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CARTA ABERTA AOS AGRICULTORES AÇORIANOS  

!
!
Caros colegas, 

!
!
Em Abril de 2008 foi-vos enviada uma carta, através da vossa 
Associação de Lavradores, dando conta daquilo que achávamos que 
deveria ser feito para podermos ter uma agricultura moderna, 
competitiva e com maior rentabilidade (REVOLUCÃO TÉCNICO-
AMBIENTAL E FINANCEIRA DO SECTOR AGRO-PECUÁRIO ACORIANO). 

!
RAÚL MACHADO DA COSTA	 	 "2

https://db.tt/j8fSD68b


Passados estes seis longos anos, de nada serviu aquela nossa carta 
que penso não ter sido dada a conhecer à grande maioria dos colegas, 
e que nem tão pouco nos foi acusada a sua recepção. 

A mesma carta também foi enviada para todos os Presidentes de 
Câmara e Presidente da Assembleia Regional. Contudo, também não 
obtivemos qualquer resposta a acusar a recepção. 

Não estranhámos o silêncio, porque, infelizmente, nesta nossa Região 
é quase como se fosse proibido dar palpites sobre agricultura, 
concordar ou discordar com quem os dá e, muito pior, desde que se 
vá contra o estabelecido, esquecendo-se em absoluto que a liberdade 
é que gera crescimento. Por esta razão queremos dizer, aqui e agora, 
que não contribuiremos nem como técnico, nem como açoriano para 
que se continue na Região com uma agricultura ou pecuária de quarta 
classe e sem qualquer sinal de uma possível mudança de paradigma. 

Vamos procurar demonstrar que assim é e, por outro lado, dizer-vos 
aquilo que pensamos que deve ser realizado para que possamos sair 
deste sufoco constante da dependência do favor ou do subsídio, que 
nos amarra a uma autonomia muito débil.  

Mencionaremos, agora, o que achamos ser essencial e que nos é dito 
pela Associação de Jovens Agricultores de Portugal no seu manual de 
agricultura de precisão “A SUSTENTABILIDADE DA PRODUÇÃO 
AGRÍCOLA PASSA, CADA VEZ MAIS, PELA CAPACIDADE DO PAÍS 
INCORPORAR DE FORMA CONTÍNUA INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS …” 

É curioso constatarmos que, nestes últimos seis anos, apenas se 
tenha falado no problema do fim das quotas leiteiras na Europa e 
nunca no problema da modernização da nossa agro-pecuária para que 
possamos enfrentar a situação sem quotas. Tem sido mesmo, quanto 
a nós, de um ridículo a toda a prova ver só os políticos e não os 
técnicos a debruçarem-se sobre o problema e ouvir-se de vários lados 
que o que é necessário é termos bons caminhos rurais, 
emparcelamentos, água e luz nas pastagens.  

É na verdade ter uma visão muito míope acerca da nossa agricultura, 
ignorando-se toda a nossa situação no contexto produtivo europeu, e 
que nos preocupa, tanto mais que não vemos aparecer de lado 
nenhum qualquer estratégia política, técnica ou académica que nos 
possa levar a uma competição saudável e eficaz. 

RAÚL MACHADO DA COSTA	 	 "3

http://agrinov.ajap.pt/agriprecisao_man.asp


É mesmo muito penoso, andarmos nesta nossa Região a “metralhar” 
nos itens apontados há mais de trinta anos, sem nunca ter aparecido 
uma directiva com suporte técnico-económico, ou seja, com “cabeça 
tronco e membros”. 

Agora, luta-se para ver quem fica melhor na fotografia pondo a cereja 
em cima do bolo, já podre, ou seja, ver quem consegue o envelope 
financeiro para compensar a nossa ultra-periferia. É na verdade um 
“brincar às casinhas”, como se o referido envelope travasse o mais 
que certo aumento de produção leiteira na Europa, acabadas as 
quotas. 

A Irlanda acabou de anunciar que irá aumentar a sua produção em 
50% até 2020, ou seja, cerca de 2.800.000 toneladas, cinco vezes a 
produção da nossa Região. 

Se os cinco maiores produtores de leite da Europa: a Alemanha com 
30 milhões de toneladas; a França com 26 milhões; o Reino Unido 
com 15,8 milhões; os Países Baixos com 12 milhões e a Itália com 11 
milhões de toneladas tiverem a mesma intenção que a Irlanda, a 
produção crescerá 90 vezes a produção da nossa Região. 

Estamos, necessariamente, a especular para dizer que não é com 
envelope financeiro que resolvemos os nossos problemas, mas sim 
que necessitamos procurar, urgentemente, produzir com qualidade e 
ao mais baixo custo, tendo, forçosamente, que procurar seguir o 
caminho europeu da concil iação da competitividade com 
sustentabilidade.  

Entretanto, já é público que os Países do norte da Europa estão já na 
corrida do aumento da produção. Na campanha de 2013/2014, a 
Holanda com entregas de + 9% em Setembro, a França com + 4% 
em Setembro, a Alemanha com +3,5%, a Dinamarca com +3,5%, e a 
Irlanda com +3,7% todos em Outubro. 

A China em 2013 importou cerca de 400.000 toneladas de leite inteiro 
em pó, e a previsão do Foreign Agricultural Service para o ano de 
2014 é de 650.000 toneladas, além de as grandes empresas lácticas 
chinesas, já terem estabelecido joint ventures ou adquirido empresas 
da fileira na Europa, como na Holanda, França, Itália e, também, na 
Austrália e Nova Zelândia. 
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Gostaríamos de saber como é que se vai resolver o problema de um 
terço da nossa pecuária, cerca de 973 lavradores, com entregas de 
80.000 Lt./ano e com um efectivo de 15 vacas. 

Dentro de poucos anos serão mais mil desempregados na Região se 
continuarmos sem tomar medidas técnicas e inovadoras no sector 
agrícola.  

Uma Região que, actualmente, tem como base económica a 
agricultura e que tem em risco o fecho do curso de CIÊNCIAS 
AGRÁRIAS na Universidade dos Açores é porque há qualquer coisa que 
não gira bem no sector. 

Esta informação faz-nos pensar que vamos continuar à deriva e com 
pouco ou nenhum pessoal habilitado para ajudar a resolver uma 
agricultura com bases inovadoras e tecnicamente desenvolvidas para 
podermos sair da dita agro-pecuária de quarta classe. 

A este propósito, recordo o que dissemos na anterior carta, 
relacionado com o índice genético do efectivo pecuário da Região e do 
bem estar animal, já efectuado também na Região há cerca de 50 
anos atrás. 

Em relação ao bem estar animal quem estiver interessado em ver 
uma pequena vacaria para 10 animais com silos verticais incorporados 
que foram mandados construir há 50 anos atrás, venha à Ilha 
Graciosa.  

Naquela época, o gado bovino não morria na pastagem por más 
condições atmosféricas. Praticava-se o bem estar animal, ou seja, 
inteligentemente dava-se conforto aos animais para que produzissem 
mais, razão primeira para que a actividade pecuária fosse recheada 
de sucesso. 

Lamentavelmente ouvimos ou lemos por toda a comunicação social a 
afirmação, que consideramos muito enviesada, dizendo que não 
podemos alterar o nosso verde. Quanto a nós, é muito verde mas 
muito pobre e não só, podendo ser 5 ou 6% menos verde mas rico, 
muito mais rico. 

A ideia feita que a pecuária açoriana só deve assentar no sistema de 
pastoreio é querer não saber o que se passa com a produção de leite 
a nível mundial e, por outro lado, é pretender sacrificar um sector - a 
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agro-pecuária - em favor de outro, o turismo. Nem que os turistas 
quando vêm aos Açores no inverno não se apercebam que as vacas 
ou morrem ou vivem em tremendo mal estar animal, ou seja, sem 
conforto algum, durante grande parte do inverno. Este mal estar 
animal que, como todos os lavradores devem saber, origina acréscimo 
do número de células somáticas, provocando uma baixa acentuada na 
qualidade e na produção de leite.  

Em relação a este assunto, o pastoreio, diremos que há bons técnicos 
que defendem que o maneio do gado é tão importante ou mais do que 
o índice genético. Aliás, a situação climatérica é bem conhecida de 
todos vocês, lavradores, que sabem perfeitamente que com mau 
tempo a vacada produz muito menos, e por essa razão o tão falado 
índice genético regional reduz-se a uma produção média açoriana por 
vaca de 5.186 litros por ano. 

Uma vaca a comer, quase diariamente, erva molhada produz menos e, 
ao invés, quando esta não foi molhada pelas chuvas a produção 
aumenta consideravelmente. Foi o que aconteceu no ano de 2012, em 
que se verificaram crescimentos de produção de leite na Região - de 
Janeiro a Maio - na ordem dos vinte milhões de litros, isto porque a 
queda pluviométrica foi inferior ao habitual. Pelo contrário, nos meses 
de Junho e Julho a chuva foi muito abundante provocando quebras na 
produção de -3% e -2,5% respectivamente. Aliás, no estudo do IAMA 
sobre a “caracterização da produção de leite nos Açores”, é afirmado 
que “a produtividade média por vaca é muito inferior à média nacional 
(em parte devido ao sistema de produção baseado no pastoreio)”. 
Sem sermos perito na matéria, fazemos questão de deixar aqui 
mencionado, para que mais tarde possamos ter aquele gozo, que ao 
longo da vida sempre tivemos, quando pioneiros de ideias ou de 
acções. 

A REGIÃO VAI CAMINHAR FORÇOSAMENTE PARA UM NOVO TIPO DE 
MANEIO ANIMAL, DE TAL FORMA QUE PASSAREMOS A PRODUZIR A 
MESMA QUANTIDADE DE LEITE COM, SENSIVELMENTE, METADE DO 
ACTUAL EFECTIVO PECUÁRIO. 

Na Suíça por exemplo o gado leiteiro fica estabulado de Novembro a 
Maio, comendo feno e concentrado e, em algumas explorações, com 
ordenha robótica durante 24 horas/dia. 
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Ainda sobre o assunto, o pastoreio, acrescentaremos somente o que 
nos diz o “MILKPOINT”, e tendo em atenção que a Região aponta 
como exemplo a seguir o que se passa na Nova Zelândia: “A Nova 
Zelândia, actualmente tem 5 sistemas de produção de leite, de acordo 
com o nível de suplementação: O sistema 1, exclusivamente a pasto 
que representa menos de 10% das fazendas, até ao sistema 5, com 
pelo menos 30% da dieta não proveniente do pasto. 

Naquele país, a discussão sobre sistemas de produção está em cima 
da mesa, havendo quem defenda que devem voltar atrás e trabalhar 
com mais pasto e na outra ponta há quem considere que num futuro, 
não muito distante, as vacas serão todas estabuladas e ordenhadas 
por robôs. 

Uma das razões apontadas pelos que acreditam na estabulação é a 
pressão ambiental. No ponto onde a vaca urina, a dosagem de 
nitrogénio é equivalente a 1.000 kg de ureia por hectare (ha). Nas 
épocas mais húmidas do ano, uma parte significativa acaba por 
lixiviar e atingir o lençol freático”. 

A este propósito e analisando a "Directiva Nitratos" da Comissão 
Europeia relacionada com a nossa realidade, ficamos surpresos por a 
Região estar a ultrapassar em muito o limite de 170 kg de nitrogénio 
hectare/ano em toda a nossa superfície agrícola útil (SAU). 

O balanço do azoto em Portugal Continental é de cerca de 43.000 
toneladas de azoto o que equivale a uma deposição de cerca de 12 kg 
por hectare da superfície agrícola útil (SAU). Na Região e segundo 
números apontados pela comunicação social referentes à importação 
de adubos químicos, é de cerca de 10.260 toneladas de azoto, 
equivalendo a uma deposição no solo de cerca de 85 kg por hectare 
(ha) da superfície agrícola útil (SAU). Na Ilha Graciosa é de 71 kg/ha. 

A principal fonte de contaminação da água, na Ilha Graciosa, será 
proveniente do excesso de adubações químicas e elevado 
encabeçamento bovino em pastoreio, que origina uma subida de 
nitratos conforme o que consta nas análises que a Câmara Municipal 
manda executar ao Inova (ver aqui).  

No ano de 2013 verificaram-se valores da ordem de 29mg NO3/L a 
49mg NO3/L que, embora não esteja a ultrapassar o valor limite, não 
se deve estar a dar boa saúde aos Graciosenses, porque se está a 
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ultrapassar o valor máximo recomendável que é de 25mg NO3/L (ver 
aqui). Não sabemos o que se passa, neste campo por essas Ilhas fora, 
e não querendo ser alarmista mas apenas exercer o dever de 
cidadania, dizemos que se tiverem teores iguais aos da Ilha Graciosa, 
estão a correr graves riscos para a saúde pública. 

Conforme estudo do IAMA, a Ilha Graciosa tem uma área para 
alimentação animal de 1.314 ha e um efectivo bovino de -2 anos 
3.859 +2 anos 3.320 e + de 2 anos machos 196, num total de 7 375 
animais. Sem qualquer apreciação técnico legal diremos apenas que 
se trata de uma situação aberrante. 

Analisados alguns trabalhos académicos, referentes às percentagens 
da estrutura de custos numa exploração leiteira açoriana, verifica-se 
que os custos em fertilizantes na Região são 30 a 50% do custo da 
alimentação, o que achamos uma brutalidade, reflectido claro está na 
demagogia do pastoreio no seu melhor, bem como numa apurada 
quarta classe, acrescida de 2,5 CN/ha com taxas de incorporação de 
nitrogénio absurdas, muito para além do limite permitido pela União 
Europeia. A este propósito, não conseguimos ver - em parte alguma -
soluções académicas para caminhos dignos e orientações credíveis 
para uma agricultura capaz de nos criar riqueza, mas sim teorias 
baratas de intelectuais como seja que as vacas devem ver as estrelas 
todas as noites (seria necessário que nunca chovesse!) ou que a 
estabulação nos Açores é crime económico e ambiental.  

O elevado número de bovinos na Região, com excessiva carga de 
pastoreio, com um sistema de o maior encabeçamento possível e com 
grandes adubações de fertilizantes químicos, conduzem-nos a maiores 
riscos, com efeitos muito prejudiciais para o ambiente no que respeita 
à qualidade da água e às emissões atmosféricas de óxidos de azoto.  

Uma vaca leiteira, com cerca de 600 kg de peso e a produzir 5.000 
litros de leite por ano, deposita no solo 105 kg de azoto por ano. 

Como sabemos, as actividades ligadas à agro-pecuária e ao maneio 
dos fertilizantes, libertam óxido de azoto (N2O) e metano (CH4), 
gases com efeito de estufa (GEE), que têm, respectivamente, um 
potencial de aquecimento global 310 e 21 vezes superiores ao dióxido 
de carbono (CO2), tendo uma influência decisiva nas alterações 
climáticas. 
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Os Açores, em 2005, ultrapassaram Portugal Continental em gases 
com efeito de estufa por habitante, e é bom termos em atenção que 
não respeitando as Directivas da União Europeia seremos, 
forçosamente, penalizados nas ajudas financeiras, por não 
efectuarmos as boas práticas agrícolas.  

A elevada contaminação dos solos com origem na agro-pecuária, foi a 
razão pela qual, na nossa primeira carta, alvitramos que poderíamos 
seguir o caminho de países como Bélgica, Alemanha, Países Baixos, 
etc. na implantação de biodigestores nas explorações pecuárias para a 
produção de biogás, salvando-se assim a pegada ambiental regional. 

A produção de biogás - que ainda não despertou qualquer interesse 
na Região como energia alternativa a implantar nas explorações 
agrícolas - poderia atenuar grandemente os custos de produção com a 
venda de electricidade e de créditos de carbono. 

A Alemanha já possui mais de 7.000 instalações de fabrico de biogás; 
o equivalente a 3 reactores nucleares. Este país mantém a meta de 
desligar todas as suas centrais nucleares até 2022, sendo o biogás 
que vai contribuir para eliminar por completo a geração nuclear 
alemã. 

Além dos dejectos das vacas, para alcançarem a meta ambicionada, 
utilizam, também, em grande escala milho produzido no país. 

Nos Estados Unidos da América, desde 2009, o governo americano 
vem financiando os produtores de leite (US$ 257 milhões) na 
instalação de digestores anaeróbicos, para que a partir dos dejectos 
das vacas (mais de 6.000 lavradores) produzam biogás, melhorando a 
sua sustentabilidade. 

A (FAO) Organização das Nações Unidas para Alimentação e 
Agricultura, no seu último relatório “Combater as Alterações 
Climáticas através da Pecuária” (Setembro de 2013), aponta para o 
seguinte: “os criadores de gado devem utilizar tecnologias já 
disponíveis para melhorar a alimentação e a saúde animal, 
aperfeiçoar o maneio de dejectos e utilizar máquinas geradoras de 
biogás”. Também, já em 2008, a mesma FAO tinha aconselhado que 
deveriam ter prioridade absoluta na adaptação às alterações 
climáticas as políticas, as estratégias, os programas e orçamentos 
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relativos à agricultura, com atenção muito especial tratando-se de 
monoculturas.  

É degradante notar que na nossa Região muito se fala em pegadas 
ambientais, sem tão pouco as ligarem às obrigações de reduzir as 
emissões de gases de efeito de estufa (GEE), sabendo-se que os 
cientistas exercem pressão para que isso aconteça, tal como a 
Agência da ONU para o Ambiente, de modo a combater as alterações 
climáticas, que provocarão aumentos da temperatura, subida do nível 
do mar, quebra na produção de alimentos, aumento assustador do 
número de furacões, etc... Aliás, segundo a Agência Portuguesa do 
Ambiente, foi criado o Roteiro Nacional do Baixo Carbono com a 
finalidade de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa 
(GEE), até 2050 na ordem de 50% a 60% face aos níveis de 1990. 

A agricultura e a pecuária continuam a ser grandes emissoras de 
gases com efeito estufa. O sector da agricultura totalizou 5 mil 
milhões de toneladas de dióxido de carbono, o sector dos transportes 
totalizou 6.76 mil milhões de toneladas e as emissões provenientes de 
produção de electricidade 12,48 mil milhões de toneladas. 

É bom que se saiba que a agricultura além de ser um sector com 
grande predominância na emissão de gases (GEE), é também aquele 
que mais facilmente sofrerá as consequências das alterações 
climáticas como seja o stress hídrico, alterações na floração e 
frutificação das plantas, alterações da temperatura e humidade, na 
fotossíntese, etc.  

As emissões de gases com efeito de estufa na Europa - entre 1990 e 
2010 - caíram 48% devido ao declínio da produção de carne e, 
também, à alimentação do gado que agora é cada vez mais à base de 
cereais em vez de pasto. A produção de carne de bovino é o produto 
da agro-pecuária que emite mais carbono. A produção de 1 kg de 
carne de bovino emite 13 vezes mais carbono do que a produção de 
1kg de carne de frango e 57 vezes mais do que a produção de 1 kg de 
batatas. 

A avaliação e gestão das emissões de carbono, ao longo da cadeia de 
valor dos vários produtos, é já hoje fundamental para a grande 
maioria das grandes empresas mundiais. A etiqueta do carbono nos 
produtos é já uma realidade nas grandes cadeias de distribuição como 
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a Tesco, Marks & Spencer ou Walmart, que passam a seleccionar os 
fornecedores com base nas emissões de carbono e pagando preços 
“Premium”. 

Pelo facto de, cada vez mais, o consumidor valorizar a preservação do 
ambiente, as empresas estão a colocar no topo da sua agenda a 
sustentabilidade e o carbono. 

Por essa razão o Grupo Danone mandou analisar e medir ao longo da 
cadeia de valor a “pegada de carbono” de milhares de produtos, 
pretendendo reduzi-la em 30%, em toda a sua cadeia de 
abastecimento. 

A Irlanda anunciou um novo esquema para a valorização do leite, com 
a introdução de um regime de garantia de qualidade para os 
produtores. Estes terão de cumprir uma norma ISO (Organização 
Internacional de Normalização) para a certificação do leite e serão 
auditados em questões como: pegada de carbono, bem estar animal, 
segurança alimentar e rastreabilidade. Este esquema iniciou-se em 
Janeiro de 2014, prevendo-se a adesão de todas as explorações até 
2016. 

A McDONALD’S, na Convenção Anual de Nashville, manifestou aos 
6.200 produtores de bovinos reunidos, que a grande preocupação de 
momento são as emissões de carbono para a atmosfera. Como 
sabemos, a McDONALD’S é a maior compradora de carne de bovino do 
planeta, para abastecer os 34.000 restaurantes em todo o mundo. 
Neste contexto, vai lançar a iniciativa - com os produtores e 
industriais de carnes de bovino - para reduzir a emissão de gases com 
efeito de estufa (GEE). 

COMO SE PERCEBE O QUE VAI COMANDAR, NO FUTURO, A VIDA DOS 
NOSSOS PRODUTOS É, SEM QUALQUER DÚVIDA, A QUANTIDADE DE 
GASES COM EFEITO DE ESTUFA (GEE) QUE SERÃO GASTOS PARA OS 
PRODUZIR E OS COLOCAR NO MERCADO OU SEJA; A “PEGADA DE 
CARBONO” 

Pensamos que de nada nos servirá a tão propalada "Marca Açores", se 
a “pegada de carbono” for muito elevada, como tudo indica que será, 
tendo ainda em atenção que lhe será sempre acrescida a pegada 
relativa ao transporte. 
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A avaliação e gestão das emissões de carbono ao longo da cadeia de 
valor nos produtos agrícolas não é de hoje nem de ontem. Há mais de 
uma dezena de anos que se fala na rotulagem da respectiva “pegada 
de carbono” na comercialização dos vários produtos alimentares. Por 
isso achámos muito estranho que na Região a nossa maior 
Cooperativa de lacticínios - a “Unileite” - tenha optado por aumentar 
substancialmente a sua capacidade de produção com instalação de 
grandes linhas de empacotamento de leite ultra pasteurizado UHT. 

Tal facto foi quanto a nós um erro histórico, fundamentalmente, por 
dois motivos: encarecimento de um produto que tem na sua 
composição 87% de água, e no que se refere ao seu transporte ficar 
também penalizado ou fora do mercado por causa desse transporte, 
que sobrecarregará a “pegada de carbono”, além de ser uma forma 
enviesada de resolver tecnicamente a situação de uma indústria 
instalada numa Região ultra-periférica. 

A este propósito diremos que os chineses que estão a investir pelo 
mundo inteiro em instalações para produção de lacticínios, não é para 
leite UHT, mas para leite em pó. 

Não podemos deixar de dizer que ficámos completamente surpresos 
quando soubemos que o prémio de melhor investimento - no ano de 
2012, dado por alguns economistas da Região - foi para a “Unileite”.  

É, na verdade, a confirmação de que a Região na agro-pecuária pugna 
mais pelas infra-estruturas instaladas no fim da cadeia de valor, isto 
é; investindo no mais fácil, pois basta haver quase somente capital, o 
que, aliás, nos tem causado sucessivos amargos de boca. Neste caso, 
e tendo em atenção a estratégia para a inovação e desenvolvimento, 
pensamos que se deve começar por privilegiar o princípio da cadeia 
de valor da fileira do leite e não pelo fim. Na produção é que assenta 
a verdadeira arquitectura e riqueza do sector e, por essa razão 
ficamos verdadeiramente pesarosos e admirados por não haver na 
nossa Região um conflito de ideias provocado pelas elites técnicas e 
empresariais que nos levem a uma verdadeira discussão para o 
desenvolvimento da fileira, com correspondente eficácia na 
concorrência internacional, quando por todo o mundo desenvolvido já 
se fala e actua numa agricultura e pecuária de inovação e precisão. 
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Sabemos que há quem defenda que o leite açoriano deve ser vendido 
como se fosse um remédio porque é rico em CLA e Ómega3, mas 
como para se vender um produto é preciso haver quem o compre e 
com teorias fáceis de atributos nutricionistas ou curativos no leite, 
sem contas de cultura, portanto sem preços, não pode haver qualquer 
negócio. É fogo de artifício só com as canas. 

O industrial compra baseando-se somente nos parâmetros medidos 
pelo SERCLA. O resto é tudo areia posta na engrenagem, sem 
qualquer antecipada análise da competitividade vs sustentabilidade, 
que é aquilo que mais abunda na nossa Região.  

Está-se a vender o genérico, porque - é como na farmácia - o original 
é muito mais caro e quem o compra, por vezes, tem que concorrer 
com as “marcas próprias”, ou seja com as antigas “marcas brancas”. 

Seria bom que o lavrador pudesse dizer qual a enfermidade que o 
leite cura e qual o preço de venda, de modo a que o industrial se 
possa defender escarrapachando o dito na rotulagem do produto a pôr 
no mercado (enfim, divagações).  

Passar anos e anos na Região a ouvir ou a ler que a quota leiteira vai 
acabar ou não vai acabar, que choveu muito ou choveu pouco, que se 
vai comprar ou não se vai comprar centenas de contentores de palha, 
imagine-se palha do estrangeiro, que o leite vai subir uns cêntimos ou 
descer uns cêntimos, etc. e, mais recentemente, que a Região vai 
ensinar Angola a fazer pecuária, é quanto a nós, quem sabe, sinal de 
que as elites emigraram.  

Os bens transaccionáveis, produzidos na Região, como sejam a carne, 
o leite e lacticínios devem ser, quanto antes, avaliados no seu balanço 
carbónico, para sabermos qual a sua “pegada de carbono”. 

A Irlanda tem a “pegada de carbono” mais baixa da União Europeia. 
No ano de 2004 a análise da produção de leite naquele país gerou 
apenas 1 kg de gases com efeito de estufa por cada quilo de leite 
produzido, enquanto a média da União Europeia foi de 1,4 quilos. Na 
Nova Zelândia, em 2009, a pegada de carbono foi de 940 gramas de 
CO2 equivalente por litro de leite. 

Cerca de 85% dos gases com efeito estufa são emitidos nas 
explorações (59% de metano, 17% de dióxido de carbono e 24% de 
óxido nitroso).  
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É bom que se saiba que a “pegada de carbono” faz parte integrante da 
tão falada pegada ambiental e que é ela que lhe dá maior ou menor 
valor ecológico. Não basta anunciar que os nossos produtos poderão 
diferenciar - se dos demais concorrentes directos por serem oriundos 
de uma Região com uma pegada ecológica de elevado valor 
ambiental, sem se saber o montante da “pegada de carbono”. Seria 
óptimo que assim fosse, mas não conhecemos estudo nenhum que 
assim o classifique. 

É bom que se saiba, também, que a muito falada biodiversidade 
relacionada com a flora açoriana - que foi intensamente castigada 
com a desflorestação praticada pelo homem - é de tal modo que só 
2% da superfície total está ocupada pela "Laurissilva". Sabemos da 
intensificação na plantação de endémicas por toda a Região, mas 
parece-nos que será mais proveitoso no actual momento proteger a 
floresta "Laurissilva", ainda existente, e plantar fruteiras, (ex. o 
castanheiro para castanha). Esta, a castanha, considerada no 
Continente o petróleo ou o ouro da montanha, não satisfaz as 
encomendas do mercado internacional embora se chegue a exportar 
10.000 toneladas/ano para 33 países. Ou até mesmo o abacate que, 
ao fim de três anos, inicia a produção sem qualquer tratamento 
fitossanitário com possibilidade de exportação ou para possível 
produção de biocombustível.  

Afirmamos proteger a "Laurissilva" ainda existente, porque há poucos 
anos atrás não vendemos um mato de 36 alqueires com centenas de 
vinháticos e loureiros, com a finalidade de ser transformado em 
pastagem. 

É bom que se saiba, também, que não podemos continuar a alimentar 
uma agricultura assente em sentimentos saudosistas ou nostálgicos 
como seja a vinha em cima de pedra, com vinhas sem qualquer 
possibilidade de mecanização, e portanto com custos astronómicos 
em mão de obra, o ananás também com custos enormes de 
produção, com uma cultura que leva três anos para produzir e açúcar 
proveniente da beterraba com baixíssimas produções por hectare. 
Enfim, são tudo culturas sem qualquer sustentabilidade nos tempos 
que correm e a agudizar-se, cada vez mais, no futuro. Não há 
ninguém no seu “perfeito juízo empresarial” que, presentemente, 
queira investir em qualquer destas culturas, sendo todas elas 
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brutalmente subsidiadas (o ananás com cerca de 3 euros por kg - 3,5 
milhões de euros/ano). 

As vinhas da Ilha do Pico e da Ilha Terceira encontram-se com uma 
elevada infecção viral, detectada nos anos de 2005/2006, de tal forma 
que põem em causa a sua qualidade e longevidade (ver aqui). Foi, na 
verdade, a confirmação de uma desgraça e, como no dito popular, 
“uma desgraça nunca vem só”, aparece-nos legislação (ver aqui) para 
dar apoios à manutenção das vinhas situadas na zona do Património 
Mundial da Ilha do Pico no valor de 3.500 € por hectare por ano.  

Como a produção média de vinho nos últimos 10 anos foi de 750 litros 
por hectare, contas feitas, os açorianos, incluindo o Sr. Fernando 
Machado Joaquim (picoense) que avisou em devido tempo ser uma 
cultura de duvidosa rentabilidade (ver aqui), tem também de pagar 
todos os anos dos seus impostos cerca de 7 euros para se fazer um 
litro de vinho naquela zona (no ano de 2010 a produção em vinho foi 
de 280 lt/ha o que representou termos pago 12,5 euros por litro de 
vinho naquele ano). 

A Ilha do Pico tem, há mais de uma dezena de anos, 100.000 litros de 
vinho licoroso que não consegue vender. 

Toda a estratégia vitivinícola da nossa Região é bem o retrato de uma 
inédita agricultura de quarta classe que nos leva à interrogação da 
legalidade constitucional dos apoios para manutenção da cultura da 
vinha na zona património. 

Traduzindo por miúdos é assim; apoia-se os viticultores de uma zona, 
numa lógica meramente mercantilista e rebenta-se com os outros 
viticultores açorianos, que para produzir um litro de vinho têm de 
suportar todos os custos de produção do seu bolso. Pode ser legal, 
mas não deixa de ser imoral e de concorrência desleal.  

Não temos a mais pequena dúvida de que a legislação dos 3.500 
euros para manutenção, se fosse instituída na Região do Douro, 
também, Património Mundial, haveria logo uma revolução no sector 
vitícola continental. 

Em relação à produção de açúcar na Região, sabemos que Portugal 
optou, em 2005, por transformar a fábrica de produção de açúcar de 
beterraba por uma de refinação de açúcar de cana. Esta decisão   
resultou da reforma da COM do açúcar que aprovou a redução do 
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preço da beterraba de 45,4 €/Ton para 26,3 €/Ton, e mesmo com 
produções de 100 tn/ha a cultura tornou-se inviável (ver aqui). 

A produção média de beterraba na Região, nos últimos dez anos, foi 
de 40 tn/ha, mas nós, Região, como vivemos numa apurada 
agricultura de quarta classe, pusemo-nos a pagar 100 €/tn de 
beterraba só em renda de terra enquanto que, no continente, era 
inviável a cultura em 2005 pagando 26,3 €/tn. Nas campanhas de 
2009/10/11 o preço pago no Reino Unido foi de 37,7 €/tn, Itália 32 €/
tn e Espanha 30 €/tn. É claro que a Sinaga continuando com custos de 
produção que tem, aumentará enormemente os seu prejuízos. 

Pasme-se agora, porque muito recentemente foi determinado que a 
Região deve subsidiar as vinhas em sistema de curral, para turista 
ver, e talvez, quem sabe, para depois se pretender que seja 
classificada como Património, mesmo sem se humanizar. 

Então os nossos Pais e Avós abandonaram as vinhas, porque eram 
atrasados mentais? Não, fizeram-no porque faziam “contas à vida”. 

É claro que hoje sem ”conta de cultura”, qualquer um pode dizer as 
mais variadas baboseiras sobre qualquer cultura, ou então pensar que 
se pode parasitar os fundos comunitários indefinidamente, 
pretendendo embrutecer uma população com base no subsídio. 

É, sem sombra de dúvida, o caminho da quarta classe no seu melhor.  

Então hoje que já se faz plantação de vinha com máquina ligada a 
satélite, vindimas inteligentes com máquina de enocontrol, quando já 
se utiliza “drones”, munidos de câmaras e sensores para vigiar 
colheitas, o aparecimento de pragas, evolução de ervas daninhas, a 
deficiência de nutrição das plantas, etc., etc., ou seja, agricultura de 
precisão, nós vamos subsidiar vinha de curral, com custos 
incomportáveis em mão de obra, que tem, forçosamente, de andar de 
sacho na mão, máquina de sulfatar às costas, costas dobradas para 
poder podar e vindimar junto ao solo etc., etc. 

Seria bom, desde já, que toda a população açoriana, mas toda a 
população, seja elucidada de que os fundos de Bruxelas aparecem, 
mas pedem contrapartidas e por isso não se pense que os ditos 
apoios são vitalícios, e mais, que se essas contrapartidas forem 
sucessivamente ignoradas, estaremos muito alegremente mas 
irracionalmente a cavar a nossa própria sepultura. 
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Então como era, subsidiava-se uma cultura, os fundos acabavam e 
acabava-se a cultura por não ser economicamente viável? 

Temos de elucidar ou mentalizar a população em relação às 
contrapartidas devidas pela aplicação dos fundos comunitários, até 
porque com a nova PAC que propõe uma agricultura mais justa e 
ecológica, os agricultores para terem acesso a esses fundos vão ter 
que adoptar PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS, que promovam a qualidade 
dos solos, a biodiversidade e a diversificação das culturas. 

É bom que se saiba, também, que não vamos resolver o deficit da 
nossa balança comercial em produtos hortofrutícolas com base em 
conselhos de comentadores que nos dizem para semearmos os jardins 
da residência, fazer hortas comunitárias ou semear os vasos nas 
varandas de casa. O sector agrícola é muito mais do que todas essas 
minudências e está a atravessar um período que incomoda qualquer 
técnico que se preze, para mais acrescido de comentários daqueles 
que não sabem como se planta uma couve e infelizmente com 
abundante apoio jornalístico. Sabemos bem quão importante é a 
agricultura familiar para reduzir a fome, pois nascemos com ela, 
sendo vulgarmente praticada no mundo rural, como meio de 
subsistência e agora, como é público, deve ser transposta para hortas 
urbanas, mas com “cabeça, tronco e membros”, porque com o 
caminho percorrido para a monocultura ficamos na posição de o não 
saber fazer e como não se nasce a saber fazer agricultura é bom não 
“embandeirarmos em arco”. 

A nossa Região teve a infelicidade de cair na chamada “monocultura 
da vaca” sem se aperceber que tem condições edafo-climáticas 
excepcionais para realizar uma agricultura de excelência e também 
sem se aperceber que tira da terra valores absolutamente ridículos. 

Num estudo do IAMA sobre a produção de leite nos Açores, verifica-se 
que a produção média por hectare/ano é de 6.976 litros ou seja um 
hectare da terra produz na Região um valor bruto equivalente a 2.093 
euros (6.976 x 0,30 cts). É na verdade um valor muito pequeno 
quando comparado com outras culturas possíveis de se poderem 
realizar na nossa Região, tornando-se ainda mais pequeno pelo facto 
de que para produzir a quantidade apontada (6.976 litros), temos que 
importar em cereais, concentrados, fenos e palhas num terço do seu 
valor, ficando, portanto, por uns míseros 1.466 euros/ha. 
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Os Serviços de Desenvolvimento Agrário de S. Miguel têm instaladas 
plantas de kiwi que, segundo informação dos técnicos, produzem 50 a 
100 kg por árvore. Com estes números e transpondo-os para um 
pomar com 1.000 árvores/hectare podemos afirmar que o referido 
hectare de terra por ano poderá produzir um valor bruto equivalente a 
30.000 euros (30.000 kgx1euros). 

As laranjeiras que possuímos na Graciosa produzem por ano cerca de 
40/50 kg por árvore. Também um pomar de laranjeiras com 1.000 
árvores/hectare/ano poderá produzir um valor bruto equivalente a 
21.000 euros (30.000kgx0,70 cent.). 

Em trinta anos como produtor de vinho na Ilha Graciosa, em vinha 
mecanizada, tivemos uma produção média de 8.000 litros/hectare/
ano, aos quais podemos atribuir um valor bruto equivalente de 8.000 
euros/hectare/ano(8.000 litrosx1 euro). 

Quando fizemos batata, também na ilha Graciosa, em produção 
mecanizada era de cerca de 30.000 kg por hectare, podendo atribuir-
se um valor bruto de 9.000 euros/hectare (30.000x0,30 cent.). 

!
!
!
                                                       -LEITE       2.093 euros (1.466€) 

                                                        

                                                       -kIWI       30.000 euros 

PRODUÇÃO EM VALOR BRUTO 

                                                       -LARANJA 21.000 euros 

  POR HECTARE DE TERRA 

                                                       -VINHO      8.000 euros 

!
                                                       -BATATA    9.000 euros  

!
!
!
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É claro que estamos a apresentar números que não são retirados de 
“contas de cultura”, porque elas não existem na Região. Na verdade, 
tratar-se-ia de um instrumento fundamental para a apreciação em 
causa, pois a “conta de cultura” é uma excepcional ferramenta de 
controlo das actividades produtivas, de indicação de importantes 
informações para as tomadas de decisão do agricultor e também para 
o sector público estabelecer as suas estratégias. 

Por outro lado, não podemos apresentar números recolhidos de 
verdadeiros pomares industriais com área e técnica recomendável 
porque estes, lamentavelmente, também não existem nos Açores. 

Ainda, e para que se possa fazer uma pequena ideia de quanto a 
nossa Região está a ser muito fraca no que respeita a produções por 
hectare de terra, em seguida referiremos algumas produções 
conseguidas em vários países incluindo Portugal Continental: 

  

!
            tomate para indústria   - 100 toneladas/ha 

!
                    beterraba sacarina       -  100 toneladas/ha  

!
                    pêra rocha(só Portugal)-   50 toneladas/ha 

!
                    maçã golden                -   60 toneladas/ha 

!
                    milho grão                   -   20 toneladas/ha 

!
                    banana (Canárias)        -   60 toneladas/ha  

!
                    banana sob coberto 

                     nas Canárias                - 100 toneladas/ha 

!
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!
!
Seguindo o mesmo critério de procurar demonstrar que a nossa 
Região, no campo agrícola, está a caminhar mal, mas agora com 
dados estatísticos, vamos apresentar números comparativos de 
produções agrícolas de duas Regiões aqui ao lado a saber a Região da 
Madeira e a Comunidade Autónoma das Canárias. 

  

!
!

ESTATÍSTICAS AGRÍCOLAS DE 2012 

(principais culturas) 

!
AÇORES MADEIRA 

Superfície Agrícola Útil 120.000 
ha

5.428 ha

Batata 8.685 tn 45.945 tn

Batata doce 1.075 tn 10.920 tn

Beterraba 1 8 . 8 9 4 
tn

----

Inhame 1.036 tn 628 tn

Milho forrageiro 267.373 
tn

----

Ananás 1.295 tn ----

Anona 231 tn 840 tn
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Banana 5.227 tn 17.301 tn

Laranja 3.631 tn ----

Maça 426 tn 1.790 tn

Abóbora ---- 500 tn

Alface ---- 2.904 tn

Cana do açúcar ---- 5.721 tn

Chá 95 t ----

Cebola ---- 3.013 tn

Couve brócolo ---- 1.444 tn

Couve flor ---- 1.155 tn

Couve repolho ---- 4.452 tn

Feijão maduro ---- 1.198 tn

Feijão verde ---- 1.403 tn

Milho grão 451 tn 4.452 tn

Tomate ---- 9.979 tn

Abacate ---- 525 tn

Limão ---- 1.242 tn

Vinho DOP 4.979 hl 45.563 hl
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!
!
!
Conforme os números apontados e retirados da estatística publicada 
pelo Instituto Nacional de Estatística, pensamos que qualquer bom 
açoriano ou residente, mesmo não sendo técnico ou político ao 
analisá-los, deve sentir-se absolutamente amarfanhado com tamanha 
irracionalidade, não sendo necessário fazer grande esforço para 
compreender que estamos em presença de uma crise de valores, ou 
seja, aquilo a que vimos apelidando de quarta classe.  

Escusamo-nos, no caso, de entrar na avaliação ao pormenor, dizendo 
somente que tratando-se de Regiões próximas, com condições edafo-
climáticas semelhantes, a Região da Madeira com uma orografia 
bastante mais acidentada, com 4,5% da nossa superfície agrícola útil, 
produz em valor cerca de metade do que toda a nossa Região. E, pior 
ainda, sabendo-se que para produzirmos os montantes mais 
significativos constantes na relação apontada, o leite e a carne foram 
necessárias importações no valor de cerca de um terço, em cereais, 
concentrados, fenos e palhas. E, muito pior ainda considerando o 

Vinho IGP 625 hl 267 hl

Vinho sem certificação 3.747 hl 3.698 hl

Leite de vaca 534.000 
tn

----

Reses abatidas bovinos 1 8 . 1 3 7 
tn

1.629 tn

Reses abatidas ovina 7 tn 1 tn

Reses abatidas caprina 14 tn 1 tn

Reses abatidas suína 5.492 tn 562 tn

Aves abatidas 4.469 tn 4.302 tn
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milho forrageiro, também apontado na relação, como custo de 
produção como é óbvio. 

Na Comunidade Autónoma das Canárias só 7,26% da superfície total é 
que é cultivada, traduzindo-se em 58.200 ha de superfície agrícola 
útil, o que representa sensivelmente metade da nossa Região. 

Uma das características principais das Ilhas Canárias é a falta de solo 
para cultivo e de água. 

Mesmo com os condicionalismos de falta de água e terreno de cultivo 
a Comunidade das Canárias tem uma diversidade de culturas 
assinalável como: Banana, tomate, pepino, pimento, cebola, feijão 
verde, melão, vinho e culturas subtropicais como: manga, papaia, 
abacate e abacaxi. 

Tem uma percentagem de culturas protegidas (estufas) cerca de 10% 
da SAU (6.200 hectares) e uma produção total em produtos agrícolas 
que se aproxima de um milhão de toneladas. 

Tem como principais culturas para exportação a banana e o tomate. 

A banana é cultivada em 9.562 ha com uma produção de 420.700 
toneladas (2010) que é enviada na sua quase totalidade para Espanha 
Continental (ver aqui). 

O tomate é produzido em estufa numa área de 2.260 ha com uma 
produção de 119.800 toneladas e é exportado para o Reino Unido e 
Holanda. 

Analisando o descrito, verificamos que as Ilhas Canárias com 10% de 
área da nossa superfície agrícola útil (9.562+2.260 = 11.822 ha) 
produzem em valor, sensivelmente, o dobro da totalidade da produção 
da nossa Região. 

ENFIM, RESUMINDO E CONCLUINDO, SE OS MADEIRENSES 
TIVESSEM 10% DA SUPERFÍCIE AGRÍCOLA ÚTIL (SAU) QUE NÓS 
TEMOS, PRODUZIRIAM EM VALOR TANTO COMO NÓS, E OS 
CANARINOS COM OS MESMOS 10% PRODUZEM, EM VALOR, O 
DOBRO DO QUE NÓS AÇOREANOS PRODUZIMOS. 

A propósito do que acabamos de afirmar, queremos dizer que dói, 
mas dói mesmo muito, a quem levou uma vida inteira (mais de 65 
anos) desde os bancos da Escola Agrícola de Santarém a dizer, e 
“fazer gala” na afirmação de que a sua Região tinha grandes 
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potencialidades agrícolas, ao ponto de poder fazer duas ou três 
culturas durante o ano e no mesmo terreno. 

Por esta atitude, bem como de muitas outras, não deixaremos de 
evocar a ética moral e profissional que sempre nos acompanhou, 
apontando, aqui e agora, quando entrevistado pela RTP AÇORES pelo 
Sr. Paulo Martinho, em assuntos relacionados com agricultura, já lá 
vão 30 anos, o mesmo nos ter perguntado se o que tínhamos dito era 
para ir para o ar, ao que respondemos que sim. Então o Sr. vai preso, 
ao que retorquimos, nós queremos ir presos. Claro que tudo isto se 
passou na paródia, mas ilustra bem a luta que dedicamos e 
continuaremos a dedicar em possível benefício de uma Região que 
nos é muito querida e que sempre achámos poder proporcionar aos 
filhos e netos um bem estar com óptima qualidade de vida. 

É chocante, mas é uma realidade que, pensamos, deve ser 
urgentemente analisada e alterada, pelos actuais ou outros 
projectistas e respectivos decisores, pois estamos em presença de um 
péssimo desenvolvimento do sector agrícola para quem teve à sua 
disposição durante muitos anos cerca de 950 euros por hectare e por 
ano. 

Por outro lado, a Região passa grande parte do seu tempo a discutir 
se a agricultura tem para gastar mais uns milhões ou menos uns 
milhões de euros, sem o comum dos mortais saber para que servem 
esses milhões e se os mesmos investidos na Região têm algum 
retorno, ou seja se estamos conectados com aquilo que todo o povo 
açoriano anseia e que é a criação de riqueza e consequente criação de 
emprego. Se assim não acontece é porque estamos em presença de 
um sector económico parasitário, sem ser sustentável e não naquilo 
que tem sido dito e redito como sendo o salvador da economia 
regional.  

É claro que para nos situarmos no caminho certo temos que saber, 
com exactidão, qual o valor da produção agrícola regional, o montante 
dos subsídios recebidos de Bruxelas para o sector e o montante dos 
custos de produção, a saber: milho forrageiro + fertilizantes + cereais 
+ rações + combustíveis + sementes + mão de obra + máquinas + 
alfaias + amortizações + pesticidas + produtos veterinários + rendas 
de terra etc., etc. 
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Se na apreciação dos números apontados nos cingirmos, somente, ao 
leite e à carne com os respectivos subsídios e custos de produção, 
pondo de parte qualquer futura alteração no sistema produtivo 
regional, facilmente concluímos que estamos a caminho de uma 
morte anunciada, não tirando partido das verbas comunitárias que 
devem ser sempre dirigidas para sectores e culturas com a possível 
sustentabilidade, como determinam as normas Comunitárias. 

Na verdade, estamos a atravessar um momento histórico no sector da 
agricultura açoriana que, achamos, deve ser ponderado e apontados 
caminhos por técnicos credenciados aos governantes e não esperar 
que as possíveis directrizes somente de gabinete nos apareçam como 
caídas do céu. 

Quão longe vão os tempos em que os nossos Pais e Avós sem 
quaisquer dinheiros oferecidos - (119 milhões de euros por ano a 
partir do ano de 2014) - produziram numa superfície agrícola útil com 
menos um terço do que a actual (120.000-40=80.000 ha): 

• Nos anos cinquenta - 63.000 toneladas de milho e 10.000 de trigo/
ano 

• Beterraba suficiente para abastecer a Região em açúcar, chegando a 
produzir-se 160.000 toneladas, em 1964. 

• Batata doce para abastecer 5 fábricas de álcool, chegando à 
fantástica produção de 10.000.000 de litros de álcool. 

• Batata branca para exportação para Inglaterra. 

• Chicória com uma produção de 40.000 toneladas nos anos 70 numa 
área de 1.200 ha e apenas 2.800 tn em 1998, acabando por 
desaparecer há cerca de uma década. 

• Tabaco para abastecer 4 fábricas. 

• Chá para fornecer a 6 fábricas. 

• Vinho aos milhões de litros (em 1994 oito milhões). A Ilha Graciosa 
produziu no ano 1836, três milhões de litros. 

• Muitas toneladas de inhame, amendoim, ervilha, centeio, aveia, 
chicharro, tremoço e feijão com exportação para o Continente. 

• Linho para fornecer 1 fábrica cujo tecido alimentava as indústrias de 
bordados. 
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• A laranja que foi exportada para Inglaterra às centenas de milhares 
de toneladas e que foi substituída pela cultura do ananás, com cerca 
de 4.000 estufas nos anos quarenta. 

• Um efectivo pecuário bovino de 140.000 cabeças nos anos 
cinquenta produzindo-se 2.700 toneladas de manteiga e 90.000.000 
de litros de leite. 

Pelo que acima dizemos podemos concluir que são imensas as 
possibilidades de diversificação agrícola na Região e respectiva 
industrialização, que até nos faz recordar o que dizia o nosso saudoso 
pai “na agricultura açoriana podemos fazer tudo o que nos der na 
“real gana”, porque tudo dá”. 

A este propósito podemos, ainda, lembrar que os Serviços Agrícolas 
de algumas ilhas fizeram experimentação de culturas subtropicais 
(abacate, papaia, manga, etc...) e obtiveram resultados excelentes. 

Nos anos cinquenta, o caminho inicialmente apontado por Lisboa para 
o desenvolvimento da pecuária nos Açores era para a produção de 
carne, pois que o matadouro de Lisboa necessitava de 60.000 cabeças 
de gado bovino/ano e não pretendia importar essa carne, mas sim 
recebê-la dos Açores e de Angola. 

Mais tarde, já depois do 25 de Abril, foi criado o Plano Pecuário dos 
Açores com o objectivo claro de produzir carne e leite para suprir as 
necessidades do Continente Português. Foi criado pela Portaria nº 
548/74, pelo facto de os Açores terem boas condições para a 
produção de erva, investindo-se na recuperação de 40.000 ha de 
pastagem, fomento da avicultura e suinicultura, abertura de 
caminhos, captação de águas, apoios às indústrias de lacticínios e 
carnes, etc., etc. 

Este Plano Pecuário dos Açores foi presidido pelo Sr. Dr. Leal Armas, 
com o qual tivemos alguns desaguisados relacionados com as 
diferentes visões no campo do desenvolvimento agrícola da Região. 

Com o decorrer dos anos, com a instalação de novas fábricas de 
lacticínios, e mais tarde com os abundantes verbas da Comunidade 
Europeia, caímos no que hoje chamamos a “monocultura da vaca” 
para a qual e sempre, ao longo dos últimos 40 anos, com orgulho o 
dizemos aqui e agora, que não metemos “nem prego nem estopa” 
para o grande “trambolhão” que a Região deu no sector agrícola e 
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que, como técnicos discordámos sempre com o caminho percorrido, 
inclusivamente dando pareceres, oralmente e por escrito, contrapondo 
com culturas mecanizadas de vinha, hortícolas e frutícolas. 

A propósito de fruta, a informação de que dispomos é que na 
campanha de 2010/2011 o consumo de fruta em Portugal per capita 
foi em média de 112 kg de frutos. Se na Região o consumo fosse 
idêntico, teríamos que importar ou produzir 27.000 toneladas; o 
equivalente a cerca de 1.000 hectares em produção. 

Como estamos a escrever sobre fruta não deixaremos de vos contar o 
sucedido há pouco tempo atrás, aqui na nossa Ilha Graciosa. 

Quando o nosso amigo e colega Ezequiel Moreira da Silva comprava 
maracujá para fabricar o seu famoso licor, vendemos-lhe alguns 
milhares de quilos que produzimos aqui na Ilha Graciosa. 

Este ano, quisemos fazer o mesmo tipo de cultura, para consumo 
caseiro e então comprámos no mercado maracujá vindo da América 
Latina. Só conseguimos uma germinação de cerca de 10% e depois 
não conseguimos salvar planta nenhuma. 

Deduzimos estar em presença de frutos tratados com produtos para 
conservação por longo tempo, tais como : raios gama, difenilamina, 
etoxiquina ou outro qualquer. A etoxiquina, foi o produto proibido 
recentemente pela Comunidade Europeia e que era usado por 
Portugal para a dita conservação de frutos. 

Somos a Região do país com maior percentagem de cancro, mas 
temos muitas e variadas frutas bonitas importadas de “cascos de 
rolha” e que até as compramos em grandes quantidades para 
distribuir pelos alunos das escolas. 

Vivemos felizes e contentes, porque ainda temos o vinho de cheiro 
para as festas em honra do Divino Espírito Santo. 

Em 11 de Abril de 1988, efectuámos um trabalho para o Simpósio 
Vitivinícola, realizado na Ilha do Pico, em que dizíamos o seguinte: 

“Segundo o Professor Pedro Bravo o vinho de produtor directo é um 
vinho ordinário de má conservação, sujeito a adoecer e contendo 
“malvina” que pode causar aos seus consumidores certas 
perturbações que podem chegar à loucura. 
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Outros técnicos apontam que a existência de diclocusidos nos 
produtores directos com 21% de malvidina, 17% de petencridina e 
12% de delfinidina são considerados tóxicos e cancerígenos”. 

Nada mais a acrescentar, somente tristes, atónitos e indignados. 

Ainda em relação àquilo a que vamos apelidando de quarta classe não 
podemos deixar de fazer a seguinte pergunta: 

Então se os nossos Pais e Avós tivessem à sua disposição uma fonte 
de energia fabulosa, que há anos e anos é deitada “borda fora”, não a 
tinham já aproveitado? Referimo-nos à EDA – SOGEU que com o seu 
potencial do “rejeitado” diz que vai utilizá-lo no aquecimento de uma 
estufa para produtos hortícolas e aquecimento da água das piscinas 
dos Bombeiros da Ribeira Grande. É, na verdade, pôr um elefante a 
puxar por um triciclo para criança e não fazer as chamadas “contas à 
vida”, convencidos que somos ricos e que vamos indefinidamente ter 
uma política social que temos sem a criação de empresas que paguem 
impostos e criem emprego. 

É curioso a Região falar muito em exportação sem nunca dizer quais 
os novos produtos a exportar, e não falar nunca na produção e/ou na 
industrialização que achamos ser fundamental para conseguir tal 
desiderato; a exportação. 

Sabendo-se que uma das razões que levou à desindustrialização da 
Europa foi o custo da energia, nós que a temos a rodos e não 
poluente, não a aproveitamos e entramos agora na visão messiânica 
de ver se o mar nos compensa com alguma das suas possíveis 
riquezas.  

Lembro aqui a ideia lançada na carta anterior, acerca do 
aproveitamento da referida energia, o “rejeitado” para a secagem de 
forragens para evitar a importação do estrangeiro, de centenas de 
contentores de fenos, farinhas e palhas, uma brutalidade de cereais e 
também para uma possível conquista no fornecimento de 67.276 
toneladas de luzerna que Portugal Continental importa (2004).  

Já que estamos “com a mão na massa” não deixaremos de 
acrescentar que se fossemos agricultores na Ilha Terceira, já nos 
tínhamos manifestado pelo desperdício que, abundantemente, provém 
das entranhas da ilha sem qualquer aproveitamento (6 anos). 
Referimo-nos à quantidade de vapor existente e que não é suficiente 
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para rentabilizar a implantação de uma indústria geotérmica (segundo 
parecer do Sr. Dr. Victor Hugo Forjaz) e que poderia muito bem ser 
negociada pela Associação de Lavradores Terceirenses, possivelmente 
em parceria com os Chineses para o fabrico de leite em pó e ou com 
os americanos para desidratação de produtos agro-alimentares, 
conseguindo-se assim o fabrico de produtos com baixíssima “pegada 
de carbono”, o que ocasionaria o poder “dar cartas” por esse mundo 
fora. 

Enfim, poderão ser tudo ilusões, mas o que não aceitamos é continuar 
com a tão malfadada agricultura de quarta classe que esperamos vir a 
ser, muito em breve, alterada, quanto mais não seja por termos que 
nos integrar numa economia de baixo carbono, não ignorando 
portanto toda a nova filosofia da Comunidade Europeia, no que se 
refere às alterações climáticas. Por isso, foi pena não darmos 
importância ao trabalho de casa que apontámos há 6 anos atrás, na 
carta que vos enviamos, e que convém nunca esquecer que o 
conhecimento e a ciência são fundamentais para a sustentabilidade, e 
que esta se for sempre ignorada, ou perto disso, com verbas na 
ordem de 1.000 euros por hectare/ano como recebemos actualmente, 
vamos, forçosamente, no futuro ter grandes problemas com a 
Comunidade.  

Não é entrando no campo da publicidade enganosa ou dizendo 
(pasme-se) que os Açores têm a melhor agricultura do país, que 
vamos a algum lado. Primeiro porque dizer que temos um leite quase 
biológico, que temos uma pegada ambiental muito boa ou que as 
nossas vacas são felizes, é entrarmos na publicidade enganosa que é 
muito pior do que não fazer publicidade. E depois porque Portugal 
Continental teve uma agricultura que cresceu de 2000 a 2012, 28,3% 
e segundo o INE o sector agrícola, ao longo de 2013, teve um 
crescimento em termos reais de 4,5% em comparação com 2012, tem 
variadíssimas culturas de excelência a nível mundial, como sejam o 
milho, a vinha, o tomate, o olival, a beterraba, etc., tem jovens 
agricultores com ordenha do seu efectivo pecuário por robot, vacas 
com índice genético muito superior ao nosso e salário mensal líquido 
na agricultura de 800 a 1035 euros. Veja-se o que se passa 
actualmente com a cultura do Kiwi no continente (ver aqui). 
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Para produzir leite e carne com importação de cereais e fabrico de 
160.000 toneladas de concentrados, com adubações azotadas em 
exagero, com importação de 57.000 toneladas de adubos químicos, 
com elevada intensidade de pastoreio com 276.000 bovinos em 
72.000 ha, com elevadíssimas distâncias a percorrer pelos cereais 
importados e também pelas distâncias a percorrer pelos produtos 
acabados para os colocar nos mercados, deveremos ter uma “pegada 
de carbono” enorme que nos vai, garantidamente, e futuramente 
dificultar a venda dos mesmos, e, como o leite não é vendido em 
natureza às populações, vejam lá o que acontecerá aos industriais de 
lacticínios. Aliás, conforme aquilo que vimos expondo, estamos 
prevendo que a breve trecho e talvez nas já muito faladas relações 
contratuais entre o produtor e o industrial, virá a figurar a “pegada de 
carbono”. 

O equilíbrio que possamos introduzir com a “pegada de carbono”, está 
indissociável à economia, ao ambiente, à sustentabilidade, à qualidade 
de vida e forçosamente terá implicações na vida futura da nossa 
Região. 

Como já dissemos nem mesmo com a marca AÇORES ficaremos a 
salvo, e, muito pior, quando começamos o ano de 2014 a lançar um 
vinho com a Marca Açores para celebração eucarística das missas 
açorianas. É aquilo a que chamamos os “vendilhões do Templo” a 
cambiar moeda falsa, muito simplesmente porque o vinho em questão 
não é puro, é feito com adição de aguardente (cerca de 15%) que 
nem é produzida na Região, sendo o vinho chamado de licoroso, com 
um grau álcool de 16,5. 

Não estamos a ver as igrejas continentais a usar nas celebrações 
eucarísticas o Vinho do Porto com cerca de 15% de aguardente, e 
também porque não estamos a ver que o Douro, para venda do seu 
produto, tenha que dizer que vinho é quase puro como se uma pessoa 
com 10% ou mais de desonestidade possa ser considerada honesta e 
porque não necessitam de artes e manhas para vender o seu licoroso 
com exportações na ordem de 320 milhões de euros em 2013. 

Estamos em crer que a Igreja não quererá cair na crise de valores, a 
que vimos apelidando de quarta classe e, portanto, não quererá 
também deixar-se nivelar por baixo. A não ser que antecipadamente 
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consinta que os ramos de flores naturais que embelezam as nossas 
igrejas, sejam 15% flores plásticas. 

Depois de procurarmos, como dissemos no início desta carta, valorizar 
a sustentabilidade, passando pela incorporação de inovações 
tecnológicas no sector leiteiro, pensamos que devemos procurar um 
outro caminho, no campo das Ciências Agrárias, que nos leve também 
a uma agricultura rentável e de baixo carbono, nomeadamente no 
desenvolvimento das proteínas vegetais, tendo sempre em atenção 
que, hoje em dia, o campo da inovação é fundamental, pois vivemos 
numa competição cada vez mais global, sendo muito importante 
inovar para poder, mais facilmente, competir. 

A propósito da competição global não esqueçamos o que está em cima 
da mesa, como seja a negociação dos acordos de livre comércio entre 
a Europa e os Estados Unidos e a Europa e o Mercosul, com 
anunciada conclusão em 2015. Recentemente, o Brasil anunciou que 
pretende duplicar a sua produção de carne nos próximos dez anos. 

Por essa razão, a globalização, pensamos que a Região no momento 
actual, no campo agrícola, deve apostar em culturas que lhes tragam 
mais-valias pelo facto de as poder produzir no seu clima subtropical e 
estarem integradas numa Europa que importa muitos e variados 
produtos agro-alimentares que não têm possibilidade de os produzir. 

!
!
!
Caros colegas, 

!
Depois do que acima dissemos, queremos afirmar que dificilmente 
encontraremos outro sector, que não o primário, e neste, a 
agricultura, que nos possa catapultar para uma criação de riqueza e 
consequente criação de emprego, que nos é urgente resolver, tendo 
como base um melhor aproveitamento do nosso espaço rural. 

Como todos sabemos, na agricultura para produzir, é preciso reunir os 
factores terra, trabalho e capital. 
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Os dois primeiros estão facilmente disponíveis, falta ir buscar o 
capital. Este, o capital, por norma traz consigo a tecnologia e ciência 
no equilíbrio orçamental, com consequente sentido apurado de custo/
benefício que nos é essencial para podermos chegar a “bom porto”. 

Por essa razão, achamos que as Associações Agrícolas devem estudar 
o assunto e, em conjunto, procurarem um investidor do tipo Grupo 
BENSAÚDE, Grupo SONAE ou Grupo JERÓNIMO MARTINS. Qualquer 
destes Grupos poderá vir a estar interessado em investir na Região no 
sector agrícola como estão a fazer ou com intenções de o realizar no 
Continente (os dois últimos Grupos). 

Todos eles, sabendo dos incentivos já criados na Região, com uma 
possível optimização do negócio e possibilidade de investimento 
comparticipado pela Comunidade que poderá chegar aos 95% a fundo 
perdido, talvez queiram investir nos Açores. 

Ao conseguir-se uma possível sociedade com um dos Grupos 
apontados, poderemos ter a fundada esperança que poderá ser 
resolvido em grande parte o “calcanhar de Aquiles” açoriano, que é o 
desemprego. 

Entrando agora naquilo a que podemos chamar de verdadeira 
inovação para uma Região que dela necessita “como de pão para a 
boca” é entrarmos na produção frutícola, aliás como vimos a apontar, 
desde sempre, mas agora com a nuance de começarmos em força na 
produção de banana sobre coberto, isto é, em estufa como estão a 
fazer nas Ilhas Canárias para aumentarem a produtividade e se 
defenderem da concorrência das empresas multinacionais (ver aqui) e 
(ver aqui). 

É de realçar aqui e agora que a Região Açores é a única Região da 
Europa que se pode abalançar a uma cultura de banana em grande 
escala, uma vez que as Ilhas Canárias estão sem terreno e sem água, 
o que é um factor limitante para a expansão da cultura, por terem os 
recursos aquíferos esgotados para tal. A Madeira também está muito 
limitada, sem terreno, porque este foi desviado para a construção. 

Lembramos, aqui, que os terrenos ultramarinos franceses, as Ilhas de 
Guadaloupe e Martinique, sujeitas a furacões que chegam a arrasar os 
bananais, continuam a apostar na cultura, com grande tecnologia, 
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embora distantes de França para onde enviam a banana que demora 
por barco cerca de 10 a 12 dias (ver aqui). 

A fruta que Portugal Continental mais importa é a banana, tendo em 
2012 importado de 132.384 tn com um valor de 80.560.000 €. 

A Europa também importa grandes quantidades de banana (2001) 
Valores em mil toneladas: Alemanha – 1.065, Bélgica – 956, Reino 
Unido – 736, Itália – 570, França - 366 e Polónia – 270. 

Os Países maiores exportadores são: (mil ton.) Equador - 5.000, 
Costa Rica – 1.900, Filipinas – 1.800, Colômbia – 1.600 e Guatemala - 
1.200. 

As três maiores empresas produtoras de banana são : Chiquita 
Brands Internacional, Dole Food Company e Del Monte Foods, todas 
elas multinacionais norte-americanas com explorações na América 
Central e do Sul. Operam com 80% do volume transaccionado 
internacionalmente, sendo os Estados Unidos o principal importador. 

Aqui, não queremos deixar de transmitir o pensamento de que 
qualquer destas empresas pode também vir a estar interessada na 
exploração da cultura da banana nos Açores, uma vez que os países 
produtores da América Central e Sul estão a uma distância da Europa 
cinco vezes maior do que os Açores e a maior produtividade da 
cultura, que é na Costa Rica, é cerca de metade do que nas Ilhas 
Canárias, sob coberto. 

Não entraremos em especulações mas podemos muito simplesmente 
ligar o apontado a uma possível negociação referente ao abandono da 
Base das Lajes, pelos Estados Unidos, dando-nos o apoio na ajuda 
financeira e na tecnologia de produção que é da mais avançada do 
mundo, detida por qualquer das empresas mencionadas. 

Diremos, ainda, que a Região tem um trunfo espectacular que é poder 
dispor na ilha Terceira, além da possível cultura sob coberto da 
bananeira, a possibilidade de industrialização da banana com o vapor 
existente e propriedade da Região (EDA), transformando a banana, 
em banana crocante, como já se efectua também para outras frutas 
(ver aqui).  

Haverá nesta produção e industrialização enormes vantagens sobre 
todas as concorrentes, porque além de ter produção local, terá uma 
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industrialização ecológica, coisa que não vemos ser possível em 
qualquer país da Europa. 

Esta solução da banana crocante é, além do que afirmámos, tanto ou 
mais importante, porque na comercialização da banana ao natural, 
aquando da despencagem, cerca de 20% das extremidades são 
aproveitadas para outros fins. 

Banana crocante com possibilidade de concorrer com a batata frita e, 
seguramente, na composição de cereais de pequeno almoço como já 
hoje existe. Mas com uma diferença fundamental a favor dos Açores; 
com uma ”pegada de carbono” muito baixa em comparação com os 
demais. 

É, portanto, um potencial de exportação para a Europa espectacular, 
tanto mais que todos as hortofrutícolas que existem desidratadas no 
mercado, são-no com Fuel. 

Achamos muito importante anotarmos, desde já, que quando falamos 
em potencial de industrialização com vapor geotérmico queremos 
muito entusiasticamente dizer que o elevado valor económico é não só 
energético, mas também ecológico, pelo que podemos transformar 
qualquer produto da cadeia agro-alimentar com uma “pegada de 
carbono” muito baixa que, conforme afirmamos anteriormente, nos 
trará grande vantagem quando em concorrência com qualquer 
produto do género produzido por esse mundo fora, que devido ao seu 
desempenho carbónico será preferido, recebendo preços premium 
devido à redução da emissão de carbono na cadeia de valor, podendo 
estimar-se em cerca de 78%, em comparação com industrialização 
com consumos de electricidade e combustível fóssil. 

Pelo que acabámos de expor gostaríamos, ainda, de adiantar que se a 
Comunidade Autónoma das Canárias com uma superfície agrícola útil 
com 10% da nossa, produz, em valor, o dobro da nossa Região, nós, 
como é lógico, com 5% da mesma área (cerca de 5.000 ha) 
produziríamos o mesmo valor em banana do que aquele que 
produzimos hoje em dia, com todos os produtos agrícolas da Região. 

Acresce que, e tanto ou mais importante do que o possível valor 
produzido, e baseado nos números actuais canarinos, poderíamos 
criar emprego para cerca de 15.000 postos de trabalho directo e 
indirecto.  
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Esta inovação da cultura da bananeira sob coberto na Região, deverá - 
em nosso entender - ter como apoios a montante três empresas 
industriais, para que o negócio no seu conjunto deixe na Região todas 
as possíveis mais valias bem como a criação de maior número de 
postos de trabalho. 

A primeira será a instalação de uma serração com capacidade de tirar 
partido do potencial madeireiro em criptoméria que a Região quer pôr 
em andamento, abatendo-se 100 ha/ano e que pensamos poder a 
madeira ser aproveitada para a feitura de infra-estruturas das estufas 
a construir e possivelmente caixas e paletes para transporte da 
banana (ver aqui) e (ver aqui). 

A segunda empresa a instalar será a industrialização de filme plástico 
com máquina extrusora de polietileno expandido com a finalidade de 
criar o filme plástico necessário para a construção das estufas a 
instalar (ver aqui). Esta mesma maquinaria poderá também fabricar o 
filme plástico que é consumido na feitura de rolos para silagem, de 
filme plástico também para construção de silos e de os sacos plásticos 
que são usados para protecção dos cachos de bananas, bem como 
filme plástico para cobertura de terreno de cultivo. 

Com a industrialização, tanto da estrutura em madeira como da 
feitura do filme plástico, estamos convictos de que a dita instalação 
da cultura sob coberto ficará na Região por preço muito mais 
reduzido, com a grande vantagem da criação de postos de trabalho. 

A terceira empresa a criar poderá ser em parceria com a Universidade 
dos Açores pois esta está tecnicamente conhecedora do processo de 
micro propagação in-vitro para se conseguir a produção de mudas de 
bananeira que é fundamental para a instalação da cultura sob coberto. 

No Brasil, a Embrapa fez a incubação com várias empresas para a 
produção por micro propagação, atingindo já 50 milhões de mudas 
por ano. 

Estas bananeiras a que chamamos de mudas feitas em laboratório 
têm grandes vantagens porque têm um alto potencial produtivo (+ 
25%), alta qualidade genética, uma planta pode propagar 200 ou 
mais plantas livres de pragas e doenças, uniformidade, etc. (ver 
aqui). 
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http://www.youtube.com/watch?v=x_dSS9WEsAQ
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Dizemos fazer parceria com a Universidade, mas, melhor seria que a 
mesma, querendo, possa tomar a seu cargo toda a logística da 
propagação in-vitro e vender as plantas prontas a serem entregues ao 
produtor.  

SERIA UMA MANEIRA MUITO INTERESSANTE DE VER A NOSSA 
UNIVERSIDADE A COLABORAR COM OS AGRICULTORES AÇOREANOS 
E PODER REALIZAR ALGUNS MILHÕES DE EUROS QUE, DECERTO, 
LHES DARIA MUITO JEITO PARA FORTALECER A QUALIDADE NO 
ENSINO E A NOSSA MULTIPOLARIDADE. 

É claro que com a instalação de milhares de hectares de bananeiras 
sob coberto (um hectare poderá ter cerca de 2.000 plantas) o 
fornecimento de mudas será uma constante todos os anos e assim a 
Universidade poderia ter uma receita também constante, pelo que 
pensamos seria uma mais-valia extraordinária muito importante. 

Estamos convictos de que a inovação da cultura da bananeira sob 
coberto, a instalar em todas as ilhas, seria uma forma interessante de 
dinamizar toda a estrutura produtiva de cada ilha com produtos 
transaccionáveis, exportáveis, industrializáveis, de fácil colocação nos 
mercados e de indiscutível criação de muito emprego. 

A segunda cultura a investigar e implementar na Região, seria o 
abacaxi, assim como é feito na Comunidade das Canárias na ilha 
Hierro como se pode observar (ver aqui). Nesta ilha a introdução 
massiva da cultura foi, nos princípios dos anos 80, e tal como a 
bananeira não tem possibilidades de grande expansão, porque não 
têm terreno capaz para intensificação da cultura. Achamos que será a 
cultura que, no momento actual, melhor garantirá aos produtores de 
leite arrecadar receita para contrabalançar com o possível impacto 
causado pela anulação das quotas leiteiras, desde que o terreno a 
utilizar seja junto das paredes divisórias dos prédios de cultura do 
milho ou da pastagem. 

Caberá, com certeza, ao poder político definir quem fará a 
investigação para escolher a variedade de abacaxi que melhor se 
adapte à nossa Região. No entanto, pensamos que nesta cultura, os 
produtores de ananás, que têm elevados prejuízos nas suas culturas, 
poderão ser os dinamizadores do abacaxi, começando por cultivá-lo 
nas suas estufas. Aqui evocamos a velha frase “se não podes vencê-
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http://www.tenemosunplan.org/documentos/SA2010_ICIA.pdf


lo, junta-te a ele”. Convictos como estamos em relação a esta cultura 
- que na ilha Graciosa existe em alguns pomares como ananás ou 
abacaxi selvagem mas mais doce que o original - é, tal como a 
banana, uma cultura que possivelmente poderá ser trabalhada pela 
Universidade dos Açores na feitura da planta in-vitro para plantação. 

Partindo do princípio que a adaptabilidade da cultura será um êxito, 
convidamos os colegas agricultores a verem no seu parcelar os 
metros lineares das paredes divisórias da sua exploração. Se em cada 
metro produzirem quatro quilos de abacaxi, com certeza que poderão 
obter maior valor do que aquele que recebem pela produção de leite. 

O total de abacaxi importado por Portugal em 2012 foi de 45.467 
toneladas com um valor de 28.161.000 euros. 

Plantámos, há pouco tempo atrás, 100 rebentões dos ditos ananases/
abacaxi selvagem graciosense, afim de poder observar os vários itens 
do seu desenvolvimento. 

Caros colegas, o que temos pretendido transmitir nesta longa carta, 
traduz-se naquilo que sempre temos dito, ao longo de uma vida, que 
é ter uma Região com condições edafo-climáticas espectaculares e 
que, no campo das ciências agrárias, podem dar origem a uma 
grande produção de riqueza, coisa que actualmente não acontece. 

Com a crise de valores que presentemente nos acompanha, e que 
apelidamos de quarta classe, pensamos que devemos dar uma grande 
volta, com base numa directriz que aponte o caminho da investigação, 
da inovação, e da implementação, observando sempre o custo/
benefício para que apareça o tão ambicionado desenvolvimento, e, 
consequentemente, uma nova autonomia democrática; a verdadeira! 

Poderíamos apontar mais uma ou duas culturas possíveis de 
implementar e, talvez até, amenizar o problema da extinta quota 
leiteira, mas agora ficamos por aqui, não deixando de fazer referência 
a certo humor de alguém que nos disse aquando da primeira carta 
que vos enviei “está convencido que escreveu a Bíblia da agricultura 
açoriana”. Continuando no campo humorístico diremos que a primeira 
carta foi o Antigo Testamento e esta agora é o Novo Testamento e, já 
que estamos “com a mão na massa” diremos que o Pai Nosso da 
agricultura açoriana deveria rezar assim: 
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A MELHOR POLÍTICA AGRÍCOLA É AQUELA QUE VISA TIRAR DA 
TERRA O MAIOR RENDIMENTO POSSÍVEL, TENDO EM ATENÇÃO O 
RESPEITO PELAS PRÁTICAS AMBIENTAIS E, POR OUTRO LADO, 
RECONHECENDO QUE, COM A GLOBALIZAÇÃO, IMPÕE-SE-NOS 
PRODUZIR COM QUALIDADE E AO MAIS BAIXO PREÇO, 
CONCILIANDO A COMPETITIVIDADE COM SUSTENTABILIDADE. 

E a Avé Maria da agricultura, assim: 

O EQUILÍBRIO QUE POSSAMOS INTRODUZIR COM A “PEGADA DE 
CARBONO” ESTÁ INDISSOCIÁVEL, À ECONOMIA, AO AMBIENTE, À 
SUSTENTABILIDADE, À QUALIDADE DE VIDA, E, FORÇOSAMENTE, 
TERÁ IMPLICAÇÕES NA VIDA FUTURA DA NOSSA REGIÃO. 

!
Ao terminar, caros colegas, não deixarei de acrescentar que o peso 
das palavras contidas nesta carta e, por fim, nas pseudo orações 
acima mencionadas, traduz bem o estado de espírito, de um 
agricultor e técnico açoriano que durante grande parte da sua vida 
(40 anos), observou o constante pedido de socorro pelo sector 
agrícola, com constantes injecções de capital, com o eclipse total dos 
técnicos regionais e com ausência de uma definição estratégica que o 
levasse a uma efectiva criação de riqueza, tornando-se descabido e 
humilhante uma Região, com o potencial que tem no campo das 
Ciências Agrárias continuar, apenas, a seguir as directrizes traçadas 
há 40 anos atrás pelo Governo Provisório da República na Portaria nº 
548/74 de 30 de Agosto de 1974. 

!
Um abraço. 

!
!
Raúl Machado da Costa 
Santa Cruz da Graciosa, Abril de 2014  

!
p.s.  Se gostou do que leu agradecemos que divulgue 

!
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        Obrigado
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