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A IMPORTÂNCIA DO SETOR DO LEITE E LATICINIOS PARA A ILHA 

TERCEIRA

O Açores são constituídos por nove ilhas

dispersas, incluindo a ilha Terceira. A terceira

maior em dimensão e a segunda mais

habitada, com cerca 50 mil habitantes.

O sector emprega direta e indiretamente mais

de 50% da população ativa. Sendo o setor

agrícola fundamental para fixar a população.

Ilhas de origem vulcânica com terrenos férteis

mas com parcelas pequenas e dispersas.

Não há muitas alternativas à produção de

leite e carne, devido às nossa caraterísticas

de solo e clima.





A IMPORTÂNCIA DO SETOR DO LEITE E LATICINIOS PARA A ILHA 

TERCEIRA

Na ilha Terceira os produtores

de leite e carne têm uma

responsabilidade económica,

social e de proteção ambiental.

Somos os jardineiros da ilha.

Os terrenos ficam devidamente

cuidados, e preserva-se de

forma eficaz os aquíferos, solos

e biodiversidade.

Mesmo outros setores como o

turismo estão dependentes da

existência da pecuária.
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A TIPICA EXPLORAÇÃO TERCEIRENSE SOMOS 56.062

HABITANTES (CENSOS 2011)

TEMOS 58.800 BOVINOS (CENSOS 2009)

CERCA DE 568 PRODUTORES DE LEITE.

EXPLORAÇÕES EM REGIME EXTENSIVO E SEMI-EXTENSIVO, COM EFECTIVOS  MÉDIOS ENTRE OS 

50 E OS 200 ANIMAIS.

20% das explorações possuem sala de ordenha fixa. As restantes ordenhas são feitas com 

equipamento móvel na pastagem.

CARACTERISTICAS DO LEITE TERCEIRENSE:

3.8% DE GORDURA

3.3% PROTEÍNA

260 CCS



MANEIO ANIMAL

O sucesso de uma exploração passa por um bom maneio

Diagnóstico de gestação

Onde se defina diversas etapas.

Parto trinta dias verificar estado do útero  

se esta limpo.

Entre 60 e 90  dias após o parto tentar 

engravidar a vaca.

Trinta dias após a inseminação fazer o 

diagnóstico. 

Entre 60 a 90 dias reconfirmar nova mente 

a gravides.

A partir dos 180 OK Dry pronta para a 

secagem.  



Um dos modelos de maquina de ordenha móvel

Uma realidade nos Açores devido as parcelas 

dispersas em grande parte das explorações 

MANEIO ANIMAL



Algumas explorações com  

complexos de ordenha 

fixos e sustificados.

Criando condições de 

trabalho e maneio dos 

animais.

Estes investimentos são 

fundamentais para  cativar 

os jovens para o sector.

MANEIO ANIMAL



A IMPORTÂNCIA DO SETOR DO LEITE E LATICINIOS PARA A ILHA 

TERCEIRA

Nos últimos anos têm se assistido um decresçimo de numero de 

produtores.

Nº de Produtores a entregar leite: 

JAN 10

797



A IMPORTÂNCIA DO SETOR DO LEITE E LATICINIOS PARA A ILHA 

TERCEIRA

Nos últimos anos o que se tem passado?

Entregas:



A IMPORTÂNCIA DO SETOR DO LEITE E LATICINIOS PARA A ILHA 

TERCEIRA

Os Lavradores da Ilha Terceira  evoluíram muito nos últimos anos:

-O número de Salas de ordenha fixas duplicou em 10 anos.

-Aproveitaram como ninguém os apoios para os investimentos em 

mecanização na construção de infraestruturas com apoios no 

âmbito do PRORURAL  fundamentais para criar condições de 

trabalho para cativar os jovens a não abandonar o sector. 

-Triplicaram em 10 anos os produtores aderentes ao Contraste 

Leiteiro e ao Livro Genealógico.

-Quase triplicou a entrega de leite refrigerado à indústria.

-Estão a aderir significativamente a programas de controlo 

reprodutivo  com ressoltados de aumento de produção até 15% 

vaca ano. 
-A qualidade do leite entregue à indústria para transformação 

melhorou significativamente (CCS e CMT) mantendo-se no entanto 

os parâmetros de gordura e proteína. 



No entanto, nos últimos anos as oscilações .

Preço pago ao produtor:



LEITE E LACTICINIOS - ENQUADRAMENTO

DADOS ESTATISTICOS – RECOLHA DE LEITE

-LEITE PRODUZIDO NOS AÇORES EM 2014

-LEITE PRODUZIDO NA TERCEIRA EM 2014

579.153.014 LITROS DE LEITE

147.543.848 LITROS DE LEITE

25.49 % DA PRODUÇÃO AÇORES

-LEITE PRODUZIDO NOS AÇORES EM 2015

-LEITE PRODUZIDO NA TERCEIRA EM 2015

600.000.000 LITROS DE LEITE

155.000.000 LITROS DE LEITE

25.79 % DA PRODUÇÃO AÇORES

LEITE PRODUZIDO EM PORTUGAL EM 2014 1.856.153.000 LITROS DE LEITE

AÇORES 31.20 %

Fonte: SREA e INE



LEITE E LACTICINIOS - ENQUADRAMENTO

DADOS ESTATISTICOS – TRANSFORMAÇÃO DE LEITE

PRODUTOS QUANTIDADES PERCENTAGEM

LEITE PARA CONSUMO (L) 128.595.750 22%

NATA PARA CONSUMO (KG) 186.852 INFERIOR A 0.5%

LEITE EM PÓ (KG)* 16.388.970 28%

MANTEIGA (KG)* 10.022.569 INFERIOR A 5%

QUEIJO (KG)* 29.621.426 50%

LEITES ACIDIFICADOS (KG) 374.881 INFERIOR A 0.5%

*% OBTIDAS TENDO EM CONTA OS FACTORES DE CONVERSÃO

DADOS RELATIVOS A 2014  Fonte: SREA e INE



LEITE E LACTICINIOS - ENQUADRAMENTO

DADOS ESTATISTICOS – PRINCIPAIS DESTINOS

PRODUTOS RAA RAM CONT UE EXP.

LEITE PARA CONSUMO (L) 20% 5% 71.7% 0.3% 3%

NATA PARA CONSUMO (KG) 85% 2% 13% - -

LEITE EM PÓ (KG) 0.2% - 93.53% 2.47% 3.80%

MANTEIGA (KG) 7% 0.5% 86% 6% 0.5%

QUEIJO (KG) 7% 1% 87% 3% 2%

LEITES ACIDIFICADOS (KG) 72% 8% 20% - -

DADOS RELATIVOS A 2014  Fonte: SREA e INE
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O nosso leite, provém de animais alimentados à base da
pastagem, que confere ao leite um elevado teor de ácidos

gordos benéficos para a saúde humana (Ómega 3 e CLA),

assim como, anti-oxidantes (Vitamina D e B-Carotenos).

TEMOS UMA MATÉRIA-PRIMA DE QUALIDADE E AS NOSSAS 

VACAS VIVEM FELIZES



SEGURANÇA ALIMENTAR

A qualidade dos alimentos ingeridos

pelos nossos animais, aliado à

preservação do meio ambiente

conferem ao nosso produto uma

garantia de segurança alimentar que

é reconhecida pelo consumidor.

Os Açores são associados à Natureza

e à qualidade dos seus produtos.

A presença próxima da Universidade

dos Açores com um polo dedicado à

investigação e ensino nesta ilha traz

uma mais valia em termos de

credibilidade à nossa produção.

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx4abYiqDMAhXB2BoKHaPhDW0QjRwIBw&url=http://www.ganadariajosealbinofernandes.com/2012/05/as-touradas-na-cultura-terceirense.html&bvm=bv.119967911,d.d2s&psig=AFQjCNEpj05vU9qtpNeN_zFMdS2MMF8tUQ&ust=1461340217342197
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx4abYiqDMAhXB2BoKHaPhDW0QjRwIBw&url=http://www.ganadariajosealbinofernandes.com/2012/05/as-touradas-na-cultura-terceirense.html&bvm=bv.119967911,d.d2s&psig=AFQjCNEpj05vU9qtpNeN_zFMdS2MMF8tUQ&ust=1461340217342197


INVESTIMOS NUMA SÉRIE DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS NA 

ÁREA DA  AGRICULTURA E DOS LACTICINIOS, UMA VEZ QUE ESTE É UM 

DOS PRINCIPAIS  SECTORES DOS AÇORES, 

No entanto,

O MERCADO REGIONAL É EXTREMAMENTE REDUZIDO PARA A NOSSA 

CAPACIDADE,  TEMOS QUE LEVAR OS NOSSOS PRODUTOS A OUTROS

MERCADOS

E ESTAMOS LONGE DE TUDO.

SÓ TEMOS DUAS FORMAS DE LÁ CHEGAR:

VIA AÉREA OU VIA MARITIMA
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Apesar de estarmos distantes e num cantinho do Mundo

O mar que que nos separa também serve de barreira sanitária.

Estamos atento ao que se passa lá fora

O consumidor procura diversificação de produtos e novos 

produtos.

Conseguimos ter na origem um produto de EXCELÊNCIA  a 

industria instalada na ilha  não dá continuidade na 

transformação de forma que prevaleça diferenciação na 

qualidade junto do consumidor.  
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PRINCIPAIS OPORTUNIDADES DO SECTOR DOS LÁCTEOS NOS 

AÇORES/PONTOS  CHAVE:

-ORIGEM – MARCA AÇORES;

- O NOSSO LEITE - Matéria-prima de Excelência;

- KNOW-HOW na produção agrícola;

-Tecnologia de Ponta, permitindo Inovação, mas mantendo as 

características naturais;

- Qualidade;

- Valorização da Produção Primária;

- Comunicação e Marketing (Produção em ambiente saudável);

- Gama de Produtos diversificada com carácter de complementaridade.
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Há um mercado de proximidade interessante na produção de queijos 

frescos e curados.

Nos Açores a diversas queijarias de pequena dimensão com uma 

vertente turística as quais são visitáveis incluídas em roteiros 

turísticos. 

Onde se vende queijos entre outros produtos regionais.

Uma  excelente forma de promoção dos produtos locais não 

descorando também a restauração.

A Madeira reúne ótimas condições devido o fluxo de visitantes que 

tem ao longo do ano.  
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Selecionar os melhores animais (quantidade, qualidade, durabilidade, ccs); 

Disponibiliza importantes informações para a tomada  de decisões 

relativas ao seu efetivo leiteiro:

*Histórico de lactações (quantidade, componentes, ccs, ureia).

*Comparação entre animais da mesma lactação (produção 305 dias).

*O período de secagem (tomadas de decisão).

*Maneio alimentar  (identificação de problemas  e propostas 

arraçoamento com base nos valores do CL).  

*Ponto de partida para um programa de melhoramento da qualidade 

do leite produzido.
*Diagnósticos de gestação no leite.

Valor comercial do efetivo (confiabilidade);

Disponibilidade de dados às diversas empresas e/ou entidades que 

prestam serviços, apoio ou fiscalizam as explorações aderentes ao CL, 

mediante autorização dos produtores.

CONTRASTE LEITEIRO NA ILHA TERCEIRA



O produtor recebe 3 relatórios de contraste leiteiro com os dados 

do seu efetivo:

Relatório de resultados individuais por vaca. 

Relatório de resultados mensais.

Relatório mensal de gestão de células somáticas.

CONTRASTE LEITEIRO  



CONTRASTE LEITEIRO





Corresponde à conversão logarítmica das células somáticas. Nesta 

escala, o número 4,0 corresponde a 200 000 células por mililitro de leite.

Quanto maior for este valor, pior será a mastite do animal.

No caso das fêmeas multíparas, por cada aumento de uma unidade do 

LS, quando este é superior a 2,0, corresponde a uma perda de 200 Kg de 

leite por lactação ou a 0,66 Kg de leite por dia

LS (Linear Score) 

CONTRASTE LEITEIRO
Resultados messais



Caso Particular vaca 137/Cornélia VS 161/Dora 

CONTRASTE LEITEIRO

CCS < 200 CCS entre 200 - 1000 CCS > 1000



O mercado Europeu tem excesso de leite e derivados.

Há que implementar  uma comercialização de âmbito mundial.

Selecionar os Países em que o leite  é valorizado e por vezes escasso.

Dentro do continente Africano onde existe  escassez de lácteos.

Nos Europeu devíamos utilizar os nossos produtos como moeda de troca na 

aquisição de combustíveis fósseis.

Alguns Países  Árabes poderão ser um mercado interessante.

A  China e preponderante ser trabalhada por regiões dada a sua dimensão  

Aproveitar o aumento de natalidade com alteração da imposição de apenas um 

filho por casal sendo agora permitido dois aumentando espodênçialmente  o 
consumo de lácteos.

PRESPECTIVAS DE MERCADOS FUTUROS



Preparados  lácteos para renascidos. 

Leites enriquecidos  para crianças.

Manteiga tendo a dos Açores cor e paladar mais intenso 

muito original.

Queijos além dos bons já produzidos  inovar a forma de 

comercializar (fatiados, mozarela, pasta).

Gelados com base de natas.

Derivados do soro do leite para bebidas energéticas.

QUE PRODUTOS INOVADORES?



Junto das escolas incutir  hábitos alimentares que incluem lácteos.

Sensibilizar o consumidor  para o consumo dos produtos locais. 

Debater nos sobre a campanhas dissuasoras sobre o leite de vaca.

Realçar todos os seus benefícios com  estudos  que devidamente o 

comprove.

Num mundo em que infelizmente muitos seres humanos passam  fome e 

sendo o leite um produto nutricional tao rico e de valor tão acessível.   

SENSIBILIZAÇÃO



Somos Felizes

Obrigado pela Atenção 


