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Feira Agrícola vai valorizar
todos os produtos regionais
A ilha do Pico vai receber a partir de hoje mais uma edição da Feira Agrícola Açores. Será uma oportunidade para
todas as áreas agrícolas mostrarem o trabalho que fazem no desenvolvimento de produtos de alta qualidade e sabores únicos
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Jorge Rita
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Certame faz prova da
união dos produtores

Diversidade à imagem
da agricultura do Pico

Jorge Rita Presidente da Federação Agrícola dos Açores
sublinha os efeitos positivos da feira na ilha montanha
e desenha o quadro crítico da produção de leite na Região

Renato Vieira é presidente da Associação Agrícola da ilha
do Pico desde 2013. O regresso da Feira Agrícola Açores
cumpre um dos seus principais objetivos enquanto dirigente

ARQUIVO AO/ÁLVARO MIRANDA

Jorge Rita é presidente da Federação Agrícola
A decorrer no concelho das Lajes este ano,
a Feira Agrícola Açores constitui-se como
mais um momento para os produtores agrícolas fazerem “prova que estão unidos”.
Se fosse possível, todas as ilhas “deveriam
ter a oportunidade de fazer uma feira agrícola ou tradicional por ano”, defende o presidente da Federação Agrícola dos Açores
(FAA).
Para Jorge Rita, eventos dessa natureza
são sempre convidativos “ao convívio, à confraternização e à partilha de informações e
conhecimentos”. Além do mais, frisa, “servem como montra para a excelência do trabalho que os produtores têm feito ao longo dos anos”.
A “excelência” - sobretudo ao nível do setor leiteiro - tem-se, no entanto, confrontado com indústrias penalizadoras para a
produção, forçando-a a diminuir o esforço
produtivo e a alterar os maneios alimentares, “um sinal contrário àquela que deveria
ser a realidade: potenciar a qualidade que
temos”, entende o dirigente agrícola.
Concretamente, o presidente da FAA
aponta o dedo à grande distribuição, que
considera ser “o grande handicap” da produção. O leite é utilizado como “um produto chamariz nas superfícies comerciais”,
pelo que “a distribuição deve perceber e fomentar que sejam sempre os produtos regionais e nacionais os primeiros a serem
consumidos, deixando as grandes campanhas de marketing” com as quais o tecido
agrícola regional, dada a sua dimensão económica, não consegue competir, reforça
Jorge Rita.
Na opinião do também presidente da Associação Agrícola de São Miguel, não é o
consumidor que exige que o preço de ven-
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da do leite seja baixo. Até porque, exemplifica, “se o custo de um pacote leite fosse
mais caro 15 cêntimos, isso não inibiria a
pessoa de o comprar. Se formos a ver, pagase um preço mais elevado por um café ou
por uma garrafa de água…É a grande distribuição que se aproveita da produção excedentária que existe para fazer descer o
seu valor”.
Sobre as consequências de não se arranjarem soluções rápidas para inverter
a situação atual, Jorge Rita é claro: “podemos estar próximos de um desastre que
afetará a maioria dos produtores de leite
açorianos”, uma situação “injusta” para
uma lavoura que se “modernizou, como
se vai poder ver nesta feira”, mas que não
tem culpa “da abolição das quotas leiteiras, do embargo russo e das fragilidades
económicas europeias”. A solução, refere, “está em Bruxelas, que deve criar legislação para vencer o problema e deixar-se de palavras simpáticas, passando
aos atos concretos”.
Entretanto, o caminho a trilhar pelos lavradores açorianos não pode fugir ao de demonstrar “sempre que o seu trabalho está
a ser bem feito e que estamos a trabalhar
bem”. A Feira Agrícola Açores 2016 é, nesse sentido, “um espaço de excelência (…),
para os empresários agrícolas darem notoriedade ao que têm desenvolvido, apresentarem aquelas que são hoje as grandes
novidades do setor agrícola e para elevarem a sua autoestima”, enfatiza.
O presidente da FAA olha orgulhoso para
evolução que o ramo agrícola tem vindo a
registar - fruto “da maior formação dos produtores e do melhoramento genético do
gado leiteiro e de engorda” -, pelo que não
tem quaisquer dúvidas sobre a qualidade
dos produtos que o certame agrícola vai
apresentar.

“

Será uma oportunidade
de excelência para os
empresários agrícolas darem
notoriedade ao que têm
desenvolvido e elevarem
a autoestima

Renato Vieira destaca importância do evento
Regressa cinco anos depois à ilha do Pico a
Feira Agrícola Açores, ela que antes de 2011
apenas se tinha realizado em São Miguel,
na Terceira e no Faial.
Está, então, cumprido um dos principais
objetivos da Associação Agrícola da Ilha do
Pico (AAIP) que - a par de outras entidades picoenses - organiza o evento com a Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente.
Nado e criado numa ilha em que o traço agrícola se funde com a vinha cultivada no chão de lava preta, o presidente da
AAIP considera que esta Feira Agrícola
Açores 2016 será “diferente”, espelhando a “agricultura diversificada” do Pico
e em proporção com “a dimensão do seu
setor agrícola”.
A ilha Montanha é geograficamente a
segunda maior do arquipélago, onde a
agricultura continua a assumir-se como
a primeira área de atividade e “assim se
manterá no futuro”, perspetiva Renato
Vieira.
Atualmente reúne perto de 1800 explorações agrícolas, em que cerca de 60
por cento são de produção leiteira, e as
restantes dividem-se, maioritariamente,
entre a produção de gado bovino e a vitivinicultura.
Fora das ilhas da Coesão, a agricultura,
e sobretudo o setor leiteiro na ilha do Pico,
vive “dias muito difíceis”, deu conta o dirigente da AAIP, cuja direção “tem tido
um papel interventivo junto do Governo
Regional, feito de elo de ligação entre as
indústrias e os produtores” e tentado “encontrar soluções para se colocar no mercado um produto com maior qualidade e
saída no mercado”. Nessa estratégia de re-

vitalização do setor, Renato Vieira considera “fundamental que avancem as obras
da fábrica Leite Montanha para que a unidade possa produzir o queijo típico da
ilha”, um produto com selo de origem que
poderá trazer “um outro valor comercial”
para os intervenientes agrícolas locais,
algo que o queijo de barra não tem conseguido viabilizar.
Apesar da crise que assolou a produção
agrícola e tem desencorajado o surgimento de jovens produtores, a Associação Agrícola da Ilha do Pico “mantém o
interesse em captar novos agricultores”,
ou não identificasse “a necessidade de se
produzir mais”.
Nessa premissa, a Feira Agrícola Açores 2016 configura-se também como um
local privilegiado para essa e para outras
oportunidades. Como sublinhou o dirigente
picoense, além dos concursos em que se
mostrarão “237 animais, entre os quais 89
de raça leiteira -Hollstein Frísia - e 148 de
raças com aptidão de carne -Aberdeen Angus, Simmental -Fleckvieh, Autóctone
Ramo Grande, Charolesa e Limousine”, do
programa de três dias consta, simultaneamente, “toda uma vertente comercial, onde
estarão 25 empresas representadas, divididas por 40 stands que vão desde o ramo
agrícola , ao artesanato, e do imobiliário ao
automóvel”.
A importância do evento é tão maior “pelos negócios e trocas de ideias” que nele se
geram e “pelo espaço de formação e divulgação dos produtos da região” com que se
afirma, reforça Renato Vieira, lembrando
ainda que “num momento em que o turismo está em alta no arquipélago” a feira permite também mostrar aos que nos visitam
“os bons animais de carne, os bons produtos hortofrutícolas, bem como o bom vinho” que se faz nos Açores.

“

Esta feira agrícola será
diferente, à imagem daquela
que é a sua agricultura
diversificada e em proporção
à dimensão do setor
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Entrevista

GACS/VALTER FRANCO

Luís Neto Viveiros Secretário Regional da Agricultura
destaca que esta feira é uma oportunidade para valorizar
e comercializar os produtos regionais

Feira Agrícola Açores
é oportunidade
renovada
anualmente em
diferentes ilhas
A Feira Agrícola no Pico juntará, certamente, dezenas de empresários agrícolas
e, entre eles, produtores de carne e de leite. Num momento de crise do setor leiteiro o que representa para o setor agrícola
a realização de uma feira Açores?
A Feira Agrícola Açores é uma oportunidade que anualmente se renova em diferentes ilhas num reconhecimento aos agricultores e dos agricultores açorianos, que
permite avaliar a evolução e o desempenho
deste setor na nossa Região. Trata-se de uma
montra regional da qualidade dos animais
criados no arquipélago, dos nossos diversos
produtos agrícolas, da excelência da produção e da crescente diferenciação da transformação agroindustrial dos Açores. É, também uma oportunidade, promovida pelo
Governo dos Açores, em parceria com as associações agrícolas e diversas outras entidades de cada ilha onde se realiza, para a
aquisição de conhecimentos e promoção de
atividades que contribuam para o reconhecimento interno e externo do mérito da
agricultura açoriana. Constitui-se, portanto, da maior importância para todos os setores de atividade agrícola que revelam indicadores de crescimento e investimento
significativos na Região mas, respondendo
à pergunta, por maioria de razão é importante para a fileira do leite, confrontada nesta fase com os efeitos das prolongadas dificuldades na comercialização dos produtos
láteos europeus. Contribuímos, assim e também por esta via, para a notoriedade do que
produzimos de forma única nos Açores.
A produção regional tem características
ímpares sendo que a inovação, a valorização e a qualidade da matéria-prima e dos
produtos transformados têm de continuar
a ser o nosso principal propósito, independentemente dos desafios conjunturais.
Que medidas estão a ser implementadas pela Região junto dos órgãos de poder nacional e europeu para garantir mais
apoios aos produtores de leite?
Permita-me identificar dois períodos de
tempo distintos, relativamente à ação do
Governo dos Açores e no que respeita às
negociações e reivindicação de medidas e
afetação de fundos, quer junto do Governo Português - no âmbito das suas competências e enquanto Estado Membro que

tem assento nos órgãos de decisão europeus -, quer junto das diversas instâncias
comunitárias e nos processos em que intervimos.
Num primeiro período, a partir de 2013,
obtivemos a garantia de manutenção do
envelope financeiro de 77 ME anual para o
POSEI, num quadro de regressão orçamental comunitária, garantia que foi assumida pelo então Comissário Europeu
Agricultura e Desenvolvimento Rural da
Comissão Europeia, Dacian Ciolos, após
um encontro em Bruxelas. Este programa,
comparticipado pelo Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) e que prevê as
medidas e apoios diretos à produção, é da
maior importância, já que permite aos produtores açorianos que vivem numa realidade arquipelágica, concorrerem em maior
igualdade com os seus concorrentes europeus que não têm nem os constrangimentos da distância dos mercados nem os
resultantes da dispersão territorial.
Outro compromisso do Comissário Ciolos foi o de implementar mecanismos de
avaliação que permitissem minimizar os
impactos do fim do regime de quotas leiteiras e introduzir correções sempre que
necessário mas que não foi, infelizmente,
concretizado pelo seu sucessor e atual comissário, Phil Hogan.

“

A produção regional tem
características ímpares sendo
que a inovação, a valorização e
a qualidade da matéria-prima
e dos produtos transformados
têm de continuar a ser o nosso
principal propósito

Secretário defende apoio aos produtores de leite
Ainda nesse mesmo ano e no âmbito da
consulta pública promovida pela Comissão
Europeia (CE) para a revisão comunitária do
POSEI e se constitui como um dos nossos
próximos desafios da maior importância - o
Governo dos Açores e as Regiões Ultraperiféricas (RUP) da Europa defenderam junto
da CE uma maior flexibilidade, possibilitando a cada Região estabelecer as medidas de
apoio mais ajustadas à sua realidade.
Sobre este programa defendemos em diferentes momentos e em distintas instâncias um reforço financeiro para o setor de
leite, designadamente no âmbito das RUP,
solicitado também posteriormente pelo Parlamento Europeu e extensivo às regiões de
montanha.
O segundo período de tempo ocorre a
partir de 31 de março de 2015, data do fim
efetivo do regime de quotas no espaço comunitário, na altura já com um longo e intenso processo de negociações concluído
com sucesso junto da CE e que permitiu a
aprovação da proposta apresentada pela
Região - desenhada em parceria com a Federação Agrícola dos Açores e as suas associadas -, do novo Programa de Desenvolvimento Rural, o PRORURAL +, que
contempla, por exemplo, a majoração de
apoios, comparativamente ao restante território nacional.
Só que em 2015, contra todas as previsões
de crescimento do mercado que sustentaram
a decisão europeia de desmantelar o regime de quotas, o consumo internacional decresceu, o embargo russo fechou um importante espaço de consumo, além de que

mercados como a China ou Angola regrediram nas importações expectáveis e, neste ultimo caso, devido também à crise do petróleo. Estamos, por tudo isto, perante um
problema europeu. Nenhum país ou região
o pode resolver isoladamente.
Aliás, ressalvo que o que defendemos hoje
é o que defendemos desde sempre, conforme alerta público feito pelo senhor Presidente do Governo Vasco Cordeiro em julho
do ano passado, então com outro Governo
da República, o alerta de que a partir do momento em que se nacionalizar a resposta a
este problema, faremos depender da capacidade financeira de cada Estado a melhor ou menor resposta.
Em suma, há reivindicações estruturais comuns nestes dois períodos de tempo, e outras conjunturais, ditadas por circunstâncias
extraordinárias que exigem medidas excecionais, como apelaram finalmente a maioria dos Estados Membros no último Conselho Europeu de Ministros da Agricultura, em
que os Açores estiveram presentes pelo correto entendimento que o Ministro Capoulas
Santos tem da Autonomia, consultando-nos
permanentemente e estando a trabalhar em
conjunto para aumentar as hipóteses de exportação dos produtos láteos açorianos.
A Região vai aproveitar este evento
para promover o consumo de produtos
regionais?
Naturalmente, é um dos objetivos deste
evento, através dos concursos de gado de diversas espécies, no âmbito da produção de
carne e leite, mas também de méis, de queijos, de culturas hortícolas, frutícolas e florícolas e, em particular e naturalmente, neste certame que se realiza no Pico, através da
promoção dos vinhos dos Açores. É, aliás,
uma das novidades do programa, aliar a promoção gastronómica e enológica, com produtos de todo o arquipélago.
A Marca Açores assume-se como um dos
pilares impulsionadores da promoção interna e externa da Região. Quantos são os
produtos com a marca e que indicadores
positivos têm surgido da estratégia?
A criação e promoção desta marca nesta
legislatura e a que já aderiram mais de 1200
produtos regionais, resulta da estratégia de
valorização integrada e multissectorial desenvolvida pelo Governo dos Açores para a
promoção fortalecimento da capacidade
comercial e exportadora dos produtos açorianos, estratégia que passa pela excelência da sanidade animal, diferenciação do
modo de produção ambientalmente sustentável, qualidade da matéria-prima, incentivo à inovação e diferenciação nos produtos, apoios aos transporte e reforço dos
planos promocionais e empresariais, designadamente através da SDEA.
O senhor Vice Presidente do Governo já
teve oportunidade de frisar que os produtores açorianos veem na Marca Açores uma
valorização dos seus produtos, tendo-se já
verificado o seu alargamento a grandes superfícies no mercado nacional. Por exemplo,
e como o Governo já anunciou, foi negociada com o Grupo Sonae uma presença muito forte, a partir do próximo mês de setembro, nas superfícies comerciais Continente,
com a designação ‘Os Açores chegam ao Continente’, sendo a expectativa a de colocar diariamente os produtos açorianos ao alcance
de 4,5 milhões de consumidores.
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“Por estes dias a ilha do Pico eleva-se
a capital da agricultura açoriana”
DIREITOS RESERVADOS

Roberto Silva salienta a
descentralização da feira
das ilhas capitais e
aborda aposta do
município na produção
de queijo de valor
acrescentado
É com “grande satisfação” que a
Câmara Municipal das Lajes do
Pico (CMLP) vê o certame agrícola “elevar por estes dias [8, 9 e
10 de julho] a ilha do Pico a capital da agricultura açoriana”.
Saindo das ilhas capitais e a
(re)encontrar acolhimento no
concelho presidido por Roberto
Silva, a Feira Agrícola dos Açores
enche de expectativas os anfitriões picoenses, desde logo, pelas empresas e produtos que nela
estarão patentes e pelas ilações

e oportunidades que todos os intervenientes poderão retirar da
iniciativa. “Esperamos que seja
uma feira extraordinária e que
dela resulte uma troca de experiências, um olhar para o futuro,
permitindo também valorizar o
que de bem tem sido feito no presente”, disse o autarca, sem deixar de realçar a particularidade
do evento conjugar “o convívio, o
trabalho e novas ideias”.
Como tal, o presidente da
CMLP perspetiva que se possam
“abrir novas portas”, não só para
os empresários que do certame farão parte, como para a economia
do município lajense. Para já, e delineada por aquele executivo camarário para o rejuvenescimento do setor dos laticínios, está a
aposta num queijo típico do Pico
“com valor acrescentado e com
mercado”, com reminiscências, no

Presidente da Câmara das Lajes do Pico está confiante quanto ao sucesso da feira

seu sabor, do ancestral e afamado
queijo de São João.
A implantação dessa estratégia reveste-se de especial pertinência quando abraça, simultaneamente, a oportunidade de
lançar no mercado “mais um produto diferenciado” e a possibilidade de “se poder pagar melhor o
leite, porque os produtores estão
atualmente a receber valores muito baixos e precisam de viabilizar
as suas explorações”, afirma Roberto Silva.
À margem desse projeto que
será posto em prática “dentro em
breve”, o presidente ressalva o
“gesto corajoso” do Governo Regional, que “em ano de eleições”
traz a Feira Agrícola Açores
(2016) para o Pico, descentralizando-a das ilhas mais populosas como São Miguel, Terceira e
Faial.

Vinhos dos Açores têm aromas Feira “abre caminho
“irrepetíveis no resto do mundo” a novos negócios”
DIREITOS RESERVADOS
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Comissão Vitivinícola
Regional dos Açores tem
assumido a premissa da
certificação de vinhos
regionais, que se
distinguem dos demais
pela sua singularidade

Feira de comércio traz
ideias e negócios para o
centro das atenções do
evento, numa clara aposta
de se potenciarem sinergias
entre setores e novas
ligações empresariais

Se em 2010 eram à volta de meia
dúzia os vinhos certificados dos
Açores, hoje são cerca de trinta as
marcas comerciais a circular no
mercado, que tiveram, na sua
maioria, berço na Paisagem da
Cultura da Vinha do Pico, classificada desde 2004 como Património Mundial da UNESCO.
Para este crescimento em muito contribuiu a acreditação da Comissão Vitivinícola Regional dos
Açores enquanto organismo de
certificação de produtos vinícolas,
um objetivo alcantilado em 2014
e que constava por entre os desafios identificados pelo seu presidente “de fomentar a produção de
vinho, bem como incentivar o aparecimento de novos produtores e
aumentar a área vitícola da ilha,
ocupando-a com castas aptas”.
A exportação de vinhos para o estrangeiro ainda é tímida, reconhece Paulo Machado, mas países
como “China, Japão e mais recentemente França, Bélgica, Suíça, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos

Na freguesia da Piedade, e no espaço contíguo ao Mato Souto,
cabe à Associação Comercial e Industrial da Ilha do Pico assumir
a organização da feira comercial,
que será protagonizada por empresários das mais variadas áreas
comerciais do país, entretanto, divididas por quarenta expositores.
A ‘divisão’ será apenas logística, até porque o objetivo é o de colocar as empresas “em contacto, a
estabelecerem ligações empresariais e a angariarem novos clientes”, destaca a presidente da Associação Comercial e Industrial
da Ilha do Pico (ACIP).
A liderar os destinos daquela associação desde março último,
Cláudia Cabrita crê que “numa altura em que as empresas se começam a reconstruir e a reerguer”
um evento como o da Feira Agrícola Açores “abre caminho para
que se formem novos negócios e
se potenciem sinergias entre os
diversos ramos comerciais que estarão presentes”.

Paulo Machado olha otimista para o futuro da atividade vitivinícola na Região
da América e Canadá” têm-se juntado à procura interna existente.
A razão da procura “é simples”,
entende aquele que é o presidente da comissão vitivinícola, de há
seis anos a esta parte. Os vinhos
dos Açores encerram em si mesmos “um conjunto que características que não são repetíveis
noutra parte do mundo”, esclareceu, enaltecendo a sua “particularidade vulcânica, a proximidade do mar que lhe imprime um
caráter salino único, e acima de
tudo as castas brancas autócto-

nes” que apenas existem na Região. Quando se soma tudo isso
numa garrafa, enfatizou, “obtém-se a singularidade que o bom
conhecedor de vinho procura”.
No Pico, são 260 os produtores
de uva que podem originar vinhos
certificados e 315 em todos os Açores, números que se ficam a dever
ao novo programa de Reestruturação e Reconversão de Vinhas
(VITIS) que está a conhecer “uma
grande adesão”, tendo já permitido que se ultrapassassem os 350
hectares de área cultivada.

Cláudia Cabrita é presidente da ACIP
A dirigente associativa sinaliza,
portanto, que a acompanhar a componente animal no certame estarão
“empresas da área agro comercial,
do setor automóvel, serviços de higiene e segurança no trabalho, assim como vestuário e artesanato”.
Para além dos negócios que se
concluem no espaço da feira, antevê Cláudia Cabrita, “todos os
outros locais da ilha acabarão por
beneficiar dela” e, por inerência,
retirar os devidos proveitos económicos.
A ACIP tem sede na Madalena
desde 1982 e é constituída por
mais de 200 associados de todo o
país, cujos interesses e direitos defende.
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Laboratório apoia
produtores de vinho
DIREITOS RESERVADOS

Região aposta em aumentar as áreas de produção de vinho

Estão em recuperação
nos Açores mais de
326 hectares de vinha
Crescimento da área
resulta da estratégia
de potenciar o setor
vitivinícola, prevista
na Agenda Açoriana
para Criação de Emprego
e Competitividade
Empresarial
As vinhas tradicionais que produzem o vinho dos Açores, eram
e são plantadas com árduo labor
e muito esforço nas fendas existentes em finas bancadas de basalto, o que confere à paisagem daí
resultante um caráter único.
Os nossos antepassados tornaram possível “… da pedra, fazer vinho”, entre currais e curraletas.
Devido à ocorrência de ventos fortes provenientes de todos os quadrantes e ao rossio do mar, foram
elevados muros de abrigo com a
pedra basáltica retirada do próprio local.
Particularmente, ainda que não
só, nas ilhas Graciosa, no Pico e
na Terceira, essa paisagem construída pelo Homem sobreviveu
até hoje e a cultura renasce, recuperando a pujança de outros tempos e abrindo novas oportunidades de futuro nas suas múltiplas
possibilidades de negócio.

A necessidade de relançar esta
cultura e de, simultaneamente,
defender as populações rurais ligadas à atividade vitivinícola,
motivou a adoção das seguintes
medidas:a criação de três Zonas
Demarcadas (Pico, Biscoitos e
Graciosa), posteriormente, e reconhecida a tipicidade própria
para a produção de vinhos de qualidade e considerando o progresso enológico verificado nos últimos anos, a criação da Indicação
Geográfica “Açores”, a constituição da Comissão Vitivinícola Regional dos Açores, cuja acreditação foi concretizada na atual
legislatura e o direcionamento de

“

Nesta feira Açores,
os vinhos e a
gastronomia regional
vão estar em destaque
(ver programa
na última página)

medidas de ajudas ao rendimento, através de programas como o
POSEI e os Pagamentos Agroambientais.
Cada vez mais jovens estão a iniciar a sua atividade como produtores, com projetos consistentes
e com maiores áreas, promovendo a diversidade e o aumento da
qualidade dos vinhos, muitos já
reconhecidos nacional e internacionalmente.
Além dos apoios no âmbito da
Paisagem protegida da Cultura
da Vinha, no Pico, e do regime
regional que abrange todas as
ilhas, só através do VITIS, que
tem como objetivo aumentar a
competitividade dos produtores
de vinho, através da reestruturação da vinha apta a produzir
vinhos de Denominação de Origem e Identificação Geográfica,
e que entrou em vigor em 2014,
a Região já apoiou mais candidaturas do que em toda a vigência do anterior período de programação financeira.
Até à data, foram apresentados
201 projetos, num investimento
global de 8,9 ME, dos quais já foram aprovados 186, apoiados em
mais de 7,7 ME, quando no anterior VITIS, durante toda a sua vigência, foram atribuídos sensivelmente 400 mil euros.

O Laboratório Regional e Enologia (LRE), localizado no Pico, é
uma estrutura que disponibiliza
análises físico-químicas e organolética a produtos vitícolas e assistências técnicas em Enologia e
Viticultura.
Esta estrutura laboratorial moderna faz parte da estratégia do
Governo dos Açores de apoio ao
setor produtivo, disponibilizando diversos serviços na área da
enologia, da viticultura e da proteção da vinha.
O LRE tem como finalidade fomentar a qualidade dos produtos
vitivinícolas produzidos nos Açores, recorrendo a modernos equipamentos e às metodologias mais
atualizadas.
Esta estrutura ao serviço da vitivinicultura açoriana dedica-se
preferencialmente a determinações físico-químicas e organoléticas em vinho, uvas e mostos, mas
também à determinação do teor
alcoólico de aguardentes e licores.
Além dos ensaios realizados,
este Laboratório presta assistência técnica, sempre que solicitada
pelos produtores, ao nível do
acompanhamento da vinificação
e/ou aplicação de produtos enológicos, para a instalação de novas vinhas e/ou para vinhas em
produção, e na realização de análises enológicas no Dia da Vindima e/ou Assistência Enológica na
Adega.
A acreditação, não sendo uma
exigência para o funcionamento
de uma instalação laboratorial, é
de grande relevância por ser uma
garantia de qualidade técnica re-

Laboratório de Enologia no Pico
conhecida internacionalmente,
pelo que foi iniciado esse processo que se encontra em fase de
conclusão e pretende-se anualmente solicitar extensões da acreditação até abranger a maioria
dos ensaios.
A constituição de um corpo
técnico qualificado permitiu que
o LRE não se centrasse unicamente na realização de ensaios
físico-químicos, mas fornecesse
aos viticultores dos Açores um
apoio completo em todo o ciclo
de produção.
A par com o trabalho técnico,
o LRE também se preocupa com
a formação dos seus viticultores,
promovendo anualmente sessões de esclarecimento em temas
específicos de viticultura e de
enologia.
O LRE é uma estrutura ao serviço da Viticultura, existindo para
um completo apoio do setor em
todas as ilhas.

Incentivos à manutenção
de paisagens tradicionais
SIARAM

O novo sistema de incentivos à manutenção de paisagens tradicionais
da cultura da vinha em currais e em
socalcos e de pomares de espécies
tradicionais situados em áreas de
paisagem protegida, foi publicado
em dezembro de 2014. O diploma,
além dos incentivos à manutenção
da produção da cultura da vinha na
ilha do Pico, passa também a considerar elegíveis, para efeito da concessão dos apoios, as parcelas de vinhas, de figueiras e de pomares de
espécies tradicionais que se encontrem em produção, em currais e em
socalcos, situadas em áreas de paisagem protegida e em fajãs costeiras, integradas nos parques naturais de ilha e reservas da biosfera.
Já o VITIS, cofinanciado por
fundos europeus, tem como objetivo aumentar a competitividade

Apoios à manutenção de vinhas
dos produtores de vinho, através
da reestruturação da vinha apta a
produzir vinhos de Denominação
de Origem (DO) e Identificação
Geográfica (IG) e da melhoria da
qualidade do vinho, entrou também em vigor em 2014.
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Carne açoriana
IGP é cobiçada
pelo mercado
espanhol
Pico é a ilha que mais
produz carne nos Açores.
Verdatlântico tem boas
perspetivas quanto à
futura comercialização
do produto regional
A Cooperativa Verdatlântico que
gere a comercialização da carne
dos Açores - um produto com
Identificação Geográfica Protegida (IGP) - prevê um aumento
da procura interna e, no estrangeiro, existem já contactos estabelecidos com a vizinha Espanha
para uma intensificação da comercialização naquele país.
A marca de certificação de origem IGP obedece a um modo particular de produção, com regras
restritas e estabelecidas até depois
do seu abate. “Os animais [bovinos] têm de nascer na Região,
têm de ser amamentados até aos
três meses e, depois de vitelos, alimentados pelas pastagens natu-

rais das ilhas”, explica o presidente da cooperativa.
Jorge Pereira detalhou ainda
que as características dos solos do
arquipélago conferem à “carne
uma qualidade particular e um sabor diferente e mais intenso”.
Além disso, acrescentou, “pensa-se que tenha, pela sua alimentação base, propriedades organolépticas tornam a carne mais
saudável para os consumidores”
A Carne dos Açores - IGP carateriza-se por ser “suculenta” e
“tenra”, peculiaridades que encontram a sua razão no modo de
produção tradicional à base do
pastoreio rotacional e no tempo
definido para o abate.
O reconhecimento da qualidade da Carne dos Açores como Indicação Geográfica Protegida foi
concedido pela União Europeia
em 2003 e o que se regista, desde então, é que a respetiva comercialização tem sofrido algumas oscilações.
Contudo, e nos tempos mais re-

Jorge Pereira considera que a produção de Carne dos Açores - IGP tem margem para crescer no arquipélago e no exterior

“

Os animais têm de
nascer na Região, têm
de ser amamentados
até aos três meses
e alimentados pelas
pastagens naturais

Característica da Região permite
apresentar mel de alta qualidade
SRAA

As abelhas dos Açores foram introduzidas pelos padres de diferentes ordens religiosas, que vieram para os Açores em meados
do século XV, tendo estes constatado existirem boas condições
climáticas e grande diversidade
de flora melífera, constituída
quer por espécies da floresta endémica, quer por outras espécies
de plantas cultivadas introduzidas e por espécies que compunham as pastagens naturais, contribuindo todas estas espécies
para a produção de mel e cera de
alta qualidade. A apicultura,
atualmente, é uma importante
atividade agrícola que além dos
produtos que resultam da exploração das abelhas (mel, cera, polén, propólis, geleia real e veneno), contribui também para a
proteção ambiental e para as produções agrícolas e florestais, através da importante ação polinizadora das abelhas produtoras
de mel. O efetivo apícola nos

Região produz  toneladas de mel
Açores é de cerca de 5000 colmeias, existindo 365 Apicultores
a exercer a atividade apícola nas
várias ilhas.
A ausência, em algumas ilhas
dos Açores de doenças graves que

afetam as abelhas europeias, favorecem a produção de produtos
apícolas de alta qualidade, em
particular o mel, o polén, a cera
e o própolis.
O reconhecimento da qualidade e das características específicas do mel das ilhas dos Açores, a partir dos néctares de
“Incenso” e “Multiflora” veio dar
lugar à DOP “Mel dos Açores”.
Entende - se por Mel dos Açores,
o mel de néctar centrifugado, obtido a partir dos néctares das flores da planta do “ Incenso” (Pittosporum undulatum Vent.),
sendo, portanto, um mel mono
- floral e mel “ Multiflora”, obtido a partir dos néctares de inúmeras plantas de diversas espécies florestais, endémicas,
ornamentais, frutícolas e hortícolas. A produção de mel está
estimada em 50 toneladas de
mel, representando o Mel “Multiflora” mais de 80% da produção total. MONIZ DA PONTE

centes, o antigo presidente da Associação Agrícola da Ilha do Pico
(AAIP) tem vindo a registar “um
crescimento gradual da procura”,
muito em virtude “da imagem positiva que os produtos açorianos têm
e que está muito ligada à natureza”.
A Cooperativa Verdatlântico
não terá um papel muito ativo
dentro da Feira Agrícola Açores,
deixando para os 115 produtores
de Carne dos Açores presentes a
justa representação do setor.
Ainda assim, é com “muita sa-

tisfação” que Jorge Pereira olha o
regresso do evento agrícola à ilha
montanha.
Não escondendo o orgulho “picaroto”, o também engenheiro considera que, agora que volta a acontecer no Pico, a feira terá um resultado
“muito interessante”, ou não fosse
uma ilha bastante diversificada nos
produtos agrícolas que gera.
O mel, os produtos hortofrutícolas, o gado, o leite e os seus
derivados expostos, são disso
exemplo.

Aumenta produção
de legumes, fruta e flores
Não são longos os tempos em que a
produção hortícola cingia-se à produção de tomate, alface e feijãoverde em estufa e batata, cenoura,
favas e cebolas ao ar livre, mas rapidamente a curgete, beringela, tomate cereja e rúcula entraram na
dieta alimentar dos consumidores
que promoveram a procura por saladas exóticas e Smothies à base de
Baby Leaves, Mizuna, Mibuna, Pack
Choi, Endívia, Beldroegas, entre outras, abrindo espaço a um mercado
cada vez mais prometedor.
Os produtos de Quarta Gama
(embalados de hortícolas) fazem
parte do quotidiano das famílias,
com um número crescente de projetos nesta área e a exploração de
aromáticas para a restauração tem
ganho adeptos.
A procura por uma alimentação
mais variada, à base de produtos de
qualidade, tem promovido a necessidade dos servidos oficiais testarem variedades pouco conhecidas, como os pequenos frutos:
Mirtilos, Tomate de Capucho, Ta-

marilho, Pitangas, Amoras, Framboesas e reintrodução de Kiwis.
Já a desidratação de frutas e legumes, a venda de compotas e doçaria, bem como de aromáticas
para tisanas, têm criado um mercado singular outrora pertencente
apenas às lojas Gourmet.
Os apoios da Secretaria da Agricultura e Ambiente para a recuperação de pomares abandonados ou
reconversão, abriram os horizontes
para o mundo da Horticultura, Fruticultura, com especial ênfase para
os Citrinos (New Hall, Dalmau e
Lima Verde) Pomoídeas (Maçã,
Pêra), Prunoídeas (Ameixas), Bananeira, cultura que ocupa a maior
área, Olivicultura, Castanheiros,
Floricultura e Vinha, e a exportação
de hortícolas e frutas tem vindo a
crescer a um ritmo aliciante.
Na Floricultura, a produção de
Antúrios, Gladíolos, Lillium, Rosas, Alstroemérias, plantas de engorda e Proteas tiveram um incremento de produção muito
significativo.
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, por cento do leite nacional é feito nos Açores

A maioria das explorações agrícolas nos Açores apresentam uma estrutura familiar

Região vende queijo para o continente e estrangeiro

Agricultura é um setor vital para
a coesão económica e social

“

ARQUIVO AO/EDUARDO RESENDES

Agropecuária
é um dos setores
económicos mais
importantes da
Região e contribui
para a coesão social
Os Açores constituem um arquipélago intercontinental e um território autónomo de Portugal que
integra a União Europeia com o
estatuto de Região Ultraperiférica, onde a ocupação do espaço é
predominantemente rural.
Existem na Região 8.278 explorações pecuárias, com uma superfície total de aproximadamente 130 mil hectares, e as
pastagens permanentes constituem a ocupação predominante,
representando cerca de 90% da
área total da superfície agrícola
útil e um dos elementos paisagísticos mais marcantes da paisagem
açoriana.
As atividades agrícolas e florestais apresentam uma forte ligação ao ambiente e paisagem,
com contributo importante para
o ordenamento físico do territó-

rio e da paisagem, proteção, valorização e gestão dos recursos naturais e preservação de habitats.
A maior parte das explorações
agrícolas organiza-se nos moldes
de agricultura familiar, desempenhando, contudo, um forte papel nas zonas rurais, gerando emprego, coesão social, salvaguarda
ambiental, criação de riqueza e
melhores condições de vida.
A agropecuária constitui, assim,
um dos setores económicos mais
importantes da Região, assumindo-se como um importante motor do crescimento socioeconómico, fruto da mão-de-obra e
rendimento que providencia e
também do seu contributo para
outros setores como o turismo ou
ainda a preservação ambiental.
O setor agroflorestal açoriano,
nas suas atividades primárias, representa cerca de 9% do PIB da
Região e integra 13% da população ativa.
As condições naturais da Região apresentam características
ímpares para a produção de leite,
com recurso maioritário ao pastoreio, resultando num leite de
elevado valor e qualidade.
Atualmente, a produção é cer-

Existem na Região
8.278 explorações
pecuárias, com uma
superfície total de
aproximadamente
130 mil hectares
As condições naturais
dos Açores apresentam
características ímpares
para a produção de
leite com elevado valor
e qualidade

Existem dois queijos dos Açores classificados como DOP
ca de 5 a 6 vezes superior à procura local pelo que se assume
como um setor exportador por excelência, pela quantidade e pela
qualidade. A expedição do que
não é absorvido pelo mercado da
Região faz-se, na sua maioria,

para o continente português, onde
a produção açoriana representa
atualmente 32,5% do leite nacional, produzida em pouco mais de
2% do território do País.
A produção baseada no sistema
europeu de qualidade dos produ-

tos agrícolas corresponde a uma
oportunidade de valorização dos
produtos por via da sua diferenciação. Neste segmento de produtos, existem como DOP - Denominação de Origem Protegida,
o “Queijo de São Jorge” e o “Queijo do Pico”, referindo apenas os
queijos.
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