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António Estrela Rego começou com 40 vacas do pai. É agora proprietário de 560

Fim das quotas leiteiras não retira 
con! ança à agricultura açoriana 

Rodeada por verdes prados e exten-
sos campos de milho semeados há 
pouco, a Exploração Agro-Pecuária 
do Cabouco situa-se no interior de 
um terreno com quase 200 hectares. 
Fica a meio da ilha de São Miguel, nu-
ma extrema do concelho de Lagoa, e 
pertence a António Estrela Rego, ve-
terinário e empresário agrícola que 
há 25 anos se dedica ao negócio.

Começou com 40 vacas do pai 
num terreno de 30 hectares (“era 
propriedade do meu bisavô”). Agora, 
dirige uma exploração modelar me-
canizada e informatizada com 560 
animais, que dá trabalho directo a 
quatro homens e produz cerca de 
sete mil litros por dia. Resolveu um 
problema importante: tem produção 
própria de forragem para alimentar 
o gado. Entre animais, infra-estru-
turas e aquisição ou arrendamento 
de terras, o investimento vai nos 2,5 
milhões de euros. Mas valeu a pena, 
pois a actividade “é rentável e lucra-
tiva”, diz Estrela Rego.

À pequenez das ilhas, reduzida 
dimensão das propriedades e oro-
grafi a açoriana, que não facilitam a 
mecanização, somam-se as demais 
difi culdades com que têm de se ha-
ver os que fazem da agricultura o seu 
modo de vida. Em contrapartida, o 
clima favorável à produção forragei-
ra, a forte organização da lavoura e a 
veemente defesa do sector pelos po-
deres públicos e partidos fazem com 
que António Estrela Rego não tenha 
medo do futuro, embora admita es-
tar “apreensivo”. “Se eu me afundar, 
então é porque o arquipélago já foi ao 
fundo”, diz com um sorriso.

A agricultura representa 50% da 
economia dos Açores, ocupando 
12% a 15% dos trabalhadores activos 
da região. Com 3,3% da superfície 
agrícola útil do país, os Açores pro-
duzem mais de 30% do total do leite 
nacional e 60% do queijo. A região 
representa apenas 2,5% do território 
nacional, mas tem 16,6% dos bovinos 
existentes no país.

Tudo isto leva Jorge Rita, presi-
dente da Associação Agrícola de São 

É o sector mais importante da economia 
da região, com um peso determinante 
no rendimento dos produtores e na 
manutenção de emprego. Os partidos 
defendem-no com unhas e dentes

Miguel e da Federação Agrícola dos 
Açores (FAA), a dizer que “é um sec-
tor vital para a região e um exemplo 
de coesão económica e social”. Mas 
os desafi os estão já ao virar da es-
quina, com o previsível fi m em 2015 
– que os partidos não dão por consu-
mado – do actual regime de quotas 
leiteiras e das ajudas comunitárias 
que lhe têm estado associadas, no 
quadro da reforma da Política Agrí-
cola Comum (PAC).

“Há países favoráveis à manuten-
ção das quotas. Temos de trabalhar 
nos dois cenários, apostando na 
reestruturação do sector (resgates 
leiteiros), formação, modernização 
(mais jovens agricultores), especiali-
zação, qualidade e diversifi cação do 
sector”, diz Jorge Rita.

Seja qual for o caminho, os agricul-
tores açorianos não parecem temer 
os desafi os da PAC, e a existência 
de explorações como a do Cabouco 
justifi cam algum optimismo. “Sabe-
mos produzir e desde que haja mais 
apoios e investimento nas explo-
rações agrícolas não há razão para 
estarmos preocupados com a nossa 
reduzida dimensão.”

Balanço divide os partidos
Melhores animais, produção com 
mais qualidade e produtos diferen-
ciados com valor acrescentado po-
deriam ser os lemas do sector. A esta 
equação, o presidente da FAA acres-
centa a horticultura e a fruticultura, 
que têm de “crescer de forma sus-
tentada e com boa articulação entre 
oferta e procura”.

PS e PSD convergem ao conside-
rar a agricultura como o sector por 
excelência da região, ao qual todas 
as atenções terão de ser dispensadas. 
Duarte Moreira, deputado socialista 
à Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma dos Açores, lembra os 
vultuosos investimentos públicos 
em infra-estruturas e caminhos ru-
rais, no abastecimento de água (3800 
explorações em 2011) e na capacida-
de de armazenamento de leite (mais 
de 600 mil litros). Refere também os 
programas de sanidade animal, como 
a erradicação da brucelose em São 
Miguel e Terceira, a construção de 
um laboratório veterinário e a criação 
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Auto-su!iciência

Engenheiro agrónomo preconiza “regresso à terra”

A horticultura é o sector 
que mais facilmente 
responde às necessidades 
alimentares de uma 

comunidade, defende o 
engenheiro agrónomo açoriano 
Oliveira Melo. Para o demonstrar, 
recorre a exemplos simples 
como este: “Uma alface leva um 
mês a crescer, um campo de 
trigo demora seis meses.”

Em pouco mais de 30 anos, a 
região passou de uma situação 
de quase auto-su!iciência em 
termos de frutas e vegetais para 
a dependência extrema das 

importações. Outro exemplo: 
em 1975, a beterraba ocupava 
1960 hectares só na ilha de 
São Miguel; em 2009, apenas 
restavam 138 hectares. As 
mesmas quebras ocorreram 
praticamente em todas as 
culturas, da batata à fava e 
da banana ao chá, passando 
pela chicória, feijão, laranja, 
tabaco, tremoço ou trigo. “Até 
a salsa, que se cultiva com 
grande facilidade, passámos 
a importar”, diz. Contas feitas, 
Oliveira e Melo estima que são 
gastos entre 20 e 30 milhões 

de euros por ano na importação 
de produtos que podiam ser 
cultivados nos Açores. Diz que 
o “grande repto” consiste em 
“voltar de novo à terra, produzir”. 
Há uma razão de peso: “É uma 
área que não vai ter crise a 
nível mundial.” Mas para isso é 
fundamental uma mentalidade 
associativa, diz Oliveira e Melo: 
“Uma estrutura com máquinas, 
técnicos e áreas cobertas faz os 
custos de produção baixarem. 
Para mais, já há muita gente na 
agricultura com formação, o que 
é uma vantagem.” C.P.
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de uma rede de unidades de abate.
“O trabalho feito nos últimos 16 

anos deixa margem para encarar o 
futuro com optimismo”, diz o depu-
tado socialista. Os próximos tempos 
serão para “aprofundar as metodolo-
gias, a qualidade e a profi ssionaliza-
ção do sector”. E para diversifi car – 
produtos frescos, centrais hortícolas 
e frutícolas, produtos específi cos de 
ilha, etc. Para que tudo isso se pos-
sa fazer, os socialistas açorianos têm 
três objectivos: garantir a continua-
ção das verbas para as regiões ultra-
periféricas da União Europeia; criar 
os mecanismos de apoio ao transpor-
te de mercadorias, numa óptica de 
exportação; e apoiar a criação de um 
organismo regional interprofi ssional 
de auto-regulação.

António Ventura, deputado regio-
nal e porta-voz do PSD-Açores para a 
agricultura, fala do muito que há pa-

ra fazer na região e acusa o Governo 
socialista de “défi ce de governação”, 
nomeadamente de estar “preso ao 
mais fácil, que é diminuir o número 
de agricultores, ou melhor, diminuir 
os postos de trabalho”. Ora, diz o de-
putado social-democrata, “o sector 
agro-alimentar é o único sistema que 
pode contrariar o desemprego, pro-
mover a fi xação das pessoas, criar 
riqueza”; em síntese, “é o verdadeiro 
motor da recuperação”.

Os sociais-democratas açorianos 
defendem ainda que o “grande de-
safi o dos Açores passa por diminuir a 
dependência alimentar do exterior”. 
Sustentam, também, a criação de um 
Programa Alimentar Regional “que 
resulte de interacções sectoriais, en-
tre áreas como a agricultura, a saúde, 
a educação, a transformação, o ma-
rketing, a qualidade dos produtos e 
a segurança alimentar”.

Andreia Marques, Emanuel Barce-
los e João Monteiro são três amigos 
que apostaram na produção hortí-
cola em São Miguel. Fazem parte de 
uma nova geração de empresários 
agrícolas insulares que se caracteri-
zam pela juventude, formação su-
perior e empenho na criação dos 
seus próprios negócios. “Acima de 
tudo, o que se exige aos agriculto-
res modernos é que pensem muito 
bem no que querem fazer”, resume 
João Monteiro, 29 anos, formado em 
biotecnologia agrícola na Universi-
dade dos Açores (UAç).

A exploração que estão a erguer 
nos 15.500 metros quadrados do 
terreno adquirido na zona das So-
cas (freguesia do Rosário, Lagoa) 
destina-se a desenvolver produtos 
agrícolas de quarta geração, ou se-
ja, lavados, embalados e prontos a 
consumir. “Ninguém faz isso na ilha 
e trazê-los de fora sai muito caro de-
vido aos custos do transporte maríti-
mo”, diz João Monteiro. “É habitual 
haver ruptura de stocks; chegam à 
quinta-feira e no domingo já não 
há. Acreditamos que há mercado.” 
Andreia Marques, 30 anos, formada 
em engenharia zootécnica na UAç, 
acrescenta: “Quisemos fugir ao que 
toda a gente já faz, evitando confl i-
tos e concorrência com quem já está 
instalado no mercado.”

Meio milhão de euros é o inves-
timento total, assegurado através 
do Programa de Desenvolvimento 
Rural da Região Autónoma dos Aço-
res (até 75%), de capitais próprios 
– neste caso, um pouco mais de 
cem mil euros dos três prémios de 
jovens agricultores que lhes foram 
atribuídos – e de um pequeno fi nan-
ciamento bancário. Numa primeira 
fase, vão lançar no mercado, com 
marca própria, produtos a granel, 
com embalamento mínimo – alfaces, 
pimentos laranja e amarelo, tomate 
cherry e outros. 

Na segunda fase, a concretizar 
até ao final deste ano, começa-
rão a comercializar “coisas ligei-
ramente diferentes do que se vê, 
como saladas aromáticas, mas 
também caldo verde, cenoura ri-
pada, espinafre, agrião e mistu-

“Agricultores modernos” 
investem na horticultura

ras”, exemplifi ca Andreia Marques.
Na freguesia de Calhetas (Ribei-

ra Grande), na costa norte da ilha, 
Luís Estrela, 29 anos e um curso em 
ciências agrárias da UAç, dinamiza 
há dois anos e meio um negócio 
pioneiro na ilha: uma unidade de 
hidroponia rentável que produz 500 
mil alfaces por ano – havia 45 mil em 
produção quando visitámos as estu-
fas – e ainda coentros ou agriões.

Há três gerações que a sua família 
se dedica à produção e comércio de 
frutas e produtos hortícolas. Quan-
do saiu da universidade, Luís Estrela 
queria seguir o seu próprio caminho, 
mas rendeu-se depressa à evidência: 
“Não havia nada e o desemprego jo-
vem na região atingia os 50%. Tive 
de abraçar a actividade familiar.”

Contando apenas com capitais 
próprios, o negócio de Luís Estrela 
não precisa de terra (“nos Açores é 
pouca e cara”, diz) e baseia-se no 

uso de turfa nas raízes dos vegetais 
e no aproveitamento das águas das 
chuvas, recolhidas em tanques, in-
tegradas num sistema devidamen-
te automatizado. O escoamento da 
produção está assegurado: “Vendo 
os hortícolas à empresa micaelense 
que nos fornece a fruta.”

O negócio corre bem e dá para 
viver, mas crescer é outra história. 
Luís Estrela é de opinião que “não 
há espaço para isso porque a pro-
priedade está muito parcelada, as 
estruturas não são profi ssionaliza-
das – há muitos agricultores, mas 
não empresários agrícolas – e os 
sistemas de avaliação dos projectos 
não são ágeis e fazem com que aca-
bem por se perder oportunidades 
de negócio”.

A actual crise também não aju-
da e obriga a encontrar soluções 
inteligentes. “As pessoas compram 
menos, mas eu posso cortar nos cir-
cuitos de distribuição, produzindo 
mais, vendendo mais barato e, as-
sim, ganhando mais.”

Carlos Pessoa

O QUE ELES DIZEM

Sabemos produzir e 
desde que haja apoios 
não há razão para 
estarmos preocupados
Jorge Rita
Presidente da Federação 
Agrícola dos Açores (FAA)

Se eu me afundar, então 
é porque o arquipélago 
já foi ao fundo
António Estrela Rego
Empresário agro-pecuário

Exige-se aos 
agricultores modernos 
que pensem muito bem 
no que querem fazer
João Monteiro
Empresário horticultor

O trabalho feito nos 
últimos 16 anos deixa 
margem para encarar o 
futuro com optimismo
Duarte Moreira
Deputado do PS"Açores

O sector agro-alimentar 
é o único que pode 
contrariar o desemprego 
e criar riqueza
António Ventura
Deputado do PSD"Açores

Há países favoráveis à 
manutenção das quotas. 
Temos de trabalhar nos 
dois cenários
Jorge Rita
Presidente da FAA

50%
é a percentagem que representa 
a agricultura na economia dos 
Açores, empregando entre 12% 
e 15% dos trabalhadores activos 
da região

30%
do leite e 60% do queijo 
portugueses são produzidos 
no arquipélago, cuja superfície 
útil é apenas 3,3% do território 
nacional

Os produtos 
hortícolas e 
a fruta estão 
a trazer aos 
campos jovens 
com formação 
superior
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