que atingiu o sector leiteiro euro-
peu, que levou a Comissão a ins-
tituir um grupo de “Alto Nível” 
cujas conclusões inspiraram estas 
propostas legislativas. 

Como tive oportunidade de refe-
rir por várias vezes, as propostas 
são tímidas, insuficientes e dão a 
sensação de que são apenas algo 
feito para que não se diga que nada 
se fez, mas com reduzido impacto 
sobre o sector em Portugal.

Em suma, o novo regulamento 
aprovado dá aos Estados membros 
a possibilidade (voluntária) de tor-
nar obrigatórios contratos de for-
necimento de matéria-prima, entre 
os produtores e a indústria, visan-
do garantir a estabilidade do preço 
durante um certo período, seis me-
ses. Para além disso foram apro-
vadas normas que visam reforçar 
o poder de negociação dos produ-
tores com a indústria, através de 
organizações de produtores, desde 
que o volume transaccionado não 
exceda mais de 3,5% da produção 
total da União e de 33% da produ-
ção do Estado membro em causa. 

Foram ainda incluídas cláusulas 
que permitem um controlo da pro-
dução, similar à existência de um 
regime de quotas, dentro de uma 
determinada região cujo leite se 
destine à produção de queijos su-
jeitos a um regime DOP ou IGP, 
desde que pelo menos 2/3 dos pro-
dutores estejam de acordo. Muita 
parra, pouca uva, na minha modes-
ta opinião.

Contudo, a curto prazo, aquilo 
que é verdadeiramente importan-
te para os agricultores, e para os 
produtores de leite em particular, 
é a reforma da PAC que já está em 
marcha.

É aí que vão estar contidos os 
princípios apoios e incentivos para 
que a agricultura possa continuar a 
ser viável e competitiva, na Euro-
pa e em Portugal.

Vai ser uma batalha muito difí-
cil, a começar pelo orçamento. Se 
a PAC não for dotada de um or-
çamento compatível com as suas 
ambições, e se este não for justa 
e equitativamente repartido entre 
regiões, sectores e Estados mem-
bros, de nada valerá a existência 
de bons objectivos e de um bom 
modelo teórico.

O modo de fixação do montantes 
das ajudas dentro de cada Estado-
-membro pode afectar de uma for-
ma muito particular o sector do 
leite, onde, historicamente, as aju-
das tinham um valor médio mais 
elevado face aos outros sectores. 
É certo que a própria proposta da 
Comissão contempla alguns me-
canismos susceptíveis de corrigir 
alguns dos impactos mais negati-
vos, como a possibilidade de man-
ter, dentro de certos limites, algum 

ligamento das ajudas à produção 
ou a introdução de mecanismos de 
apoio adicionais para sectores ou 
regiões com problemas específicos 
mas, face à multiplicidade de pro-
blemas que se antevêem, parecem-
-me manifestamente insuficientes. 

Tenciono, como Relator do PE 
para a Reforma da PAC, contribuir 
para tentar encontrar algumas so-
luções para estes problemas, com 
a ajuda e sugestões dos agriculto-
res. Contudo, a solução final para 
a PAC que vigorará até 2020, vai 
carecer do apoio de uma maioria 
dos mais de 750 deputados do PE 
e da maioria dos 27 governos que 
têm assento no Conselho.

É esta a guerra que nos espera 
até meados de 2013.

Fico disponível para ir dando 
conta dos resultados das principais 
batalhas.
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COMO FAZER UMA COOPERATIVA CAMPEÃ? 
por Josien	Kapma

LACTOGAL ENTRE OUTRAS 
COOPERATIVAS DE LACTICÍ-
NIOS DA EUROPA

Onno van Bekkum, estratega 
de cooperativas e proprietário da 
empresa de consultoria “Co-op 
Champions”, falou sobre coope-
rativas de lacticínios da Europa. 
No Top-20 Europeu de coopera-
tivas de lacticínios em termos de 
volume de negócios, Lactogal é nº 
20. Com uma grande cooperativa 
que domina o país, a indústria de 
lacticínios Portuguesa assemelha-
-se a alguns dos principais países 
produtores de leite de Europa. 

Enquanto Friesland Campina 
(Holanda), Arla Foods (Dinamar-
ca) e DMK (Alemanha) foram 
compostas de fusões e integraram, 
as cooperativas de leite de Portu-
gal uniram forças para recolher, 
transformar e comercializar, mas 
permanecem divididas. Mais de 76 
cooperativas locais permanecem 
praticamente inalteradas e formam 
o núcleo da Lactogal, o que pode 
significar um total de mais de 500 
dirigentes. Cada uma dessas 76 
cooperativas mantém seu sistema 
de facturação de leite, e têm tam-
bém outras actividades ligadas à 
agricultura, nomeadamente a co-
mercialização de factores de pro-
dução para as hortícolas, vinho, 
cereais, etc., que corresponde na 
maior parte delas ao maior volume 
de negócio.

Tendo em conta a importância das cooperativas na valorização do leite em Portugal, a 
APROLEP aproveitou a vinda a Portugal de Onno van Bekkum, Holandês, especialista inter-
nacional em estratégia e desempenho de cooperativas, para organizar uma acção de forma-
ção para um grupo de cerca de 25 produtores de leite portugueses sobre o tema “Cooperati-
vas de lacticínios num mercado em mudança - Como tornar uma cooperativa campeã?”

FALTA DE INFORMAÇÃO
 
Onno Van Bekkun mostrou dados 

sobre a gestão de duas das maiores 
cooperativas leiteiras do mundo, 
Friesland Campina e Fonterra (Nova 
Zelândia). Mostrou dados públicos 
sobre vencimentos de directores, 
assiduidade às reuniões, data de to-
mada de posse e limite de mandato 
de cada um, informações acessíveis 
publicamente no relatório anual. 

Em Portugal, essa informação não 
está disponível e Van Bekkum expli-
cou que essa falta de informação não 
é boa. Três diferentes relacionamen-
tos com os membros definem uma 
cooperativa: 1) uma transacção (o 
leite é vendido e recebido um valor), 
2) a capitalização (o capital é investi-
do ou distribuído em dividendos) e 3) 
governança (um mandato para gerir a 
cooperativa é dado aos directores, em 
troca de informações). Sem membros 
informados e dedicados, os directo-
res não têm a confiança necessária 

para implementar uma estratégia cla-
ra. Sem transparência e democracia, 
uma cooperativa não pode se tornar 
uma campeã. Uma boa comunicação 
com os sócios é fundamental.

POSIÇÃO DOMINANTE EM POR-
TUGAL, MAS NÃO NA EUROPA

Dada a sua base fragmentada de ac-
cionistas, composta por jogadores de 
outra forma concorrentes, será um de-
safio para Lactogal desenvolver uma 
estratégia integrada. Em Portugal a po-
sição da Lactogal é forte, mas os mer-
cados lácteos são cada vez mais abertos 
e o transporte de produtos lácteos ou 
mesmo o leite fresco é relativamen-
te barato. Portugal não pode proteger 
seu mercado interno das importações. 
Assim Lactogal e outras cooperativas 
estão dependentes das estratégias de 
outros jogadores do mercado inter-
nacional, como Danone e Parmalat, e 
multinacionais de retalho, como Jeró-
nimo Martins e Sonae.  
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COMO FAZER 
UMA COOPERATIVA CAMPEÃ?

Uma cooperativa campeã pode 
surgir se os membros / agricultores, 
a indústria de processamento do lei-
te e seu departamento de marketing 
alinharem num único modelo, forte e 
integrado. Uma cooperativa campeã 
deve ser construída sobre seus pontos 
fortes, partindo da produção de leite 
local, com as explorações dos mem-
bros a evoluir em sintonia. Produtores 
de leite activos, unidos atrás das suas 
cooperativas, transformam-nas em 
verdadeiras campeãs.  Uma escolha 
deliberada de mercados também é ne-
cessária: fornecer o consumidor ou in-
gredientes para indústria? Apostar em 
produtos básicos ou de valor agrega-
do? Marca branca ou marca própria? 
Mercado nacional ou exportação?

 A existência de uma grande coopera-
tiva não impede o sucesso de pequenas 
cooperativas. Nos vários países com 
cooperativas dominantes do mercado, 
há pequenas cooperativas que perma-
necem independentes e com sucesso, 
porque optam estrategicamente por 
produtos de nicho de mercado, com 
mais valor acrescentado.

O acesso dos sócios ao capital da coo-
perativa, na proporção do leite entregue, 
é um dos novos caminhos percorridos 
na Fonterra. Uma parte dos dividendos 
é depois partilhada na proporção do 
capital subscrito, o que une os associa-
dos no esforço colectivo de sucesso da 
organização. No caso Holandês, há um 
investimento muito forte em I&D, in-
vestigação e desenvolvimento de novos 
produtos, com os olhos postos no futuro 
da organização e dos produtores.

O mundo evoluiu muito nos últimos 
anos. Grandes cooperativas têm sido 
compradas por outras cooperativas ou 
por investidores internacionais, focados 
no interesse estratégico da agricultura e 
produção de alimentos. O nosso sistema 
cooperativo manteve-se quase inalte-
rado enquanto o número de produtores 

caiu drasticamente e os mercados estão 
mais abertos. Muitas das cooperativas 
enfrentam o dilema: fechar ou tornar-se 

campeãs?  A nossa participação, opinião 
e escolhas serão importantes para essa 
decisão.

O	que	faz	uma	cooperativa	campeã?

• Transparência, democracia, delegação de controlo
• Gestão Profissional
• Directores altamente qualificados (+rotação!)
• Posicionamento claro no mercado/escolha estratégica
• Organização clara
• Investimentos em “I&D”; inovação, marcas, etc.
• Explorações com produtores profissionais
• Acesso ao capital de sócios
• Comunicação profissional com sócios

___
___
___
___
___
___
___
___
___
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PREPAREM-SE PARA O FIM DAS QUOTAS LEITEIRAS!
Por Carlos Neves

As	 quotas	 leiteiras	 não	 foram	
tão	más	como	pintámos…

As quotas leiteiras surgiram na 
Europa em 1984 como forma de 
controlar os excedentes de pro-
dução. Quando Portugal aderiu à 
Europa em 1986, a produção de 
leite em Portugal não assegurava 
as necessidades do país, daí que 
tenha sido possível negociar uma 
margem de crescimento. As quotas 
ameaçaram-nos primeiro em 2000, 
mas Portugal aproveitou o brinde a 
que tinha direito por ocupar a presi-
dência da União Europeia para evi-
tar essa multa. Anos mais tarde, em 
2003 Portugal ultrapassou mesmo a 
quota atribuída e pagou multa, as-
sumida por algumas dezenas (cen-
tenas?) de entre os produtores com 
maior ultrapassagem.

As	 quotas	 leiteiras	 não	 foram	 tão	
boas	como	parecem	agora…

A história das quotas leiteiras em 
Portugal tem mas alguns episódios 
tristes não devem ser esquecidos. Na 
primeira ultrapassagem, o aviso veio 
tarde demais pois não funcionava a 
recolha de dados nem a divulgação; 
Na segunda vez houve avisos, reuni-
ões ao mais alto nível, retenções de 
pagamento, tentativas desesperadas 
de empréstimo que aliviariam uns 
em prejuízo de outros, intermediários 
a ganhar rios de dinheiro a vender 
quotas sem factura, a qual também 
não fazia falta pois a quota sendo pa-
trimónio não podia ser amortizada, 
injustiças na atribuição de quota da 
reserva, um sistema de informações 
por telefone falível, alguns casos de 
gente vigarizada em negócios de 
quota, muita gente endividada por 

comprar quota em cima da hora sob 
ameaça de multa, muitos milhões de 
euros gastos pelos produtores…

Devemos	 defender	 as	 quotas	 para	
evitar	o	risco	de	importações…

Concordo e defendo que Portugal 
deve insistir na defesa das quotas, 
tendo em conta que os estudos dis-
poníveis indicam que o fim do actu-
al sistema será negativo para o nosso 
país, sobretudo para acautelar que os 
excedentes de produção do norte da 
europa desçam até ao nosso canti-
nho. Contudo, temos de trabalhar 
e decidir com base nas previsões 
disponíveis e o que está previsto é o 
fim das quotas para 31 de Março de 
2015. Por isso temos defendido na 
APROLEP que é urgente preparar 
um “Plano B” para a sobrevivência 
do sector sem quotas, tal como estão 
já a fazer outros países.

O	fim	das	quotas	não	vai	ser	o	fim	
do	mundo,	mas	devemos	preparar	
a	mudança

Para além de alguma ajuda “extra” 
que se possa obter em Bruxelas para 
compensar o fim das quotas, pode-
mos apostar no aumento da competi-
tividade das explorações agrícolas, na 
racionalização do sistema de recolha 
e transformação, na melhor valoriza-
ção dos produtos transformados e na 
fidelização do consumidor português 
para os produtos nacionais, o que só 
será possível com a colaboração po-
sitiva da indústria e das cadeias de 
distribuição. Ver também como se 
estão a preparar os outros países, por 
exemplo, com os contratos, o duplo 
preço (um preço garantido para uma 
quantidade base e um preço oscilan-

te com as condições de mercado ex-
terno), o reforço da posição negocial 
dos produtores e dos organismos in-
terprofissionais, espaço onde produ-
ção, indústria (e distribuição!) devem 
dialogar para procurar equilíbrios de 
preço, produção e rendimentos.

As	quotas	ainda	não	acabaram…

Convém ainda relembrar que as 
quotas duram pelo menos até 31 
de Março de 2015. É certo que nas 
condições actuais não se espera em 
Portugal um crescimento da produ-
ção que ultrapasse a quota nacional 
e traga multas por excesso de pro-
dução, mas o fim efectivo das quo-
tas a 15 de Março de 2015 depende-
rá da evolução do mercado europeu 
e mundial. Se os preços se mantive-
rem altos (nos países que mandam) 
os produtores desses países vão 
manter a pressão para acabar com 
as quotas e produzirem à vontade; 
Mas se os preços caírem como ca-
íram em 2008/2009, eles voltam à 
greve do leite, invadem Bruxelas 
e voltam a exigir algum mecanis-
mo de estabilização do mercado. 
Atenção ainda que é possível que 
os futuros “contratos”, tenham por 
base a quota detida actualmente, 
acrescidos de uma margem de fle-
xibilidade; É também provável que 
alguma ajuda vinda de Bruxelas 
seja distribuída com base na quo-
ta leiteira detida. Por estas e outras 
razões devemos preocupar-nos em 
não perder a quota que tenhamos 
atribuída e devemos ainda apre-
sentar candidaturas à reserva. Não 
custa nada e pode ter valor. Enfim, 
preparemo-nos para fim das quo-
tas, mas tenhamos consciência que 
tudo pode acontecer.
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No passado dia 15 de Feve-
reiro o Parlamento Europeu 
(PE) aprovou uma resolução 
legislativa que regulamenta as 
relações contratuais no sector 
do leite e dos produtos lácte-
os. Pretende-se desta forma 
conferir maior peso negocial 
aos produtores de leite, per-
mitindo às suas organizações 
negociar directamente com a 
indústria, evitar as oscilações 
de preços e contribuir para a 
regulação da produção depois 
do fim das quotas leiteiras.

A necessidade de incenti-
var os contratos formais entre 
a produção e a indústria foi 
inicialmente referida no rela-
tório do Grupo de Peritos de 
Alto Nível para o Sector Lei-
teiro (GAN), criado em Ou-
tubro de 2009. Este grupo foi 
constituído por iniciativa do 
Comissário Europeu para a 
Agricultura e Desenvolvimen-
to Rural, no rescaldo da crise 
que afectou o sector leiteiro 
em 2008/2009, com o com o 
objectivo de propor medidas 
de médio e longo prazo que 
contribuíssem para estabilizar 
o mercado, o rendimento dos 
produtores e a transparência 
no sector. Em Junho de 2010 
foi apresentado o relatório do 
GAN nos quais eram propos-
tas sete recomendações. Entre 
elas salientava-se a necessi-
dade de incentivar o aumento 
do recurso a contratos formais 
escritos entre as organizações 
de produtores e a indústria, 
aumentando assim o poder ne-
gocial dos produtores e me-
lhorando a transparência da 

cadeia de abastecimento dos 
produtos lácteos.

As recomendações do GAN 
foram acolhidas pela Comissão 
Europeia e apresentadas numa 
proposta que ficou conheci-
da como “Pacote do Leite”, 
constando algumas delas da 
resolução agora aprovada pelo 
PE. Este documento reconhece 
a existência de um problema 
de transmissão de preços ao 
longo da cadeia de valor, em 
particular no que se refere aos 
preços à saída da exploração, 
cujo nível não tem geralmen-
te em conta as flutuações nos 
custos de produção. O valor da 
cadeia está assim concentrado 
a jusante, ou seja, ao nível da 
indústria e distribuição, não se 
repercutindo o preço pago pelo 
consumidor no preço recebi-
do pelos produtores. O regu-
lamento refere explicitamente 
que todos os operadores da ca-
deia devem ser incentivados a 
contribuir para a redução deste 
desequilíbrio.

Os diferentes estados mem-
bros podem decidir a obriga-
toriedade dos contratos, mas 
todos os fornecimentos de 
leite cru a um determinado 
estado membro devem estar 
sujeitos às mesmas condições. 
Isto implica que se um estado 
membro decidir pela obriga-
toriedade dos contratos, esta 
obrigação inclui o forneci-
mento de leite a empresas des-
se estado membro com origem 
noutros estados membros. O 
preço e as condições de paga-
mento devem ficar definidos 
no contrato, podendo ser esta-

belecido um preço fixo ou va-
riável em função de um con-
junto de factores definidos no 
contrato (por exemplo a quan-
tidade, a qualidade ou indica-
dores de mercado).

Os contratos devem ser es-
tabelecidos entre as organiza-
ções de produtores, constituí-
das unicamente por produtores 
de leite, e as centrais leiteiras. 
Com o propósito de manter 
uma concorrência efectiva no 
mercado de leite e dos produ-
tos lácteos, devem ser fixados 
limites quer em relação ao es-
tado membro, quer em relação 
ao total da União Europeia. 
Assim, as associações de pro-
dutores não podem exceder os 
3,5% da produção da Europa 
e os 33% do estado membro 
ou 45% no caso de países com 
produções totais inferiores a 
500.000 ton. de leite.

Apesar de ainda suscita-
rem muitas dúvidas, os con-
tratos escritos formalizados, 
celebrados antes da entrega, 
podem contribuir para a re-
gulação do sector, incentivar 
os diferentes intervenientes a 
compreender e adequar a sua 
actuação à situação do mer-
cado, adequar os preços gros-
sistas e retalhistas aos preços 
pagos ao produtor, adaptar e 
regular a oferta à procura e di-
minuir as práticas comerciais 
desleais. Resta definir se em 
Portugal os contratos serão 
obrigatórios e de que forma o 
sistema cooperativo, que con-
centra a grande maioria dos 
produtores portugueses, se 
adaptará à sua realização.

O “PACOTE LEITE” E OS NOVOS CONTRATOS NA EUROPA
Por Pedro	Santos	Vaz
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Histórias com Rosto

Continua na pág.20

COMENDADOR JOSÉ ANTUNES DE AZEVEDO (1906 – 1984)
Por José	Emídio

José Antunes de Azevedo nasceu 
a 4 de Julho de 1906, no lugar de 
Arões, na freguesia de Mosteiró, 
Vila do Conde.

O seu pai, conhecido e presti-
giado médico, Dr. Domingos An-
tunes de Azevedo, para 
além do seu labor pro-
fissional, dedicava-se 
à agricultura, na “Casa 
do Patrício”, mais tarde 
conhecida pela “Casa do 
doutor de Arões”, esta 
construída de raiz, assi-
nalando-se a primitiva 
casa de lavoura, como a 
“Torre Velha”.

O menino José fre-
quentou a Escola Primá-
ria da sua aldeia até à 4ª 
classe.

Com as raízes fami-
liares a alimentarem 
uma sólida formação 
académica, o nosso pro-
tagonista avançou para 
a Escola Agrícola de 
Coimbra, como meio de 
chegar aos estudos de 
veterinária, em Lisboa.

Pouco motivado por 
estas áreas, desperta para o sonho 
africano, com o propósito de ex-
plorar os grandes temas do conti-
nente negro.

Também, aqui, declinou na op-
ção feita, acabando por entrar no 
mercado de trabalho, na F.N.P.T. 
(Federação Nacional de Produto-
res de Trigo).

Entretanto, em 1936, contrai ca-
samento com Maria Amélia, da 

“Casa de Milreus”, de Guilhabreu.
Com a esposa a seu lado, em 

Arões, dedica-se por inteiro ao 
cultivo da terra.

Com uma excelente base de tra-
balho, herdada do pai – avanço do 

emparcelamento, introdução da 
electricidade, mecanização e adu-
bação, José Antunes de Azevedo, 
dá continuidade a todo este labor, 
pioneiro e vanguardista.

Empenhado, criativo e dinâmi-
co, vê no cooperativismo do sector 
agrícola, um meio de conjugação 
de esforços e vontades, que aca-
baria por resultar na formação de 
grandes e promissoras empresas, 

nomeadamente no sector leiteiro, 
de que Vila do Conde é exemplo 
para todo o país.

Com audácia e muita persistên-
cia, os agentes da terra “revolucio-
nam” o meio, num virar de página 

verdadeiramente his-
tórica.

Assim, e dentro des-
te espírito, em 1948, 
assume-se como um 
dos mais entusiastas 
fundadores da Coope-
rativa Agrícola Leitei-
ra de Vila do Conde, 
acabando por exercer 
nos primeiros corpos 
sociais o cargo de Pre-
sidente, até 1973.

José Antunes de 
Azevedo não mais se 
dissociou das orga-
nizações ligadas ao 
amanho da terra, e aos 
produtos que a mãe 
natureza tão generosa-
mente nos oferece.

Sempre na vanguar-
da e com espírito ino-
vador, é reconhecido 
pelos seus serviços, 

acabando por ser agraciado com o 
grau de Comendador da Ordem de 
Mérito Agrícola e Industrial (Clas-
se de Mérito Agrícola).

Entretanto, a Agros, União das 
Cooperativas de Produtores de 
Leite de Entre Douro e Minho, 
de que foi tesoureiro desde 1954 
e Presidente entre 1968 e 1975, 
promove um almoço de homena-
gem ao Comendador José Antunes 
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Continuação da pág.18

de Azevedo, evento ocorrido no 
Monumental Casino da Póvoa de 
Varzim.                                                               

No seu dia-a-dia, José Antunes 
de Azevedo, apresentava-se como 
um homem simples, prestável, e 
sempre com propósitos de colabo-
rar e fazer o bem.

Excelente comunicador, de ora-
tória expressiva e acessível, aca-
bava, para além das suas habituais 
obrigações, de ser convidado para 
os mais diversos eventos, só pelo 
facto de quererem ouvir as suas 
palavras, férteis em episódios e 
peripécias que encantava plateias, 
onde o humor e a graça estavam de 
mãos dadas.

No ambiente familiar, sempre 
que havia necessidade de trans-
mitir uma ordem ou de fazer um 
reparo, utilizava referências literá-
rias, para que, assim, a sua postura 
fosse mais pedagógica e não tanto 
pelo lado de uma imposição pater-
nal.                                       

Voluntarioso e abnegado, nun-
ca voltando as costas ao trabalho 
ou às suas obrigações, tinha, no 
entanto, alguma coisa que lhe 
limitava os seus movimentos – 
não tinha carta de condução.

Daí, estar dependente de ter-
ceiros, talvez uma das poucas 
benesses que usufruiu, em tantos 
anos 

Pioneiro e inovador, José An-
tunes de Azevedo, foi o primei-
ro homem da terra a adquirir um 
tractor, naturalmente motivo de 
curiosidade e espanto para a épo-
ca.

Entrava a exploração agrícola 
na fase da mecanização, em de-
trimento do uso da força animal.

Este tractor, peça “revolucio-
nária” ao tempo, foi oferecido 
pela família ao Museu Agrícola 
de Vairão, espaço museológico, 
infelizmente ao abandono.

Para além do labor na agricul-

tura e das obrigações nas estru-
turas associativas, uma outra 
paixão lhe corria nas veias – era 
um adepto fervoroso do F.C. do 
Porto, não perdendo um jogo no 
Estádio das Antas.

Para tal, lá passava por Mosteiró, 
ao princípio das tardes de Domin-
go, o amigo Comendador Lopes, 
fidelíssimo também aos azuis e 
brancos.

Adoentado e com febre, vê-se na 
iminência de perder um jogo do 
seu clube.

Chega mesmo a pedir à esposa 
que lhe faça um chá.

Logo mais, a esposa não se fa-
zendo demorada, leva o chá para 
ser servido no leito.

Qual não é o seu espanto, quan-
do dá conta que o “doentinho” ti-
nha escapado para a bola!

Se o resultado foi do seu agra-
do e se a maleita terá passado, são 
factos que acabam por não inte-
ressar muito para aqui, agora, isso 
sim, a força de vontade e o querer, 
mesmo em condições adversas, 
justificam bem esta nota.

Aqui ficam em breves linhas, es-
paços de uma vida de labor e de 

doação, de entrega e de empenho, 
de um homem que soube estar à 
frente no seu tempo.

José Antunes de Azevedo é isso 
mesmo – cidadão patriota, exem-
plo de luta e de querer, homem de 
largos e vastos horizontes.

Ao alimentar a frase – José An-
tunes de Azevedo é…, pretende-se 
colocar a sua obra e o seu exemplo 
na actualidade, para servir de mo-
delo e de incentivo às novas gera-
ções.

Nota:
– Agradecimentos: José da Tor-

re, Jorge Pinheiro e Drª Hermínia 
Moreira e marido. 
Bibliografia:
– Arquivo da Cooperativa Agrí-

cola de Vila do Conde. 
– BARBOSA, Alfredo, A história. 

O caminho.,Cooperativa Agrícola 
de Vila do Conde, Edição Coope-
rativa Agrícola de Vila do Conde, 
2005.

– SERRÃO, Fernando -  BRE-
VE E SIMPLES NARRAÇÃO DE 
UM PERCURSO EMPOLGANTE, 
Edição Agros, 1999.
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Continua na pág.22
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Novos sistemas de armazenamento de chorumes e 
importância na economia das explorações leiteiras

António José Peniche, Eng. Agrónomo, I. S. Agronomia, ajpeniche@sapo.pt

Segundo o regulamento CE n.º 1174/2002 o efluente líquido nas vacarias – chorume - não é um resíduo, mas 
um fertilizante orgânico, resultante da mistura de dejectos sólidos e líquidos dos animais, com restos alimen-
tares e das camas. O chorume apresenta valor fertilizante pela sua riqueza em nutrientes, devendo ser aprovei-
tado, potenciando a redução do uso de adubos, sendo que uma vaca leiteira produz por ano em média 375 kg 
de azoto nitro 26,5% (corresponde a 7,5 sacos) e 250 kg de superfosfato de 18% (correspondente a 5 sacos). 

A quantidade média de chorume produzido numa exploração leiteira é de 60 L/dia/animal, no quadro a pro-
dução e composição média do chorume em explorações leiteiras em pecuária intensiva (kg / m³):

M³/animal/ano M. Seca M. Orgânica N total N disponível P2O5 K2O
23,0 90 70 4,3 2,2-3,0 1,8 8,0

Na maioria das explorações ve-
rifica-se uma insuficiente capaci-
dade de armezenamento de choru-
me, que deve ser de 7 M³/CN para 
um período de 4 a 6 meses, sendo 
importante o redimensionamento 
das estruturas de armazenamento 
no sentido de permitir uma gestão 
adequada em função da sua utili-
zação como fertilizante.

 A Capacidade de Armazena-
mento (CA) = Pr /365 (Ep+ Al + 
Ca + Ra) ¼ Pa + Rs, sendo Pr – 

Estruturas metálicas em chapas 
modulares colocadas na horizontal 
ou na vertical, com anéis de refor-
ço em aço galvanizado. A revestir 
a estrutura metálica e no fundo são 
colocadas telas de geomembrana, 
criando-se uma estrutura comple-
tamente estanque. Instalados perto 
das vacarias permitem uma grande 
capacidade de armazenamento em 
pequenos espaços. No inverno se 
não forem cobertos 25% do choru-
me corresponde a água das chuvas, 
diminuído a qualidade do efluente, 
sendo conveniente a cobertura em 
tela sobre cabos de aço suspensos á 
estrutura metálica circular.

Período de retenção de chorume 
em dias; Ep – Chorume produzido 
em toda a exploração (M³/T); Al – 
Águas de lavagem (M³); Ca – Res-
tos de camas utilizadas (M³), Ra 
– Restos alimentares (M³/T); Pa – 
Pluviosidade que incide nas zonas 
descobertas da vacaria (L/M²); Ra 
– Reserva de segurança, corres-
pondente á pluviosiodade máxi-
ma em 24 H que incide nas áreas 
de estabulação e armazenamento 
que se encontram descobertas. A 

capacidade de armazenamento 
deve ser calculada para cada ex-
ploração, tendo em consideração o 
destino a dar ao efluente pecuário, 
nomeadamente o sistema cultural 
definido para a valorização agríco-
la do chorume. Para permitir uma 
boa gestão (armazenar e aplicar 
na melhor altura) do efluente da 
exploração são apresentados dois 
novos sistemas de armazenamen-
to do chorume, complementares às 
tradicionais “fossas” em betão.

1-	Reservatórios	metálicos	circulares
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As lagoas resultam de um buraco feito 
no solo que depois é revestido por tela 
geomembrana, ficando completamente 
estanque. Podem ser construídas em 
diferentes formatos permitindo uma uti-
lização adequada do terreno disponível, 
normalmente instaladas fora das explo-
rações nas parcelas onde o efluente vai 
ser utilizado. Permitem também uma 
grande capacidade de armazenamento 
de chorume a um baixo custo. Por ques-
tões de segurança devem ser vedadas 
em toda a volta com rede a uma altura 
mínima de 2 metros.

Estas duas estruturas de armazena-
mento são móveis, devem ser instaladas 
com capacidade adequada à exploração, 
mais económicas do que as soluções tra-
dicionais de fossas em betão, fáceis de 
implantar (não é necessário licenças) e 
facilitam a aplicação adequada nas cul-
turas, com maior aproveitamento de nu-
trientes permitindo uma gestão eficiente 
do fertilizante que é o chorume.

O espalhamento de chorume está 
interdito nos meses de Novembro, De-

2-	Lagoas	com	revestimento	em	tela	Geomembrana

zembro e Janeiro, correspondendo aos 
meses de maior precipitação, nos res-
tantes meses deve-se fazer uma gestão 
correcta de acordo com as condições 
atmosféricas e da cultura existente nos 
terrenos. Metade do total anual do cho-
rume da exploração deve ser aplicado 
na cultura do milho, ¼ na sementeira 
da forragem (Setembro/Outubro) e ¼ 
na cobertura da forragem (Fevereiro). 
Nas sementeiras o chorume deve ser in-
corporado até 24 Horas após aplicação 

para reduzir as perdas de amoníaco e a 
produção de maus cheiros, na cobertura 
da forragem deve ser aplicado a quando 
do 1.º corte. O agricultor devia semear 
a forragem cedo, para potenciar dois 
cortes de forragem, reduzindo a depen-
dência da exploração aos factores de 
produção exteriores, diminuir o risco de 
erosão dos seus terrenos e a lixiviação de 
nitratos, permitindo uma boa gestão do 
chorume e melhorando os rendimentos 
da exploração.
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Saúde Animal

IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA REPRODUTIVA 
MÉDICO VETERINÁRIA NA EXPLORAÇÃO LEITEIRA

Por Nuno	Tavares,	Médico	Veterinário	–	Cooperativa Agrícola de Coimbra

A assistência veterinária des-
taca-se actualmente sob a forma 
de apoio reprodutivo e sanitário, 
programas de qualidade do lei-
te, nutrição, gestão económica e 
bem-estar animal. Devido à in-
terdependência destas vertentes 
da produção, a abordagem vete-
rinária deve ser multidisciplinar, 
enquadrando-se num programa de 
medicina de produção que visa a 
melhoria global da eficiência das 
explorações leiteiras.

 A importância da visita de re-
produção regular do médico-ve-
terinário assistente à exploração 
leiteira ultrapassa a mera identi-
ficação de vacas gestantes o mais 
precocemente possível. A identi-
ficação prematura de problemas 
metabólicos, infecciosos ou de 
maneio em vacas pós-parto e ac-
tuação profiláctica subsequente 
diminui a incidência de doenças, a 
perda involuntária de animais e o 
custo de tratamentos e melhora os 
índices reprodutivos  e a produção. 
Por outro lado, a identificação e o 
tratamento ou eliminação das va-
cas problema baseado nos dias em 
leite e na capacidade produtiva, 
asseguram a eficiência económica 
da exploração. Assim, a detecção 
e tratamento das causas de infec-
ções uterinas, anestros, quistos 
ováricos, mortalidade embrionária 
/ abortos e repetidoras (repeat bre-
eders) é da maior importância para 
a exploração.

Adicionalmente à abordagem 

multidisciplinar que deve caracte-
rizar a prática veterinária, a capa-
cidade de intervir hormonalmente 
no ciclo éstrico das vacas é uma 
ferramenta de valor acrescentado. 
As estratégias de sincronização 
de cios facilitam a organização do 
trabalho da exploração, resultando 
num maior número de vacas ges-
tantes devido a taxas de detecção 
de cio superiores. Por outro lado, 
a prevenção da mortalidade em-
brionária precoce,   por meio de 
incremento da função luteínica e/
ou prevenção de luteólise é outra 
estratégia de fertilidade ao dispor 
do veterinário e da exploração. 

A produção de leite, principal 
fonte de rendimento da pecuária 
leiteira, está vinculada à parição. 
Tendo-se como objectivo primor-

dial alcançar a máxima produção 
de leite por dia de vida da vaca ao 
mínimo custo alimentar, pressu-
põe-se que as vacas devam parir 
a intervalos regulares (365 a 420 
dias), devendo para isso ser inse-
minadas e ficar gestantes dentro 
de um período restrito de tempo. 
Caso a concepção seja atrasada, a 
ineficiência reprodutiva pode levar 
à ineficiência na produção de leite, 
comprometendo economicamen-
te a actividade. Assim, torna-se 
de vital importância a profunda e 
contínua avaliação e controlo da 
eficiência reprodutiva nos efec-
tivos leiteiros. Os resultados de 
qualquer programa reprodutivo 
são avaliados por intermédio de 
índices reprodutivos cujos objecti-
vos devem ser os seguintes:

Índice Reprodutivo de Interesse Contínuo Objectivo
Intervalo Parto - 1ª inseminação 60-70 dias
Intervalo Parto – Concepção = Dias em Aberto 90–120 dias
% de Vacas Problema ( > 150 Dias em Leite Não Gestantes)  <15%
Média de Dias em Leite (DEL)  175 dias
% Vacas Gestantes > 50%
Serviços por Concepção 1.5 – 2
Fertilidade global à 1ª Inseminação > 25%
Abortos < 3%
Refugo por Infertilidade < 5%
Índice Reprodutivo de Interesse Mensal Objectivo
Detecção de Cios (%) > 65%
Fertilidade Mensal - Global (%) > 35%
Fertilidade Mensal à 1ª Inseminação > 30%
Índice Mensal de Gestantes (%) Pregnancy Rate > 17%
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A visita de reprodução permite ainda uma série de 
avaliações acessórias de interesse multidisciplinar 
à referida medicina de produção, tais como a con-
sistência, cor e cheiro das fezes; avaliação da con-
dição corporal do efectivo em diferentes fases da 
produção; temperatura rectal; índice de vacas com 
patologias podais / traumáticas; “Cow Signals”, ba-
seado na tríade olhar, pensar, actuar, isto é, entender 
a linguagem corporal das vacas de forma a melhorar 
condições de maneio, prevenindo assim aspectos 
prejudiciais à produção; visualização do estado das 
instalações e da higiene da exploração.

Para que exista um programa de medicina de 
produção numa exploração, segundo a filoso-
fia de que apenas o mensurável é administrável, 
deve ser implementado um sistema de recolha e 
tratamento de dados simples e fiável. A análise 
dos indicadores é uma importante ferramenta de 
apoio à tomada de decisão.

O retorno económico destes programas é me-
dido directamente pela diminuição dos dias em 
aberto, que representa 3 a 6 € / dia em aberto re-
duzido / vaca. Adicionalmente, diminuímos os 
custos de reposição associados a refugo involun-
tário por infertilidade e aumentámos a produtivi-
dade. Se considerarmos que os custos globais as-
sociados à intervenção médico veterinária numa 
exploração leiteira não ultrapassam os 5% do 
total de custos da exploração, concluímos que é 
de extrema importância este tipo de assessoria no 
contexto actual da produção leiteira em Portugal.
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A partir do dia 19 de Junho estarão abertas as candidaturas à Medida 1.1.1. Modernização e Capacitação de 
Empresas / Apoio Específico para o Sector do Leite.

Esta medida, que já esteve aberta a candidaturas em 2009, tem como objectivos:
• Promover o processo de modernização, capacitação e redimensionamento das explorações pecuárias através 

do aumento da eficiência das actividades produtivas, do reforço do desempenho empresarial e da orientação para 
o mercado, mediante a criação de novas explorações e melhoria das já existentes; 

• Melhorar o desempenho ambiental das explorações leiteiras, promovendo a valorização dos efluentes ou a 
adopção de técnicas que conduzam à minimização dos impactes ambientais; 

• Adaptar as explorações ao novo regime jurídico para a actividade (REAP) no que respeita à gestão dos efluentes 
pecuários, nomeadamente o redimensionamento da capacidade de armazenagem.

Continuam abertas as candidaturas à Medida 1.1.3 – Instalação de Jovens Agricultores, da qual podem beneficiar 
jovens agricultores em regime de primeira instalação (a tempo completo ou a tempo parcial) que se instalem pela 
primeira vez numa exploração agrícola ou pessoas colectivas, em que os sócios gerentes que detenham a maioria 
do capital social tenham mais de 18 anos e menos de 40 à data da apresentação do pedido de apoio, e se instalem 
pela primeira vez como tal.

Estarão abertas candidaturas a Investimentos de Pequena Dimensão (medida 1.1.2., inferiores a 25.000€) a partir 
de 22 de Maio. 

Para mais informações consultar o site do Proder em www.proder.pt.

PRODER: APOIO AO SECTOR LEITEIRO 
E INSTALAÇÃO DE JOVENS AGRICULTORES

AGENDA
 
FEIRAS E JORNADAS:

22 - 25 Março – AGRO 2012- Braga
28 - 29 Março – SIAG – Salão In-

ternacional de Agro-negócios – San-
tarém (CNEMA)

30 - 31 Março – V Jornadas Bovini-
cultura - UTAD – Vila Real
2	-	10	Junho – Santarém (CNEMA) 

- Feira Nacional da Agricultura
14	 -	 17	 Junho – Semana Verde 

Galiza - Silleda
5	 -	 6	 Setembro	 - AGROGLOBAL 

2012 – Feira do Milho e Grandes Cul-
turas – Valada do Ribatejo – Cartaxo
11	–	14	Setembro – SPACE 2012 – 

Rennes - França
3 - 5 Outubro – SOMMET 

D’ELEVAGE – Clermont-Ferrand - 
França 

CALENDÁRIO DE 
PAGAMENTOS	PREVISTOS:

18	-	22	Junho - RPU (20% restante, 
tendo em conta a actualização do 
parcelário)
18	 -	 22	 Junho – Ajuda Produtos 

Lácteos – Artº 68
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APELO À CONSCIÊNCIA COLETIVA
Existe	uma	crise	à	escala	Mundial,	prevê-se	que	em	2020	não	haja	alimentos	sufi	cientes,	o	

preço	dos	transportes	atingirá	níveis	 insustentáveis.	Acautelemos	a	nossa	Agricultura	e	es-
truturas	para	sermos	autossufi	cientes	ou	teremos	de	importar	ao	custo	que	nos	impuserem.	
No	Japão	devido	a	metais	pesados	e	radioativos,	dia	08/04/2011,	o	governo	 japonês	proibiu	
o	plantio	e	limitou	o	comércio	de	verduras	e	leite	em	quatro	províncias	de	Fukushima.	A	falta	
de	reservas	naturais	levou	à	construção	de	cerca	de	200	centrais	nucleares	só	na	Europa.	Em	
Portugal	não	as	temos,	os	solos	não	estão	contaminados,	as	forragens	que	os	animais	comem	
levam	a	que	os	produtos	de	origem	animal	e	derivados	sejam	de	maior	qualidade	e	reconheci-
do	pelos	maiores	especialistas	a	nível	mundial.	Na	Europa	são	precisos	no	mínimo	34	cêntimos	
para	produzir	um	litro	de	leite	ao	produtor,	entre	8	e	11	cêntimos	acrescem	para	a	embalagem,	
estamos	com	42	a	45	cêntimos	de	custo	por	 litro,	 fora	recolha	transformação	distribuição	e	
venda.	Está	na	hora	de	parar,	pensar,	mas	também	de	agir.	Logo,	se	o	nosso	leite	é	reconhe-
cido,	 temos	 regras	 rígidas	na	produção,	porque	não	exigirmos	sempre	 leite	português	com	
rótulo	“em	letras	gordas”	que	englobe	“produzido	transformado	e	embalado	em	Portugal”	(ex:	
FUMAR	MATA),	vantagens?	Cerca	de	150.000	postos	de	trabalho	diretos	e	indiretos	continua-
riam	garantidos	e	no	futuro	seria	a	Europa	a	vir	até	nós	comprar	qualidade	ao	preço	que	nós	
tivéssemos	e	não	ao	contrário	como	agora.	Quando	temos	uma	visão	global	do	mundo	a	pers-
pectiva	muda.	Sabendo	nós	que	48%	dos	agricultores	portugueses	ultrapassam	os	65	anos,	no	
recenseamento	de	2009	as	explorações	agrícolas	baixaram	27%,	apenas	32%	da	área	de	cultivo	
é	utilizada,	o	sector	leiteiro	vive	a	maior	crise	de	sempre,	temos	de	contribuir	para	estimular	o	
nosso	sector	primário,	que	mais	valias	no	futuro?	Alimento	sufi	ciente	no	mínimo	em	Portugal.	
A	incoerência	é	a	maior	causa	de	desequilíbrios	na	humanidade.	
No	sector	leiteiro,	por	onde	se	pode	otimizar:	Venda	do	leite?	-	Dependemos	das	estruturas	à	

nossa	volta	(o	sector	primário	deve	ser	sempre	independente,	pois	não	podemos	sujeitar	o	que	
é	mais	sagrado	para	economia	de	um	País	às	leis	de	mercado	nacionais	e	sobretudo	interna-
cionais	“	o	pão	para	a	boca”).	A	escolha	dos	portugueses	pelo	nacional	é	fundamental;	compra	
de	matérias-primas?	–	Dependemos	dos	Importadores	e	da	produção	nacional,	que	por	sua	vez	
depende	da	estratégia	nacional	para	a	Agricultura,	Produção	de	forragens?	–	para	uma	maior	
relação	qualidade/quantidade	dependemos	dos	solos,	das	sementes	do	 tipo	de	sementeira,	
das	máquinas,	do	tempo,	dos	silos	para	armazenagem,	do	tipo	e	 forma	de	armazenamento;	
Maneio?	–	Dependemos	de	nós,	das	 instalações,	dos	animais,	do	 tipo	e	disponibilidade	de	
mão-de-obra,	da	gestão	dos	dados	do	efetivo	e	respectiva	tomada	de	posições	e	decisões,	da	
assistência	veterinária,	da	assistência	e	supervisão	dos	nutricionistas,	do	Unifeed,	da	manje-
doura,	do	tempo	e	de	muita	paciência.
Quanto	à	nossa	Empresa,	reservamos	a	apresentação	para	outra	altura	pois	estamos	convos-

co	no	dia	a	dia:	na	nutrição,	na	prevenção	veterinária,	no	maneio,	na	gestão,	no	preço	do	leite,	
das	vitelas	às	novilhas,	no	melhor	pré	e	pós-parto	do	mercado,	na	produção	e	estabilidade	
dos	animais,	nas	soluções	e	inovação,	nos	bons	e	nos	maus	momentos	e	com	a	tecnologia	de	
ponta	mais	atual.

Rui Cruz, Miguel Gonçalves, António Campos,  boviplan@gmail.com;  tlm: 966905089



30

“O preço a pagar pela tua não 
participação na política é seres 
governado por quem é inferior” 

(Platão)

- Sócio!
- Quem, eu?
- Sim, tu, que estás aí “concentra-

díssimo” nas tuas vacas, campos e 
tractores…

- E então? Estou a trabalhar, a olhar 
pela minha vida!...

- Pois, mas a tua vida também se de-
cide noutros sítios…

- Onde?
- Por exemplo, na tua cooperativa… 

vais à assembleia geral?
- Para quê? Não sei falar!
- E sabes ouvir? Ou decides pelo 

que os outros te dizem?
- Não vale a pena. Não mando lá 

nada…
- És sócio. Tens direito de voto.
- Que vale o meu voto no meio de 

tantos?
- Se não votas, não vale nada. Se 

não vais à assembleia, se ficas calado 
quando devias falar, se votas a favor 
quando discordas, não vale nada. 
Mas se decides pela tua cabeça e as-
sumes a tua posição, vale tudo.

- Mas eu não sei falar… fico nervo-
so… 

- Mas a tua cooperativa é tua. És só-
cio, és um entre iguais. És um cidadão 

SÓCIO, PRECISAMOS DE TI!
por Carlos Neves

com direitos e deveres, com direito à 
palavra e dever de falar. E não esta-
rás num local qualquer, estarás na tua 
casa. Se não vais, se não decides, ou-
tros decidem por ti, como entendem, 
provavelmente como lhes convém…

- Mas eu não sei fazer discursos bo-
nitos…

- Sócio, toma nota:
• Não precisas de palavras muito 

caras nem de grandes discursos para 
falar em público. Quanto mais sim-
ples falares, mais hipóteses tens de ser 
comprendido. O que interessa é que os 
outros entendam as tuas ideias e  pro-
postas; não interessa que digam: “Eh 
pá! Falou bem! Eu é que não percebi 
nada!...”

• Fala com educação e respeito, sem 
ataques pessoais, assim evitas perder a 
razão quando a tens. Nesse caso per-
des uma boa oportunidade para estar 
calado.

• Também não precisas e não de-
ves falar muito tempo. Falar breve 
tem várias vantagens: menos perigo 
de dizer asneiras; menos hipótese de 
adormecer ou aborrecer as pessoas; 
menos possibilidade de confundirem 
aquilo que dizemos; e, acima de tudo, 
damos tempo para que outras pessoas 
também possam falar...

• Não tenhas vergonha de pergun-
tar; O pior ignorante é aquele que não 
quer saber. Mais vale parecer ignoran-
te 5 minutos que ficar ignorante toda a 
vida;

• Aposta em “perguntas abertas”, 
que são mais adequadas para promo-
ver o diálogo: «O que pensa desta 
situação? Como pensa resolver este 
problema?»

• As “perguntas sugestivas” são 
uma forma de apresentar ideias e con-
quistar os outros para os nossos pon-
tos de vista: «Não seria melhor fazer 
assim…? Já considerou a hipótese 
de…?»

• Pensa antes de falar. Se precisares, 
leva a pergunta, sugestão ou opinião 

escrita, pelo menos os tópicos.
• Procura falar com convicção, mas 

sem vaidade, arrogância ou exibicio-
nismo.

• Procura medir as tuas palavras. 
Para saberes o que dizer, considera o 
momento, o local, os interesses e o es-
tado de espírito de quem te vai ouvir.

• Olha de frente para quem te ouve, 
não só para captar a atenção, mas 
também para observar a reacção à tua 
mensagem.

• Habitua-te progressivamente a fa-
lar em público: começa pelo mais fá-
cil: primeiro na mesa do café, na roda 
de amigos, depois na associação de 
pais, numa reunião maior, mais tarde 
na grande assembleia…

• Se, mesmo assim, não consegui-
res falar em público, fala em privado: 
com os teu vizinho, com o delegado 
à assembleia geral, com o director ou 
presidente… a tua opinião pode fazer 
diferença e por vezes faz mais efeito, 
porque certas pessoas, certos líderes, 
não aceitam dar o braço a torcer em 
público;

• Se, de todo, não conseguires falar, 
podes apoiar com palmas, com um 
aceno da cabeça, com uma palmada 
nas costas quem falou;

• E, se conseguires falar, e gostares, 
lembra também: “Falar é muito ape-
titoso. Mas saber falar implica tam-
bém saber calar-se, antes de aborre-
cer” (in “Saber lidar com as pessoas”, 
António Estanqueiro, Ed. Presença)
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Humor “O	TOURO	ASDRUBAL”

Um polícia vai a uma pro-
priedade e diz ao dono, um 
velho agricultor: 

- “Preciso inspeccionar a 
sua propriedade. Há uma de-
núncia de plantação ilegal”. 

O agricultor diz: 
- “Ok, mas não vá àquele 

campo ali.” 
E aponta para uma determi-

nada área. 
O Polícia diz indignado: 
- “O senhor sabe que tenho 

o poder da autoridade comi-
go?” 

E tira do bolso um crachá 
mostrando ao agricultor: 

- “Este crachá dá-me a au-
toridade de ir onde quero.... 
e entrar em qualquer proprie-
dade. Não preciso pedir ou 
responder a nenhuma per-
gunta. Está claro? Fiz-me en-
tender?” 

O agricultor, muito educado 
pede desculpa e volta para o 
que estava a fazer. 

Poucos minutos depois, 
ouve uma gritaria e vê o 
agente de autoridade a correr 
para salvar e sua própria vida 
perseguido pelo Asdrubal, o 
maior touro da quinta.  

A cada passo o touro vai 
chegando mais perto do 
agente, que parece que será 
apanhado antes de conseguir 
alcançar um lugar seguro. O 
agente está apavorado. 

O agricultor larga as ferra-
mentas, corre para a cerca e 
grita com todas as forças de 
seus pulmões: 

- “O Crachá, mostra o CRA-
CHÁ!”

Cada	um	luta	com	as	armas	que	tem!!!

Pub
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Gente do Leite

Josien Kapma e Wout Kranenburg
ALTENBURG AGROPECUARIA,  LDA. – Coruche

Continua na pág. 36

Produtores de leite - Porque 
saíram	da	Holanda	e	escolhe-
ram	Portugal?

JK - Antes de vir cá, trabalhávamos 
em empregos normais, não tínhamos 
exploração e nunca fomos agriculto-
res. Quando chegámos a um ponto 
de fazer escolhas nas nossas carrei-
ras, pensámos bem e perguntámo-
-nos: ‘o que é que realmente quere-
mos fazer na vida?’ A resposta foi, 
‘ser empreendedor’, e para o meu 
marido também ‘ser produtor de lei-
te’. Isso significava sair da Holanda, 
porque lá é praticamente impossível 
começar com uma vacaria (a vacaria 
dos sogros já fora vendida antes). A 
escolha de Portugal foi uma combi-
nação de factores: dentro de Europa, 
bom clima, preços mais acessíveis... 
e colegas que conseguiram fazer uma 
vida aqui...  Os contactos com outros 
Holandeses ajudaram para ter uma 
ideia das possibilidades. Na primave-
ra de 2004 começamos com a nossa 
quinta. 

Foi	difícil	a	adaptação	ao	nos-
so	 país?	Quais	 as	 diferenças	
entre	ser	agricultor	na	Holanda	
e	em	Portugal?

A adaptação foi ao país e à profis-
são ao mesmo tempo. Ser produtor 
de leite para primeira vez na vida, 
e sê-lo em Portugal, numa língua e 
cultura desconhecida. Não foi sem-
pre fácil, mas conseguimos sempre 
alimentar e ordenhar as vacas. Uma 
vez durou até à meia-noite! Agora 
corre tudo mais facilmente. Temos 
bons contactos com fornecedores, 
vizinhos e pessoas da aldeia. Mas 
a integração mais em pormenor, 
nos círculos sociais portugueses, 
continua a não ser tão fácil. Não 
é por falta de interesse que temos 
poucos amigos portugueses: não 
é fácil de os encontrar. Tanto para 
eles, tanto para nos, o mais fácil é 
passar tempo com as pessoas com 
as quais temos coisas em comum. 
Por isso muitos dos produtores de 
leite holandeses são nossos amigos 
também. O que gosto mais em Por-
tugal? Espaço para viver! O que 
gosto menos: burocracia e falta 
de alternativas (em termos socio-
económicos) para áreas rurais com 
menos produtividade.

Mantém	ligação	com	a	famí-
lia	e	a	vida	da	Holanda?	Pen-

sam	regressar?
Mantemos contactos pela Internet, 

e vamos de férias todos os anos. Os 
nossos filhos (temos 3, entre 7 e 10 
anos de idade) crescem bilingues e 
conhecem as duas culturas. Pode ser 
que eles, depois de crescer aqui, vão 
estudar na Holanda, para conhecer de 
verdade a sua segunda cultura. Mas 
de resto... a vida continua, lá e cá, a 
Holanda é bem diferente de Portugal 
em muitos sentidos. Holanda é muita 
gente em pouco espaço; só congestão 
no trânsito, pouca paciência na ma-
neira de tratar um com o outro. Não 
pensamos em regressar: temos aqui a 
nossa vida. 

Quantos	agricultores	vieram	
da	Holanda?	Continuam	todos	
em	Portugal?	

Existem agora umas 40 explora-
ções. Alguns vieram há 25 anos, nós 
fomos quase os últimos a chegar - por 
agora já não vêm mais, porque saem 
menos e vão para outros países. Acho 
que os que estão cá continuam todos, 
quer dizer, como outros produtores 
de leite portugueses: se não tiverem 
filhos que queiram continuar com a 
exploração, vão querer vender. 

Josien e Wout têm 3 filhos e vieram para Portugal em 2004. Instalaram-se perto de Coruche, numa 
exploração com 7 ha de terra, que hoje tem 200 vacas leiteiras, a “Altenburg agropecuaria Lda.”; 

Josien formou-se em engenharia agrícola. Actualmente, através da internet, trabalha em troca de co-
nhecimento em contextos rurais, para clientes holandeses na Holanda.

Wout, que dirige a exploração, é filho de produtores de leite na Holanda, formado em engenharia 
zootécnica. Na vacaria trabalham mais uma portuguesa e dois brasileiros a tempo inteiro, para tratar da 
alimentação, ordenha e cuidado dos animais. Josien acompanha o marido na gestão e trata dos registos 
e burocracias. Nos 7 ha disponíveis pastam as vacas secas, não há espaço para produzir forragens, que 
adquirem. As vacas comem diariamente silagem de milho, palha, ração e bagaço de cerveja. As vacas 
são ordenhadas duas vezes ao dia e a produção média (litros leite no tanque / no. de vacas ordenhadas) 
é de 30 litros. O leite é vendido à Proleite.
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Continuação da pág. 34

Como	 foi	 o	 arranque	da	 ex-
ploração?	 Receberam	 apoios	
à	instalação	e	investimento?

Compramos uma exploração em 
funcionamento. Não recebemos 
apoios à instalação nem para inves-
timentos.  

Como	 é	 a	 situação	 actual?	
Quais	os	desafios	que	preocu-
pam?	

Hoje corre tudo bem. Estamos 
um pouco indecisos sobre como de-
senvolver a exploração agora. Mais 
animais significa outro sítio; aonde? 
Será mais interessante investir na ca-
deia de produção, como produzir a 
forragem,  transformar directamente 
o leite em queijo?   Ainda não sabe-
mos.

Como	 vês	 o	 futuro	 da	 agri-
cultura	e	da	produção	de	leite?	
Projectos	 para	 o	 futuro?	 Há	
investimentos	 ou	 mudanças	
previstas?

A agricultura passa por dificulda-
des. Com a política liberal da União 
Europeia, acabando com as quotas 
e com menos subsídios RPU, pre-
cisamos de reinventar a regulação 
da produção agrícola. Dizem que a 
agricultura europeia nunca conse-
guiu fazer a transição de um mercado 
de oferta (produzir muito e barato) a 
um mercado de procura (produzir a 
quantidade e qualidade que o consu-
midor pede). Concordo que precisa-
mos de novos mecanismos de regu-
lação. Para alguns de nós pode haver 
novas maneiras de ‘compreender’ o 
que o mercado pede, por exemplo fa-
zer produtos específicos de qualidade 
superior, ou produtos regionais. Mas 
em geral penso que o leite é uma ma-
téria-prima, um produto básico, que 
sempre vai ter procura. 

	 Como	 avalias	 a	 acção	 da	
APROLEP?	 Que	 papel	 pode	
desempenhar	esta	associação	

no	futuro	da	produção	de	leite	
em	Portugal?

Na parte política a APROLEP está 
a fazer um trabalho óptimo. Graças 
à APROLEP estão a sair na TV, na 
radio, etc., notícias do preço de leite, 
sobre a importância de ‘leite nacio-
nal’ e da seca. Assim os produtores 
de leite ganham uma voz, uma cara 
e as pessoas percebem melhor a im-
portância da produção de leite. E as-
sim fazem não só para o público em 
geral, mas também frente à politica, 
membros do Parlamento Europeu e 
altos funcionários dos ministérios. 
Óptimo, porque aliás, ‘quem não 
chora, não mama’. 

Mas acredito que ‘chorar’ não é úni-
ca coisa que temos que fazer. Outro 
papel que APROLEP podia jogar, é 
na parte técnica. Devíamos trabalhar 
dedicadamente e sistematicamente 
para melhorar as nossas explorações, 
os resultados técnicos. Os custos de 

produzir um litro de leite diferenciam 
imenso entre duas explorações (de 
escalas comparáveis). Isto quer dizer 
que a maioria de nós ainda tem espa-
ço para melhorar. 

Eu vejo a produção de leite nas 
nossas quintas como uma roda den-
tada de uma ‘máquina’ maior. Outras 
rodas são fornecedores, transforma-
dores, supermercados mas também 
a educação agrícola, os serviços esta-
tais e até os políticos que estão a falar 
da nova PAC. Eu estou convencida 
que o futuro sucesso da produção de 
leite em Portugal, depende de todas 
as rodinhas. Por isso temos que olhar 
não só para o sucesso individual de 
nossa própria quinta, mas também 
dos colegas produtores, e das outras 
rodas da engrenagem. 

(Josien pertence ao Conselho Nacional da 
APROLEP, colabora na revista “Produtores 
de Leite” desde a primeira edição e partici-
pa em vários blogs na internet, por exemplo: 
http://dekennisclub.wordpress.com/homept/)
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Saúde dos Produtores

ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL
Carina Ribeiro - Enfermeira Graduada, Centro Hospitalar do Porto

Segundo a OMS, a saúde é um 
estado de equilíbrio e completo 
bem-estar físico, psicológico e so-
cial. Sendo assim, fácil é compre-
ender que no exercício de alcançar 
este patamar harmonioso, a pessoa 
tem de rever-se como um todo, 
isto é, considerando a unidade fun-
cional de todo o organismo.

É importante estar de bem com a 
vida para que nos sintamos saudá-
veis e bem dispostos. Para que tal 
aconteça é necessário que desde 
muito cedo seja desenvolvido um 
estilo de vida individual para que 
os diversos aspetos se combinem 
e influenciem a saúde em todas as 
suas áreas:

• Física;
• Mental;
• Espiritual;
• Social.
Um estilo de vida saudável aju-

da-nos a proteger das doenças e 
impede que doenças crónicas pio-
rem. Ajuda a manter o corpo em 
forma e a mente alerta, inclui a 
saúde preventiva, boa nutrição e 
controle de peso.

Num estilo de vida saudável é 
sem dúvida importante uma ali-
mentação equilibrada e uma acti-
vidade física regular porque:

• Elimina o excesso de gordura;
• Optimiza a acção da insulina;
• Melhora a tensão arterial;
• Previne e ajuda no tratamento 

da diabetes tipo II;
• Diminui o risco de enfarte;
• Previne doenças nas artérias 

coronárias e melhora o funciona-
mento do coração;

• Elimina emoções negativas 
como o aborrecimento e a frustra-
ção;

• Diminui o stress;
• Benificia a actividade sexual;
• Aumenta a auto-estima e a au-

to-confiança;
• Promove um bom funciona-

mento intestinal;
• Favorece o sono;
• Atrasa o envelhecimento;
• Melhora o rendimento escolar;
• Entre muitos outros…
Alguém dizia “Ser desportista é 

uma opção, ser activo é uma ne-
cessidade”. Sem dúvida que a acti-
vidade física regular é fundamen-
tal para a saúde.

 Já dizia o poeta “mudam-se os 
tempos, mudam-se as vontades”. 
Pura verdade! A rotina diária mu-
dou, a oferta de alimentos e, por 
conseguinte, os apetites também. 
Para que haja um maior entendi-
mento de quantidade e qualidade 
a ingerir, foi criada a Roda dos 
Alimentos, no âmbito da Campa-
nha de Educação Alimentar “Sa-
ber comer é saber viver”, que nos 
ajuda a escolher e combinar os ali-
mentos que deverão fazer parte da 

alimentação diária. Dentro de cada 
divisão estão reunidos alimentos 
nutricionalmente semelhantes en-
tre si para que possam ser regular-
mente substituídos, assegurando a 
variedade nutricional e alimentar.

A roda dos alimentos orienta-nos 
para a selecção de alimentos, mas 
é importante ter atenção para um 
conjunto de regras básicas:

• Tomar sempre o pequeno-al-
moço ao levantar;

• Fazer cerca de 5 refeições por 
dia, em ambiente tranquilo, nunca 
ultrapassando um intervalo supe-
rior a 3 horas entre refeições;

 • Evitar comer alimentos muito 
açucarados;

• Reduzir o consumo de sal e de 
gordura;

• Evitar o consumo de bebidas 
alcoólicas;

 • Comer devagar tendo o cuida-
do de mastigar e insalivar bem os 
alimentos;

• Evitar comer quantidades ex-
cessivas de alimentos numa só re-
feição.

Finalmente, devemos procurar 
manter o cérebro tão activo quan-
to o nosso corpo. Actividades que 
envolvam ajuda a pessoas (serviço 
social) podem dar sentido á vida, 
ajudar a preencher a solidão e até a 
combater a depressão.

BIBLIOGRAFIA
news.slnutrition.com

Plano Nacional de Saúde 2004/2010
Projecto Educativo “Estilos de Vida Saudá-

vel 2008/2011”
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Veterinário de Província

GRA X A A MAIS
George Stilwell, Médico-veterinário

Fac. de Medicina Veterinária-Univ. Técnica de Lisboa

“Tem a certeza que é este o car-
tão?” – perguntei mais uma vez ao 
Sr. Freitas que continuava a olhar in-
crédulo para a vaca que tinha acabado 
de trazer para fora do estábulo. O ru-
minante com olhar pachorrento, mas 
nitidamente sem pachorra nenhuma 
para aturar humanos, mastigava cal-
mamente deixando pender um visco-
so fi o de saliva pelo canto da boca.

 “Ó Soutor, pela minha saúde que 
é esse o cartão que veio ca vaca. Eu 
tenho sempre o cuidado de olhar para 
o desenho quando compro um animal 
novo porque estou farto de ser aldra-
bado. Depois sou sempre eu que pago 
as favas.” – garantiu o produtor com 
as mãos nas ancas e os olhos ainda fi -
xos na vaca turina.

 “Mas olhe que o desenho não se 
parece muito com ela”. Eu visitava 
nesse dia a exploração do Sr. Manuel 
Freitas para proceder a uma série de 
intervenções sanitárias obrigatórias 
– colheita de sangue para despiste de 
brucelose e peripneumonia e ainda o 
teste para detectar possíveis portado-
res da bactéria que causa a tuberculo-
se, tão perigosa para animais e huma-
nos. Como de costume tinha pedido 
ao proprietário os boletins sanitários 
dos animais que existiam na explo-
ração naquele momento, para serem 
preenchidos e carimbados como for-
ma de comprovar as intervenções. 
Naquele tempo, anos 90, na capa dos 
boletins, ou passaportes como se cha-
mam hoje em dia, encontrava-se o 
resenho do animal – no caso das tu-
rinas (raça Frísia) as manchas pretas 
eram impecavelmente desenhadas 
nas zonas correspondentes do corpo. 
Esta prática, entretanto abandonada, 
permitia reconhecer o animal mesmo 
que esse perdesse a marca auricular e 
difi cultava a troca e contrabando de 
bovinos.

 “Está a ver aqui no fl anco? Falta 
esta malha preta… e aqui no pesco-

ço do lado esquerdo também deveria 
existir uma mancha” – este género de 
lição era comum nas minhas rondas 
entre os pequenos produtores e espe-
cialmente aqueles mais velhos que 
tinham alguma difi culdade em fazer 
equivaler o desenho ao animal. Esses 
eram presas fáceis de negociantes de 
gado sem escrúpulos que boicotavam 
constantemente os programas de erra-
dicação de doenças e enganavam in-
decentemente os agricultores. Trocas 
de brincos, trocas de cartões e venda 
de animais sem cartão era o dia-a-dia 
destes mercadores de animais. “Tem 
cartão, tem. Depois trago cá porque 
ainda o tenho de ir buscar à casa do 
antigo dono”, era a conversa fi ada 
habitual, sabendo perfeitamente que 
nunca iriam desencantar boletim sa-
nitário. 

 “Mas eu vi o desenho com todo o 
cuidado e garanto que era a mesma 
vaca. Pela minha saúde…” – repetiu 
o Sr. Freitas, tão verdadeiramente in-
trigado que eu comecei a desconfi ar 
que qualquer coisa se passava fora do 
normal.

 “A quem é que comprou a vaca?” 
– perguntei, decidido a descobrir o 
que se passava.

 “Foi ao Loureiro… Sabe o car-
teiro? Ele disse que esta é irlandesa 
e dava para cima de 50 litros” – re-
torqui o Sr. Freitas com um brilho de 
orgulho nos olhos.

 O Loureiro era o funcionário dos 
CTT que aproveitava as suas voltas 
para distribuição da correspondência 
para ir fazendo um negócio de gado 
paralelo. Quando deixava uma carta 
perguntava se não havia bezerras para 
vender e na próxima aldeia, enquanto 
entregava um postal, vendia o mesmo 
animal. Ao fi m da tarde juntava-se ao 
sócio e ia com uma carrinha distribuir 
os alvos das negociatas. Na venda de 
cada animal havia sempre uma histó-
ria como ter vindo da Irlanda (prova-

velmente para ele era um sinónimo de 
boa genética ou apenas era um país 
longínquo destinado a impressionar o 
cliente). Era uma aldrabão e ainda por 
cima um aldrabão que dava cartas!

 Depois desta informação aproxi-
mei-me da vaca pelo lado direito. Ela 
olhou-me de soslaio, mas não deixou 
de ruminar mostrando confi ança. Na 
zona do fl anco o pêlo estava realmen-
te acinzentado. Passei o dedo e este fi -
cou enegrecido como se tivesse limpo 
o pó de cima de um armário antigo. 
Passei para o outro lado da vaca e na 
zona da tábua do pescoço lá estava o 
pêlo acinzentado, ainda mais eviden-
te. Cheirei os dedos agora bastante 
negros e virei-me para o produtor:

 “Sr. Freitas, já sei o que aconte-
ceu. O seu amigo negociante resol-
veu dar uns retoques de graxa à vaca 
para ela se parecer mais com o de-
senho no cartão. Ou seja, este cartão 
não é desta vaca”.

 “Olha o malandro” – disse sor-
rindo o Sr. Freitas – “ Então se ca-
lhar também é por isso que ela não dá 
mais que 20 litros. Afi nal não é nada 
a irlandesa”.
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Espaço Infantil

Culinária

Desenho de 

José Pedro, 
10 anos 

e 

Daniel Correia, 
5 anos

Arouca

RECEITA: ALETRIA

Ingredientes (para 6 pessoas):
150g de aletria
5 dl de leite PORTUGUÊS
50 g de manteiga portuguesa
200 g de açúcar
4 gemas de ovos
1 casca limão
Canela em pó qb
1 pitada de sal

Modo	de	preparação	(20	minutos):
Coza a aletria em água temperada com 
um pouco de sal. Escorra a água. À 
parte, aqueça o leite com uma cas-
ca fi na de limão e depois junte-o aos 
poucos à aletria, mantendo o lume brando e 
mexendo sempre. Acrescente a manteiga e depois o Açú-
car. Bata as gemas e misture um pouco de leite. Retire a aletria do 
lume, juntando-lhe as gemas cuidadosamente. Leve de novo ao lume, por um 
ou dois minutos, sem deixar ferver. Deite a aletria ainda quente numa travessa. 
Deixe arrefecer um pouco e decore com canela a seu gosto.
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