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PUB.

Duarte Freitas, secretário 
regional Da JuventuDe, 
QualiFicação ProFissional 
e emPrego

“VAmoS fAzEr tUdo PArA 
mElhorAr oS rEndimEntoS 
doS ProdUtorES, nEm 
qUE SEjA PElA rEdUção dA 
ProdUção dE lEitE” 
gArAntE jorgE ritA

lAVoUrA mAntém
UltimAto à indúStriA
PArA AUmEnto do PrEço
do lEitE Até finAl do Ano

vii concurso micaelense 
Holstein Frísia De outono
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“vamos Fazer tuDo Para melHorar os 
renDimentos Dos ProDutores, nem 
Que seJa Pela reDução Da ProDução 
De leite” garante Jorge rita

lavoura mantém ultimato 
à inDústria Para aumento Do Preço 
Do leite até Final Do ano

vii concurso micaelense Holstein Frísia De outono

o Presidente da Associação Agrícola de São miguel, jorge rita, chamou de “heróis” os 
produtores de leite dos Açores por continuarem a acreditar numa fileira “de extrema 
importância para a economia da região” embora não estejam a ser devidamente pagos 
para isso. deixando um desafio às indústrias, e também à distribuição, jorge rita alerta 
que se a situação se mantiver “anormal e difícil”, o mais certo é haver uma redução na 
produção de leite nos Açores. 

o presidente da Associação Agrícola de São miguel, jorge rita, não se quer comprometer 
com um valor para o aumento do preço do leite pago à produção., mas alerta que a base 
negocial tem de começar nos 34 cêntimos, que é quanto custa produzir um litro de 
leite. A lavoura passa por uma “situação dramática”, que tem levado muitos produtores 
a enveredar pela reconversão para as vacas de carne. A propósito do Vii Concurso 
micaelense holstein frísia de outono, jorge rita defende um “choque na sociedade 
açoriana” e coragem para incentivar quem recebe o rendimento Social de inserção a 
trabalhar na agricultura.

na inauguração do Vii Concurso micaelense 
holstein frísia de outono, jorge rita atacou 
de novo as indústrias pela situação “anormal e 
difícil” que se vive actualmente no sector, mas 
não esqueceu a distribuição nem o governo 
regional, a quem apelou que esteja ao lado dos 
produtores. numa “tempestade perfeita”, que 
tem deixado o sector agrícola numa situação 
que se tem vindo a deteriorar cada vez mais, 
devido à “brutal subida dos custos de produ-
ção” sem que o preço do leite pago à produção 
tenha o devido acompanhamento, o Presidente 
da Associação Agrícola de São miguel, apelidou 
de “heróis” os agricultores “por continuarem a 
acreditar numa fileira de extrema importância 
para a economia da região”. é que, defende, 

“não há sector de actividade económica que 
consiga sobreviver em situações desta natu-
reza”.

Por isso, o verdadeiro desafio vai para as 
indústrias mas também para a distribuição, 
já que o governo de Coligação “tem estado ao 
nosso lado” já que as reivindicações da produ-
ção foram aceites e tiveram impactos directos 
no sector, nomeadamente a questão dos ra-
teios. 

declarando que “não podemos continuar a 
aceitar desculpas”, quer da indústria quer da 
distribuição, jorge rita que lembrou que na 
Europa o preço do leite é 10 cêntimos mais caro 
que nos Açores e a nível nacional é 5 cêntimos 
mais caro do que na região. E considerou que 

para os produtores de leite da região, a situa-
ção é “incomportável”. 

E decretou que “está na hora da mudança”, 
referiu jorge rita que, uma vez mais, alertou 
para a necessidade de se aumentarem os pro-
dutos de valor acrescentado produzidos pela 
indústria que, por exemplo, “tem de produzir 
mais queijos”, quando o país é deficitário na 
produção de queijo. os produtos lácteos dos 
Açores, acrescentou jorge rita, representaram 
311 milhões de euros em exportação durante a 
pandemia, o que, só por si, representa a impor-
tância do sector na economia regional. 

no entanto, lançou novamente o ultimato 
aos representantes das indústrias presentes: 
“vamos fazer de tudo para que na região haja 

menos produção de leite, porque as indústrias 
assim têm obrigado”. mas garantiu que quem 
alinhar na redução da produção de leite, “será 
compensado, ninguém sairá de forma nega-
tiva”.

reforçando que “temos bom leite, mas é o 
mais mal pago de toda a Europa”, o Presidente 
da Associação Agrícola de São miguel lembrou 
que está feito um ultimato à indústria, mas 
também abrangendo a distribuição, para que 
aumente o preço do litro de leite pago à produ-
ção até final deste ano. Caso contrário é mesmo 
para avançar com a redução da produção de 
leite no arquipélago, culpando as indústrias 
por não corresponderem ao preço que deve ser 
pago por litro de leite a cada produtor. 

Há uns meses anunciou que a lavoura 
ia esperar até final de Dezembro para que 
o preço do leite subisse. esse ultimato 
mantém-se?

não há qualquer alteração da nossa parte, 
em relação a essa matéria. 

é pena que a excelência que tem sido feita 
pela produção não tenha tido, da parte da in-
dústria, a valorização da excelente matéria-pri-

ma que lhe é proporcionada, com a valorização 
ao produtor. Se é por via da distribuição que a 
indústria não corresponde, alguém que chame à 
responsabilidade da distribuição. E esse alguém 
também tem de ser o governo regional.

tem de haver um entendimento entre a dis-
tribuição e as indústrias para que o produto 
suba também nas prateleiras, mas que depois 
tenha esse reflexo nos produtores. Porque já 

houve algumas subidas nas prateleiras e sem 
qualquer reflexo no produtor.

A expectativa legítima que temos e o ul-
timato que está dado até 31 de dezembro é 
para haver aumentos do preço do leite, por-
que há muitas decisões que já foram anun-
ciadas, e outras que ainda não foram e serão 
irreversíveis.

já anunciámos estratégias para baixar a 

produção de forma voluntária, mas não são 
só essas. iremos condicionar perante a União 
Europeia, muitos investimentos que irão ser 
feitos pelas indústrias. Até estávamos de acor-
do com isso, se fosse para produtos de valor 
acrescentado que valorizassem o produto a 
montante.

Vivemos uma situação dramática para a 
produção em que tudo sobe nos mercados – os 
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custos de produção é uma brutalidade – o que 
não sobe é o leite ao produtor. é uma situação 
que todos temos de repensar e quem governa 
e decide tem de pensar se vale a pena investir 
nessas indústrias, ou se queremos uma região 
diferente daquela que é neste momento, porque 
podemos correr o risco de nos próximos anos a 
região estar completamente diferente. os agri-
cultores é que fazem essa magnífica paisagem. 
quando começar a haver menos agricultores a 
paisagem não será igual. 

Falou no governo, mas até têm sido 
dados alguns passos para colmatar esta 
situação. não são suficientes?

é um facto que entre o governo e a produ-
ção, nomeadamente com a federação Agrícola 
dos Açores, temos articulado muitas das ajudas 
para os agricultores e algumas delas muito im-
portantes. mas, num momento de crise desta 
dimensão, não são suficientes. 

nota-se claramente que está preocupado 
com a situação dos agricultores, e poderão ha-
ver mais ajudas no futuro ou não – não sabemos 
ao certo o que vai acontecer – o que sabemos é 
que o governo chegou-se à frente em algumas 
ajudas – eliminou os rateios, deu a ajuda di-
recta ao pagamento de leite – há uma série de 
ajudas que são de grande importância mas não 
são suficientes. o preço do leite é que tem de 
aumentar rapidamente. Senão a situação será 
ainda mais caótica. 

A brutalidade dos custos de produção, 
não está reflectida na totalidade. A partir da-
qui é que vamos ver como os custos de pro-
dução vão aumentar e pode haver ruptura de 
matérias-primas para rações e adubos, o que é 
preocupante. E não vejo da parte da indústria 
nenhuma preocupação. 

Qual seria o valor ideal para um au-
mento do preço do leite que permitisse à 
lavoura ficar mais confortável?

Para mim, a base do preço do leite a ser ne-
gociado é com base no custo que está identifi-
cado para produzir cada litro de leite. o preço 
que será pago ao produtor terá de ser sempre 
numa base de quanto nos custa produzir cada 
litro de leite. 

e quanto custa a cada produtor, produ-
zir um litro de leite?

Atualmente, estamos a falar numa média 
de 34,5 cêntimos. Por isso o preço pago ao 
produtor devia subir, no mínimo, para este 
montante. 

neste momento, a base negocial tem de ser 
quanto nos custa produzir cada litro de leite. 
A base negocial, o que não quer dizer que seja 
isso. temos este mês de dezembro para anali-
sar toda a situação para ver a partir de janeiro 
a que preço o leite irá chegar ao produtor. A 
indústria tem de se entender com a distribuição 
- e não só - e se achar que precisa de ajudas para 
melhorar a sua eficiência, que o faça perante o 
governo. que não seja só a produção a acatar 
o desgaste na totalidade. isso tem de ser feito 
com a indústria, com o governo, com Bruxelas, 
tem de se fazer nas agendas mobilizadoras. é 
sempre a parte da produção que tem de fazer 
todo o trabalho. E a indústria? Está acomodada 
a comprar matéria-prima boa e barata. 

tem de se inverter essa situação. E para isso 
temos outras estratégias que estão em cima da 
mesa e que irão ser negociadas. iremos chamar 
as indústrias e o governo, no sentido de nos 
sentarmos todos para perceber qual a estraté-
gia que a produção quer, o que quer a indústria 
e o que quer o governo. dezembro é um mês 
fulcral para, antes do natal, termos todo esse 
tipo de discussão. 

acredita que vai haver esse presente 

de natal?
Eu acredito que o preço do leite vai aumen-

tar. isso é uma inevitabilidade e ninguém tem 
dúvidas disso. não queremos é que haja aumen-
tos do preço do leite que nos envergonhe a to-
dos. no último aumento de leite, as indústrias 
não tiveram qualquer tipo de vergonha. 

no ano anterior a Unileite tirou 1,5 cêntimo 
por uma questão económica e financeira. já as 
outras indústrias tiraram mas não foi por ques-
tões económicas e financeiras, mas sim porque 
são gulosos. 

E agora nos aumentos, uns aumentaram 
meio cêntimo, outros aumentaram um cêntimo 
e outros nem chega a meio cêntimo. que in-
dústria é essa que temos na região Autónoma 
dos Açores? é com essa indústria que podemos 
ter um sector leiteiro assegurado nos próximos 
anos? Eu não confio nessa indústria.

sempre disse que quando é para descer 
o preço ao produtor, a indústria é sempre 
célere mas quando é para subir o preço leva 
muito tempo…

dou mais um exemplo a esse nível. As in-

dústrias desceram o preço pago à produção 
quando o mercado não desceu. desceram por-
que foram gulosos e capitalizaram-se na ordem 
de mais 7 milhões de euros com essa descida, 
que nunca devia ter existido. A nível nacional 
a lactogal não baixou o preço no ano passado, 
e já aumentou 1,5 cêntimos. 

já as nossas indústrias baixaram um 
cêntimo e meio e aumentaram meio cêntimo 
ou um cêntimo. ou seja, o diferencial para o 
continente está acima dos cinco cêntimos e 
para a Europa – que tem vindo a subir o preço 
do leite – estamos a falar de 10 cêntimos. é 
uma brutalidade. 

mas quando se fala há tantos anos nes-
te assunto, o que falta para que os lavrado-
res não andem sempre a pedir aumentos 
do preço do leite?

falta as nossas indústrias terem tido a capa-
cidade, ao longo destes últimos anos com tan-
tos apoios que tiveram disponíveis da União 
Europeia, de criarem novos produtos e com 
valor acrescentado.

Esta é a tónica da questão: temos indústrias 

projectadas para produzir produtos de pouco 
valor acrescentado. todas sem excepção. quan-
do a maior parte dos nossos produtos são em 
commodities, quando 50% do nosso leite é ven-
dido em marca branca, de que valeu à região 
criar a marca Açores? de que valeu à região 
apostar em produtos de valor acrescentado? 
qual foi o contributo que essas indústrias de-
ram ao melhor rendimento dos agricultores na 
região? Este é que é o verdadeiro desafio.

As indústrias podem dizer que é difícil ven-
der e que os mercados não absorvem. mas este 
é um trabalho que as indústrias têm de fazer, 
para saber qual é o mercado-alvo, produzir em 
função daquele mercado e perceber quais são 
os produtos de valor acrescentado. Aí sim, até 
podem pedir à produção se precisam de mais 
gordura ou mais proteína, mas pagando por 
isso. 

A produção faz sempre o seu papel, como 
tem feito ao longo dos anos, e é pena que a 
indústria não faça o seu. 

factos são factos: o leite dos Açores é o mais 
mal pago da Europa. E se fossemos igualar a 
gordura e a proteína – ficava sempre a mais de 

quatro cêntimos de diferença do continente e 
a mais de 8 cêntimos da Europa. 

em relação ao Plano de recuperação e 
resiliência (Prr), era uma boa aposta para 
as indústrias apostarem na inovação?

na minha opinião deviam. mas não vejo da 
parte da indústria grande apetência para isso. 

Acho que era uma situação indispensável 
aproveitar as verbas do Prr, e o governo só 
deve apoiar essas indústrias se elas mostrarem 
como obrigação nos seus projectos a criação de 
novos produtos e com valor acrescentado. Para 
fazer mais do mesmo não faz sentido. 

Aí é que o governo tem um papel importan-
tíssimo na avaliação do que as indústrias têm 
de fazer para que, com os investimentos que o 
governo e que a União Europeia fazem, se crie 
valor acrescentado na fileira. não deixar que o 
produtor seja sempre o parente pobre. 

Sabemos que a apresentação de qualquer 
produto novo não é fácil, mas esse é o cami-
nho. temos de perceber o que o consumidor 
actual quer. Por exemplo, o consumidor actual 
cada vez consume menos leite. E nós vamos 

aumentar o leite no mercado? temos um po-
tencial excepcional na região para produzir 
queijo. Portugal é deficitário em queijo, por-
que não aumentamos a produção de queijo? 
Porque não aumentamos a produção de iogur-
tes? há uma série de produtos que podiam ser 
transformados em muitos produtos de valor 
acrescentado. 

temos um projecto excepcional – o progra-
ma das “Vacas felizes” – que teve uma aceitação 
brutal a nível nacional mas que está mal vendi-
do. Está a ser vendido a preços muito baixos e 
tinha de estar num patamar mais acima. Se o 
produto é bom, se tem uma boa imagem, tem 
de ser vendido de forma diferente, que é assim 
que se faz com todos os produtos. é assim que 

se faz com os carros ou com as roupas. 
A estratégia regional é usar marcas brancas 

e produtos baratos. não é com esta indústria 
que o sector leiteiro terá sucesso no futuro. 

uma vez que a lavoura atravessa uma 
situação complicada, a reconversão do 
leite para a carne tem tido aceitação dos 
produtores de são miguel?

tem havido aceitação e penso que muitos 
produtores, se analisassem bem a sua situação 
e fizessem contas, possivelmente faziam essa 
reconversão. E já abriram novas candidaturas, 
porque ainda existem cerca de mil e quatro-
centos direitos em São miguel para distribuir. 
houve uma adesão interessante em São miguel, 

terceira e graciosa. mas, se estendêssemos este 
programa a toda a região, há ilhas que podiam 
ficar sem leite. Pode parecer dramático, mas o 
Pico, o faial, as flores, ou São jorge, se calhar 
nos próximos cinco anos não tinham leite. 

mas é verdade que a lavoura está muito 
endividada e fazer a reconversão pode não ser 
solução porque fica com um problema bastante 
acentuado. no entanto, a reconversão vai ser 
quase uma obrigação, por causa da mão-de-
obra. há falta de mão-de-obra na lavoura.

essa falta de mão-de-obra…
falta mão-de-obra tradicional e especia-

lizada, cada vez mais. é preciso incentivar a 
população dos Açores, porque o nosso sector 

■ vaca granDe camPeã e melHor úbere - roberto e Óscar Ponte
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o PresiDente Do governo regional Deixou 
o alerta Que a caDeia De valor não PoDe ser 
arrogantemente egoísta em relação ao 
Preço De leite Pago à ProDução
josé manuel Bolieiro enumerou várias medidas que o governo regional tem colocado 
em marcha ao nível da agricultura e mostrou-se ao lado da lavoura, nomeadamente com 
o anúncio de medidas para combater a “escassez de liquidez” do sector.

está já a sofrer com esta situação, e há pessoas 
que enveredaram pela reconversão por falta de 
mão-de-obra. isso tudo tem de ser analisado e 
ponderado, porque temos ainda a agravante das 
indústrias não quererem pagar bem o preço do 
leite aos produtores. 

também não podemos é ter uma distribui-
ção nacional a apresentar lucros fabulosos ao 
longo deste ano e até a pagar multas por fazer 
dumping, quando na prática eles deviam valori-
zar mais os produtos nacionais. na prática nós 
temos a matéria-prima, e temos de produzir 
todos os dias, há todo um trabalho que temos 
de fazer todos os dias, e é lamentável que um 

produtor de leite saia da sua casa – e alguns 
com grandes dificuldades por falta de mão-de-
obra – sabendo que tem de ordenhar as suas 
vacas e tendo consciência que todos os dias está 
a perder dinheiro. isso é insustentável. tem de 
haver um murro na mesa durante o mês de de-
zembro, para que em janeiro as coisas mudem 
radicalmente. 

Quantos trabalhadores se dedicam à 
agricultura na região?

de acordo com os dados que temos, antes 
da pandemia, cerca de 9% da população tra-
balhava directamente na agricultura. Com a 

pandemia, deve-se ter mantido, porque a agri-
cultura nunca parou. 

mas indirectamente podemos dizer que 
40% da população dos Açores está ligada à 
agricultura. 

temos também outro problema grave para 
os outros sectores da actividade agrícola, como 
o caso da vinha e o caso das produções tradi-
cionais na área das hortícolas, que também 
têm um problema gravíssimo de falta de mão-
de-obra. na prática, se nada for feito, vamos 
ter nos próximos anos um problema grave de 
mão-de-obra. 

fala-se e temos consciência que vai ser pre-

ciso trazer mão-de-obra de fora, mas isso pode 
criar um outro problema pois muitas dessas 
produções são sazonais. E do que é que essas 
pessoas se vão ocupar se não estiverem a traba-
lhar? tudo isso tem de ser pensado. na minha 
opinião, devia-se incentivar a quem estiver a 
receber o rendimento Social de inserção, e 
que estejam capacitados para trabalhar, dar-
lhes formação que é sempre indispensável, e 
incentivá-los para trabalhar na agricultura. A 
agricultura hoje em dia já é muito mecanizada, 
não é só trabalho manual. 

Precisamos de dar um choque na nossa so-
ciedade. Vai ser difícil, mas tem de ser feito. 

na inauguração do Vii Concurso micaelense 
holstein frísia de outono, o Presidente do go-
verno regional dos Açores, josé manuel Boliei-
ro, garantiu que os produtores podem contar 
com o executivo ao seu lado nesta altura de 
dificuldades já que “a produção é a essência da 
nossa sobrevivência”. E garantiu que o governo 
“não se limita a ser actor, mas moderador no 
diálogo”, entre todos os intervenientes da fileira 
do leite.

o Presidente do governo regional deixou o 
alerta que a cadeia de valor “não pode ser arro-
gantemente egoísta”, referindo-se ao preço do 
leite pago à produção, mas também não se pode  
dispensar a investigação, e o consumidor tam-
bém tem de preferir “o que é nosso”. Além disso, 
o leite “não pode ser apenas um produto final, 
mas acrescentar valor como matéria-prima”.

josé manuel Bolieiro deixou alguns exem-
plos das políticas públicas que têm vindo a ser 
implementadas por este governo para ajudar 
a melhorar a situação da agricultura nos Aço-
res, para “combater a escassez de liquidez” da 
produção. 

josé manuel Bolieiro referiu ainda que vai 
ser publicada a portaria para abrir candidaturas 
para os produtores de leite que queiram reduzir 
a sua produção de leite. Explicou o Presidente do 
executivo que “para garantir a sustentabilidade” 
é preciso a diminuição da produção de leite”. no 
entanto, o governo assumiu o compromisso de 
continuar a “pagar as ajudas à perda de rendi-
mentos através do PoSEi e do Prorural, sem 
qualquer corte, ou seja, sem rateios”. 

na inauguração do Concurso de outono, 
josé manuel Bolieiro adiantou que o governo 
vai ainda abrir uma portaria que assegure o 
apoio à reconversão do leite para a carne, que 
aceitará candidaturas entre dezembro e janeiro 
do próximo ano. 

o executivo vai ainda intervir nos exceden-
tes de leite Uht numa quota de um milhão de 

litros, havendo ainda a intenção de incentivar 
a produção de leite biológico e de pastagem na 
região, através de um programa de incentivo à 
naturalidade. 

já no próximo ano avançará o laboratório de 
inovação de Produtos lácteos, na ilha terceira, e 
pretende-se também aumentar a literacia para a 
agricultura nas escolas. Para isso já foi protoco-
lado um acordo entre a Secretaria regional da 
Educação e a Secretaria da Agricultura para que 
os alunos do primeiro ano ao secundário fiquem 
a conhecer melhor este sector de actividade. 

o Presidente do governo regional deixou 
ainda a intenção de diligenciar para que se re-
úna, a nível nacional, a PArCA – Plataforma 
de Acompanhamento das relações na Cadeia 
Agroalimentar. Está também em andamento o 
estudo de formação do preço do leite em cada 
ilha e josé manuel Bolieiro garantiu que o go-
verno está também empenhado na redução dos 
custos de energia eléctrica nas explorações agrí-
colas. Bolieiro garantiu ainda a necessidade de 
“continuação do diálogo na fileira do leite” para 
se tentar ultrapassar a crise que se vive no sector 
que, no seu entender, “só pode ser vencida se o 
país no seu todo e o governo da república se 
empenhar”. mas também deixou nota que, por 
exemplo, os Açores vão continuar a reivindicar 
em Bruxelas o “reconhecimento do aumento dos 
custos de produção na região”.

A propósito do Plano e orçamento para 
2022, o chefe do executivo mostrou-se satisfeito 
com a aprovação dos documentos que conside-
ra “essenciais à acção governativa” para que se 
possam implementar as medidas programadas 
para o sector agrícola.

Considerando que “um governo responsá-
vel não pode deixar cair o sector”, josé manuel 
Bolieiro manifestou o seu apoio à lavoura, ga-
rantindo “um rumo reformista” com “políticas 
estruturantes que precisam de tempo para vin-
gar”, explicou.
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QualiDaDe Dos animais e Paixão Dos ProDutores 
micaelenses surPreenDe Juiz esPanHol 

secretário Da agricultura reconHece “DeDicação 
e emPenHo” Dos ProDutores açorianos
A grande quantidade de produtores presentes no Concurso de outono é, no entender de 
António Ventura, Secretário regional da Agricultura e desenvolvimento rural, “prova 
da verdadeira manifestação de vontade na afirmação genética a nível regional, nacional 
e europeu”.

foi a terceira vez que o juiz espanhol Santiago garcía esteve nos Açores para julgar 
concursos bovinos e consegue notar uma “forte evolução” dos animais que, garante, 
conseguiriam chegar à final de qualquer concurso em Espanha. o juiz espanhol também 
gostou da envolvência do público nos três dias de Concurso, e garantiu que tal como o 
público das ilhas espanholas, é “mais activo, mais receptivo e emocionado”. 

Santiago garcía já conhecia os animais dos 
Açores, pois já tinha estado em São miguel e 
na terceira, mas voltou a surpreender-se com 
a qualidade dos animais que se apresentaram 
em pista no Vii Concurso micaelense hosltein 
frísia de outono. 

já da primeira vez, em 2003, confessa que 
ficou “surpreendido com a qualidade dos ani-
mais. não esperava encontrar esta qualidade 
nas ilhas”. mas, mesmo assim, consegue “sem 
dúvida notar uma forte evolução” dos animais. 
desta forma realça que as vacas que se apresen-
taram na final do Concurso de outono “seriam 
as que chegariam à final em Espanha, nos me-
lhores concursos que temos”.

o juiz espanhol que é detentor de uma ex-
ploração leiteira na Corunha com 150 vacas em 
produção, entende que consegue notar “um 
progresso maior nas ilhas do que no continen-
te”, ao nível do esforço e da genética. “Esse 
esforço é paixão, não é outra coisa. E nota-se 
muita evolução”, explica.

já em relação à Vaca grande Campeã, San-
tiago garcía revela que quando a “dálmata” en-
trou na sua secção “sabia que era uma claríssi-
ma vencedora, pela sua estrutura leiteira, pela 
sua mobilidade, harmonia e especialmente por 
manter um úbere daquela categoria na quarta 
lactação”, e por isso também foi classificada 

como o melhor úbere do Concurso e esteve no 
melhor conjunto de vacas. 

o juiz, que já julgou várias competições in-
ternacionais e foi o representante de Espanha 
no Confronto Europeu de 2000, entende que a 
Vaca grande Campeã marca toda uma filosofia 
do que devem ser os animais de leite: “é um 
animal com uma estrutura suficiente, alta mas 
não tão alta como o que se procurava antes, é 
um animal muito balanceado, muito comple-
to, o que se chama um animal equilibrado. Um 
animal do presente e do futuro. Um animal que 
mantenha uma boa relação e união de todas as 
partes do corpo, começando pela amplitude do 
peito, força de lombo, uma boa estrutura leitei-
ra com costelas profundas, e ao mesmo tempo 
um úbere com boas inserções, umas pernas que 
tenham muito boa mobilidade que permita aos 
animais andar nos pastos, ir à sala de ordenha 
sem problemas”. 

no que diz respeito ao público que durante 
os três dias de Concurso encheu as bancadas do 
Parque de Exposições de São miguel, em Santa-
na, Santiago garcía também notou diferenças 
entre os Açores e o continente, fazendo a com-
paração com as ilhas espanholas e com o terri-
tório continental espanhol. “é como nas ilhas 
espanholas. normalmente nas ilhas nota-se o 
público mais activo, mais receptivo e emocio-

nado”, refere. Por isso não se nega a voltar mais 
vezes aos Açores, uma vez que também gostou 
do pavilhão onde decorreu todo o Concurso. 

do que viu do pavilhão, só lhe merece elo-
gios pois: “é perfeito. Esteticamente e funcio-
nalmente. Até enviei fotos a vários amigos a 
dizer que nos Açores têm estas magníficas con-

dições”. Condições que em Espanha só encontra 
em dois pavilhões semelhantes. “é motivo de 
orgulho, devido à estética, à funcionalidade e 
ao uso de materiais nobres como a madeira, 
que é muito importante quando vivemos num 
ambiente de campo e vacas”, conclui Santiago 
garcía.

no último dia do Vii Concurso micaelense 
holstein frísia de outono, o Secretário regio-
nal da Agricultura e desenvolvimento rural, 
António Ventura, reconheceu “a excelência ge-
nética dos animais” presentes no evento. 

António Ventura ressalvou também que a 
mesma excelência “assume uma dedicação e 
empenho dos produtores da vocação natural 
na produção de leite dos Açores”, referiu.

A propósito do Concurso micaelense da 
raça holstein frísia, organizado pela Associa-
ção Agrícola de São miguel, António Ventura 
felicitou a organização do evento que é uma 
montra da genética e dedicação dos produtores 
açorianos. 

referindo-se à “grande afluência de par-
ticipação dos produtores neste concurso”, o 
governante reconheceu tratar-se do “reconhe-
cimento da resiliência da pecuária de leite, nes-

te período pandémico” que se vive. E também 
“prova a verdadeira manifestação de vontade 
na afirmação genética a nível regional, nacional 
e europeu”.

Por isso, o Secretário regional entende que 
a região deve ser “exportadora de genética 
animal”, referindo que esta exposição que se 
realiza no Parque de Exposições de São miguel 
divulga “as potencialidades que os Açores têm 
na produção de leite, transformação e na diver-
sificação de produtos lácteos”.

“Acreditamos que a naturalidade da nossa 
região, aliada ao agro-produtivo, encontra eco 
nos mercados e nos novos nichos de consumi-
dores”, destacou António Ventura que acrescen-
tou que os Açores contribuem para “a neutra-
lidade carbónica, para o combate às alterações 
climáticas, para a preservação do solo e para as 
normas do bem-estar animal”, concluiu.

■ novilHa camPeã e Jovem vice camPeã - irmãos rita

■ vitela camPeã e Jovem camPeã - melosFarm

■ vaca vice camPeã aDulta e reserva camPeã - irmãos italiano

■ vaca camPeã interméDia e vice granDe camPeã - Paulo Jorge Pereira PacHeco

■ novilHa vice camPeã e Jovem reserva - irmãos rita
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Para o Vii Concurso micaelense holstein 
frísia de outono havia grande expectativa, quer 
relativamente ao facto de não se saber como 
responderia o público em tempo de pandemia, 
quer relativamente aos produtores. 

o certo é que estiveram presentes 50 pro-
dutores com cerca de 170 animais, e os três dias 
de Concurso foram bastante concorridos em 
termos de público, tendo passado pelo Parque 
de Exposições de São miguel mais de quatro mil 
pessoas só no dia do anúncio da Vaca grande 
Campeã.

Exactamente antes do anúncio do melhor 
animal a concurso que o Presidente da Associa-
ção Agrícola de São miguel, jorge rita, agrade-
ceu ao público que se manteve durante toda a 
noite no recinto mostrando que a lavoura “está 
viva e bem viva”.

jorge rita referiu que perante o momento 
difícil que a lavoura atravessa, e também devido 
à questão pandémica, “ter uma casa cheia e ter 
as pessoas fixadas aqui até ao final - só com 
vacas para ver e as aves – para mim é motivo 
de muito orgulho porque vi que a lavoura está 
viva e bem viva”. 

depois do momento mais esperado da noite, 
que elegeu a “dálmata”, propriedade de Óscar 
Ponte, como Vaca grande Campeã, jorge rita 
deixou o alerta para que “ninguém pense que, 
apesar das dificuldades que o sector atravessa, 
com as nossas capacidades de resiliência que 
não vamos dar a volta. Vamos dar a volta”.

Para isso “precisamos de melhores indús-
trias, que valorizem o que fazemos, precisamos 
dos governos ao lado dos agricultores – tal como 
o Presidente do governo já deu nota – mas na 
prática queremos isso depois em andamento”, 
explicou jorge rita que tem sempre como ob-
jectivo final “que este sector vença na região. 
Este é o maior e melhor sector de actividade 
económica na região, e sem ele não há econo-
mia na região Autónoma dos Açores”.

Era isso mesmo que davam conta os carta-
zes espalhados pelo recinto do concurso que 
alertavam que “a excelência do nosso leite não 
é devidamente valorizada”; “precisamos dos 
governos ao lado dos produtores”; ou mesmo 
“é uma obrigação da indústria e da distribuição 
valorizarem os nossos produtos”.

o Presidente da Associação Agrícola de São 
miguel fez questão de agradecer os que se mos-
traram ao lado da lavoura, não só “os produto-
res e criadores, que costumam estar cá, mas 
essencialmente o meu agradecimento foi para a 
plateia e para as pessoas que estiveram cá todo 
o dia em volta daquilo que também acreditam, 
porque acreditam no sector leiteiro na região 
Autónoma dos Açores”. 

mas se há quem acredite no sector e quem 
tivesse feito questão de marcar presença, para 
disso dar conta, há também “as pessoas que 

deviam perceber do que falam e o que criticam. 
que viessem aqui, porque os críticos tiveram 
uma grande oportunidade de passar aqui e ver 
a moldura humana e o trabalho, o carinho e a 
paixão que os produtores têm”, lembrou. 

quando o gosto pelos animais não se pode 
separar do bem-estar animal, jorge rita fez 
questão de lembrar que o carinho e gosto com 
que os produtores tratam dos seus animais “é 
paixão, é amor e é convicção no trabalho que 
tem sido feito ao longo dos anos, na procura 
da excelência”.

Apesar dessa paixão e de todo o trabalho, 
jorge rita só gostava que todos valorizassem 
esse trabalho rumo à excelência que tem sido 
feito na região para que se atinja o objectivo 
dos Açores serem “uma região de excelência 
em tudo o que produz, em tudo o que vende, e 
em tudo o que faz. é esse salto qualitativo que 
temos de dar nos próximos tempos”. Palavras 
dirigidas principalmente à indústria, para que 
aumente o preço do leite pago à produção. 

num concurso que mostra a excelência 
dos animais que se produzem em São miguel, 
a presença de tanto público só mostra que “o 
público está ao lado da Associação Agrícola de 
São miguel e das nossas reivindicações”, pro-
curando sempre o melhor rendimento para a 
produção. Essa é, aliás, a determinação de jorge 

rita: “as pessoas vieram aqui dizer, mesmo sem 
se pronunciarem, que estão ao lado da Associa-
ção Agrícola de São miguel, e para me dar mais 

força e mais alento para continuar a trabalhar 
em prol dos agricultores. nem que seja a última 
coisa que faça na vida”, concluiu.

PUB.

concurso De outono exceDeu 
exPectativas e Foi “sinal De aPoio 
à lavoura”
mais de quatro mil pessoas marcaram presença no Vii Concurso micaelense holstein 
frísia. Uma nota que o público está ao lado na lavoura num momento delicado em que 
se exige um aumento do preço do leite pago à produção. o Presidente da Associação 
Agrícola de São miguel, jorge rita, acredita que o sector vai conseguir “dar a volta” e 
espera que se consiga dar o “salto qualitativo” nos próximos tempos.
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