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A fileira dos bovinos (carne e leite) vive um momento de enormes desafios a nível europeu,
decorrente de uma imagem negativa junto da sociedade civil e de decisores políticos, muito
focados em aspectos ambientais per se.
São diversas as imagens negativas que têm sido criadas junto da opinião pública, que têm
levado à redução do consumo de leite e carne:

• emissões de GEE e maior contributo negativo do setor agro-florestal (metano)
• percepção dos aspectos negativos para a saúde (leite e carne) face a produtos vegetais
• bem estar animal

A crise atual dos preços das matérias primas ainda veio tornar mais negativos os sistemas de
produção intensiva, mais dependentes de importações, dos transportes e da energia.
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O consumidor do futuro irá privilegiar a origem dos produtos, a sustentabilidade ambiental,
as condições de bem-estar animal e a sua qualidade intrínseca, que inclui também
características funcionais que possam prevenir doenças ou ser potenciadores de saúde.
Neste contexto o setor do leite, lacticínios e da carne dos Açores apresenta, características
diferenciadores à escala nacional e europeia, que constituem uma oportunidade única de
posicionamento no mercado:
• condições produtivas da região, com pastagem 365 dias do ano, consequência das

condições edafo-climáticas,
• potencial para otimizar o sistema de produção extensivo e torná-lo menos dependente

da importação de matérias-primas,
• valorização do bem-estar animal na forma como é valorizado pelo consumidor, com

bovinos integrados num ecossistema natural de pastagem.
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A agricultura na Região Autónoma dos
Açores ocupava em 2019 uma superfície
agrícola útil de 120.631 ha, em 10.656
explorações, com uma dimensão média de
11,3 ha/exploração, repartidos em média
por 7,2 blocos.
Estes valores traduzem uma evolução
positiva em termos estruturais na última
década, com uma SAU praticamente
idêntica à de 2009 (120.412 ha), mas com
uma redução no número de explorações
(13.541) e um aumento da área média por
exploração (em 2009 era de 8,9 ha).

As ilhas de São Miguel, Terceira e Pico, no
seu conjunto abarcam quase 70% da SAU e
76% das explorações.
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O sector agrícola regional continua a ser marcado

por uma forte dominância dos sistemas pecuários de

produção de leite e carne.

Numa análise por ocupação cultural, verifica-se que

em termos regionais as pastagens permanentes

ocupam 75% da SAU, sendo, contudo, este valor de

90% ou mais em 5 ilhas – Corvo (97%), São Jorge

(95%), Faial (94%), Santa Maria e Flores (90%).

Apenas na Terceira (50%) e São Miguel (65%) este

valor é inferior à média regional.

A restante SAU é praticamente apenas ocupada por

culturas temporárias forrageiras (maioritariamente

prados temporários e milho forrageiro).

As restantes ocupações culturais (culturas

temporárias não forrageiras, culturas permanentes e

hortas familiares) têm um peso muito limitado na

SAU regional (3,3%), com a relevante exceção da

vinha na ilha do Pico.

Fonte: INE, Recenseamento da Agricultura 2019
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Carne

O sector da produção de carne tem

registado uma tendência crescente,

tendo na última década aumentado o

número de vacas aleitantes (+36%) e os

abates em número (+43%) e peso (+41%).

Esta evolução traduziu-se também num

aumento muito significativo das

exportações em carcaça (+72%), em

substituição das exportações de animais

vivos (-45%).

Em 2020 os abates aprovados de bovinos atingiram um valor de 
72.775 cabeças e 16.647 ton, com a seguinte repartição por 
ilha e categoria de produto: 

Fonte: SREA 

Fonte: IAMA
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Para a análise das fileiras a nível da produção a AGROGES procedeu ao estabelecimento

de sistemas de exploração agrícolas de leite e carne dos Açores.

Para esse efeito utilizou a base de dados disponibilizada pela DRDR, tendo por base a

informação dos pedidos de ajudas dos POSEI de 2019. Foi organizada toda a informação

disponível de toda as caraterísticas dos produtores beneficiários, tendo-se concluído que

existiam na Região em 2019 um total de 8.400 explorações agrícolas com apoios,

correspondentes a uma superfície agrícola de 109.961 ha (respetivamente, 79% e 91%

do apuramento do Recenseamento da Agricultura de 2019).

Para se proceder à análise da informação disponibilizada foram organizados os 18

ficheiros com diferentes características das explorações agrícolas tendo por base o

pedido de ajudas do POSEI, das ajudas agroambientais e MAZDs. Foram relacionados

entre si todos os dados da ocupação cultural (plano de exploração), do efetivo pecuário

para os diversos tipos de ajudas, quantidade de leite entregue entre outras (tabela ao

lado), tendo posteriormente sido acrescentada a informação de cada produtor, quanto

ao tipo de carne e quantidade abatida, como do teor de proteína e gordura do leite.

A esta base de dados organizada, estruturada e analisada pela AGRO.GES, deu-se o

nome de “Base de dados dos produtores regionais” Fonte: DRDR



2 – Identificação e caracterização dos sistemas de produção de leite 
e carne dos Açores

9

Com base na informação disponível

procedemos ao estabelecimento de

cinco diferentes tipos de sistemas de

produção de leite e carne dos Açores: um

sistema especializado na produção de

leite, dois sistemas mistos de produção

de leite e carne e dois sistemas

especializados na produção de carne .

Outputs dos sistemas

Os sistemas especializados em leite - C, são os sistemas de exploração que produzem leite e que apenas têm na sua exploração os vitelos até aos 15 dias

de idade e as novilhas correspondentes à reposição e que não procedem à engorda de qualquer animal.

O sistema especializado em carne, são os sistemas que apenas produzem carne, tendo a diferenciação de terem vacas aleitantes (sistemas de vacas

aleitantes- D) ou de não as tendo comprarem os animais a outros produtores, que recriam e engordam (Sistemas sem vacas aleitantes- E).

Os sistemas mistos de leite e carne, são os sistemas que

têm produção de leite e que em simultâneo procedem à

recria e engorda dos animais que nascem na sua

exploração que sendo sem vacas aleitantes são os

sistemas mistos com vacas leiteiras - A (o sistema mais

representativo da região) ou tendo para além de vacas

leiteiras, vacas aleitantes tendo animais de carne de

vários tipos que engordam, sistema misto com vacas

leiteiras e aleitantes - B.

Sistemas especializados na
produção de leite

Sistemas especializados na 
produção de  carne

Sistemas de leite - C

Sistemas de carne com vacas 
aleitantes - D

Sistemas de carne sem vacas 
aleitantes - E

Leite, vitelos e vacas de 
refugo leiteiras

Vitelos, vitelões,
novilhos(as) e vacas de 

refugo aleitantes

Vitelões e novilhos

Sistemas mistos de produção 
de leite e carne

Sistemas mistos com vacas 
leiteiras e aleitantes - B

Sistemas mistos com vacas 
leiteiras - A

Leite, vitelos, vitelas,
novilhos(as) e vacas de 

refugo leiteiras

Leite, vitelos, vitelas,
novilhos(as) e vacas de 

refugo leiteiras e aleitantes
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Os cinco sistemas de leite e carne em termos dos grandes números representavam, em 2019, 5922 produtores, cerca

de 102 mil ha de pastagens e forragens, 179 mil CN de bovinos, 39 mil vacas aleitantes, 59 mil vitelos, vitelões e

novilhos e 16,1 mil ton de carne

Fonte: “ Base de dados dos produtores regionais” - AGROGES
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Em termos de representatividade dos cinco sistemas em termos dos grandes números temos a salientar a maior

representatividade do sistema misto de leite apenas com vacas leiteiras - A, que representa 41% dos produtores, 52%

da área forrageira, 60% do efetivo bovino total, 96% das vacas leiteiras, 97% do volume de leite e embora 23% do

efetivo de carne 44,5% da quantidade de carne abatida em 2019

Fonte: “ Base de dados dos produtores regionais” - AGROGES
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Quanto aos quatro sistemas de produção que produzem carne de bovino nos Açores , é de realçar:

- os sistemas mistos com produção de leite representam 30% do efetivo de carne total (88 014 CN), dos quais a

grande maioria, 23% pertence ao sistema misto apenas com vacas leiteiras.

- no que se refere à carne abatida o sistema misto apenas com vacas leiteiras tem a maior representatividade na

produção de carne com 44% da quantidade de carne total abatida, estando em segundo lugar o sistema de carne

sem vacas aleitantes (37%), em terceiro lugar o sistema de carne com vacas aleitantes com 16%.



2.1. – Identificação e caracterização dos sistemas de produção de 
carne dos Açores

13

No que diz respeito à carne abatida a grande representatividade do sistema misto de leite deve-se ao peso das vacas

abatidas de refugo, pois nas restantes categorias de animais, os sistemas de carne têm maior peso.
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Para os quatro sistemas identificados que produzem carne, estes representam 5744 produtores (97%), 100,7 mil ha

de forragens (98,8%), a totalidade das vacas aleitantes, 100% dos bovinos carne, 100% dos vitelos, 100% das fêmeas

com mais de 7 meses, 100% dos vitelões, 100% dos novilhos, 99,8% dos animais com ajudas ao escoamento, 99,8%

dos animais com ajudas ao transporte, 99% das vacas de substituição e 100 % quantidade abatida.

Sistemas mistos de produção 
de leite e carne

Sistemas especializados na 
produção de  carne

Sistemas mistos com vacas 
leiteiras A

Sistemas mistos com vacas 
leiteiras e aleitantes B

Sistemas de carne com vacas 
aleitantes D

Sistemas de carne sem vacas 
aleitantes E

Leite, vitelos, vitelas,
novilhos(as) e vacas de 

refugo leiteiras

Leite, vitelos, vitelas,
novilhos(as) e vacas de 

refugo leiteiras e aleitantes

Vitelos, vitelões,
novilhos(as) e vacas de 

refugo aleitantes

Vitelões e novilhos
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Para os 4 sistemas de carne quanto à

extensificação produtiva estabeleceram-se

quatro classes de encabeçamento :

-em sistemas extensivos (<1,4 CN por ha de SFT),

-semi-extensivos (entre 1,4 e 2,5 CN por ha de SFT),

-intensivos (>2,5 CN por ha de SFT)

- e sem SFT;

Concluímos que 43% dos produtores de carne

tem a sua exploração extensiva, que representa

54% da área forrageira, produzindo apenas 21%

da quantidade de carne abatida (já bem

posicionadas no mercado).

Realçamos ainda, que cerca de 49% da carne

abatida nos Açores é produzida em explorações

intensivas.

Assim, concluímos que para as explorações não
extensivas, existe a oportunidade de
reconversão para a extensificação para ir ao
encontro do posicionamento no mercado
preconizada na estratégia:

- condições produtivas da região, com
pastagem todo o ano, consequência das
condições edafo-climáticas,

- potencial para otimizar o sistema de
produção extensivo e torná-lo menos
dependente da importação de matérias-
primas,
- valorização do bem-estar animal na

forma como é valorizado pelo
consumidor, isto é, bovinos integrados
num ecossistema natural com pastagem
365 dias do ano.
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A maior parte da área de potencial reconversão encontra-se no sistema misto apenas de vacas leiteiras.

De facto, temos cerca de 11788 ha e 24158 ha respectivamente de superfície forrageira intensiva e semi-extensiva neste

sistema misto de produção de carne e leite apenas com vacas leiteiras
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Os sistemas de carne sem vacas aleitantes tem a maior quantidade de carne abatida em sistemas de produção intensiva

(4446 ton), seguida pelo misto de carne e leite apenas com vacas leiteiras (3246 ton), no seu conjunto produzem 62,5%

da carne abatida em sistemas intensivos representando 7692 ton que não tem as condições que o consumidor

privilegia, ou seja especificações ecológicas e ambientais que o mercado ambiciona, mas tem oportunidade de o poder

fazer.
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Quanto à dimensão do efectivo animal

classificámos em:

- sistemas de pequena (<9,1 CN),

- sistemas de média (entre 9,1 e 20 CN),

- sistemas de grande (entre 20 e 50 CN)

- e sistemas de muito grande (>50CN) dimensão.

Concluímos, que 73% dos produtores

de carne têm efetivos de pequena

dimensão, que representam 45% da

área forrageira, produzindo 25% da

quantidade de carne entregue.

Os produtores de média dimensão são 17%, representam 28% da área

forrageira e 22% da quantidade de carne entregue.

Os produtores com efetivos de grande e muito grande dimensão são

apenas 10%, têm 27% da área forrageira, mas produzem 53% da

quantidade de carne abatida.
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A maior parte da quantidade de carne abatida está concentrada nos produtores de maior dimensão que se encontram

nos sistemas de carne sem vacas aleitantes e sistemas mistos apenas com vacas leiteiras.

Todos os sistemas tem na sua maioria produtores de pequena dimensão.

A existência da grande maioria de produtores de pequena dimensão demonstra a grande necessidade de

acompanhamento e aconselhamento técnico com o objetivo pretendido.



2.2. – Identificação e caracterização dos sistemas de produção de 
carne dos Açores

20

No que se refere à distribuição do tipo de animais de carne abatidos por sistema é de realçar, o grande peso do

sistema de carne sem vacas aleitantes no que se refere ao vitelões e novilhos e o grande peso do sistema misto de

carne e leite sem vacas aleitantes no que se refere às vacas abatidas e aos vitelos, sendo neste caso coprodutos

sem intervenção direta na engorda dos animais, mas com influência na quantidade e qualidade da carne que chega

ao mercado.

Realçamos aqui a importância de gerir adequadamente a marca Açores que no caso da carne não deverá aparecer

sem um conjunto adequado de regras de qualidade e homogeneidade para não desfraldar as expectativas do

consumidor e fazer concorrência desajustada com a IGP Açores.
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As ilhas de São Miguel, Terceira, Pico e São Jorge aparecem com grande representatividade na fileira da carne, quer a nível do

numero de produtores, quer na área forrageira, quer no efetivo de carne.

No que se refere às vacas aleitantes São Miguel e a Terceira, têm uma representatividade reduzida e neste caso o Pico, o Faial, São

Jorge, Santa Maria e as Flores apresentam a maior representatividade
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Não obstante a baixa representatividade em termos das vacas aleitantes na quantidade de carne abatida as três ilhas,

São Miguel, Terceira e Pico têm no seu conjunto uma representatividade que no conjunto representa sempre mais de

dois terços da quantidade e numero de animais abatidos.
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Sistemas de exploração

por ilha:

- Nas ilhas de São Miguel,

Terceira os sistema

mistos só com vacas de

leite são muito

representativos com

respetivamente 68% e

53%. Nas restantes ilhas

os sistemas de carne com

vacas aleitantes são os

mais representativos em

numero de explorações
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Sistemas de

exploração por

ilha:

- No que toca à

área forrageira a

representatividade

acentua-se em

cada ilha para o

sistema mais

representativo
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Sistemas de exploração por ilha:

- Quanto à quantidade de carne

abatida, existe uma diferença

significativa entre as ilhas, nas ilhas do

Pico, Faial, Santa Maria, Flores

Graciosa e Corvo a principal origem da

carne abatida é dos sistemas de carne

com vacas aleitantes, enquanto na

Terceira e São Miguel é dos sistemas

de carne sem vacas aleitantes, que se

especializaram a engordar os animais

dos outros sistemas de exploração.
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Extensificação por ilha

- Quanto à extensificação por ilha,

conclui-se que existem situações

bastante diversas.

- Apenas nas ilhas de São Miguel,

Terceira e residualmente na

Graciosa se levantam as questões

de intensificação

- Nas restantes ilhas a maioria da

quantidade da carne abatida é

realizada em explorações

extensivas, embora com baixa

representatividade global para a

RAA.

- Este facto constitui uma

oportunidade para estas ilhas em

termos de reconhecimento da

forma de produção

Para os 4 sistemas de carne quanto à extensificação

produtiva estabeleceram-se quatro classes de

encabeçamento :

-em sistemas extensivos (<1,4 CN por ha de SFT),

-semiextensivos (entre 1,4 e 2,5 CN por ha de SFT),

-intensivos (>2,5 CN por ha de SFT)

- e sem SFT;
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Dimensão do efetivo por ilha

- Em todas as ilhas existe grande

representatividade do numero de produtores

com efetivos de pequena dimensão

- Quanto á área de pastagens e forragens os

sistemas de média e grande dimensão são

mais representativos, á exceção de São Jorge,

Santa Maria, Flores e Corvo (mais

representativos os de pequena dimensão do

efetivo)

Em termos da quantidade de

carne abatida os sistemas

muito grandes são ao mais

representativos nas ilhas de

São Miguel e Terceira, os de

média dimensão no Pico e

Flores, os de grande

dimensão na Graciosa e os de

pequena dimensão nas

restantes ilhas.
Quanto à dimensão do efectivo animal classificámos em:
- sistemas de pequena (<9,1 CN), 
- sistemas de média (entre 9,1 e 20 CN), 
- sistemas de grande (entre 20 e 50 CN) 
- e sistemas de  muito grande (>50CN) dimensão.
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A AGROGES procedeu ao estabelecimento

dos resultados dos sistemas de exploração

agrícola , baseados nas suas receitas

efetivas de acordo a quantidade de carne

abatida e aprovada e o conjunto de apoios

existentes para o setor da carne a que se

candidataram e foram elegíveis

(informação POSEI 2019).

Os apoios do POSEI existentes no ano 2019

para o setor da carne são os do quadro ao

lado.

Medida Tipologia Valor Unitário

Prémio à vaca aleitante Quotas individuais 300 €/fêmea

< 7 meses – 40 €

> 7 meses – 100 €

Suplementos (machos):

7 a 12 meses – 160 €

> 12 meses – 190 €

IGP, MPB ou Ramo Grande – 40 €

40 €/cabeça

Suplementos:

130 € por macho entre 7 e 18 meses

30 € para expedições para Madeira e Canárias

24,5 € por lactação válida, (método A4 – 

método principal)

16,3 € por lactação válida, (método AT4 – 

método alternado)

40 €/cabeça

Suplemento de 130 € por macho entre 7 e 18 

meses

Milho, sorgo e luzerna. Milho - 500 €/ha

Min 0,3 ha Luzerna - 300 €/ha

Sorgo - 300 €/ha

Suplemento de 20% para MPB

Produções Vegetais

Ajuda aos produtores de culturas 

arvenses

Produções Animais

Ajuda à inovação e à qualidade das 

produções pecuárias açorianas

Para Associações, Agrupamentos e Cooperativas 

que implementem contraste leiteiro

Ajuda ao transporte inter-ilhas de 

jovens bovinos

Ajuda aos produtores de Santa Maria, Graciosa, 

Flores e Corvo que tenham expedido bovinos 

jovens para São Miguel, Terceira, Pico ou Faial

Prémio ao abate de bovinos Prémio por animal com suplementos

Ajuda ao escoamento de jovens 

bovinos dos Açores

Prémio por fêmea até 8 meses e macho até 18 

meses
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No que se refere aos custos de produção, a sua estimativa foi baseada nos dados base da AGROGES e nos dados

obtidos em entrevistas a agricultores de vários tipos de sistemas de exploração agrícolas e de associações de

agricultores.

A metodologia utilizada para os cálculos dos resultados dos sistemas de carne está descrita na caixa ao lado.
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De acordo com as nossas estimativas, os custos de produção por kg de carne abatida e vendida viva, para o sistema de carne

com vacas aleitantes - D no ano 2019, variaram por ilha entre 1,45 €/kg e 3,24 €/kg de carne, sendo a média dos Açores de

2,24€/kg. É de realçar que todos os valores estão reportados à quantidade de carne vendida, ou seja abatida ou vendida em

animal vivo.

O preço da carcaça em todas as ilhas foi suficiente para compensar os custos de produção, à exceção da ilha do Corvo.

Concluímos assim, que em média todas as ilhas, à exceção do Corvo, são competitivas na produção da carne no sistema de

produção com vacas aleitantes.

Tendo em conta as ajudas à produção de carne existentes do POSEI, verificamos que este sistema em todas as ilhas são viáveis,

sendo reforçado o rendimento do agricultor, que é ainda suplementado pelas ajudas Agroambientais e MAZDs.



2.3 – Análise económica dos sistemas de produção de carne dos 
Açores

31

No sistema de produção de carne com vacas aleitantes - D o custo de produção mais elevado corresponde à

pastagem, variando entre, 1,1 €/kg de carne abatida e 2,49 €/kg. Os valores obtidos estão sobretudo influenciados

pela quantidade de carne abatida em cada exploração face ao número de vacas aleitantes e ao seu encabeçamento,

pois os custos de manutenção da pastagem e vaca aleitante serão reportados na totalidade à carne de facto vendida.

O custo com a alimentação comprada é relativamente reduzido pelo facto de neste tipo de explorações este tipo de

alimentação é reduzida ao mínimo essencial.
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Para o sistema de produção de carne com vacas aleitantes - D, de acordo com as nossas estimativas o resultado

obtido por kg de carne abatida é positivo em todas as ilhas, variando entre 3,9 €/kg na ilha de Santa maria e 5,8 €/kg

na ilha das Flores.

Note-se bem que este valor inclui as ajudas da carne no âmbito do POSEI e estão reportadas aos kgs de carne

efetivamente vendida (abatida e animais vivos) que poderá ser em quantidade insuficiente na exploração agrícola

para gerar o rendimento adequado para o agricultor no caso de ser uma empresa familiar.
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De acordo com as nossas estimativas, os custos de produção do kg de carne abatida, para o sistema de carne sem vacas aleitantes – E no ano

2019, variaram por ilha entre 1,43 e 2,94 €/kg de carne, sendo a média dos Açores de 2,80 €kg. É de realçar que todos os valores estão

reportados à quantidade de carne vendida.

O preço da carcaça em todas as ilhas foi suficiente para compensar os custos de produção, à exceção da ilha da Graciosa. Concluímos assim

que em média todas as ilhas (à exceção das Graciosa) são competitivas na produção da carne no sistema de produção sem vacas aleitantes.

Tendo em conta as ajudas à produção de carne existentes do POSEI, verificamos que este sistema reforça a sua viabilidade em todas as ilhas,

sendo reforçado o rendimento do agricultor, que é ainda suplementado pelas ajudas Agroambientais e MAZDs.
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No sistema de produção de carne sem vacas aleitantes – E o custo de produção mais elevado corresponde à

alimentação comprada, variando entre, variando entre 0,90 €/kg de carne abatida e 1,95 €/kg. Em segundo lugar

aparece o custo com a compra dos vitelos que corresponde a valores entre 0,09€/kg de carne abatida e 0,49 €/kg,

valor que depende da proporção dos vitelos comprados face à carne abatida e que é mais baixo quando a produção

de carne por animal é maior.
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Para o sistema de produção de carne sem vacas aleitantes - E, de acordo com as nossas estimativas o resultado

obtido por kg de carne abatida é bastante positivo em todas as ilhas, variando entre 1,2 €/kg na ilha do Pico e das

Flores e 3,8 €/kg na ilha do Corvo (pouco representativa pelo numero de explorações).

Note-se bem que este valor inclui as ajudas da carne no âmbito do POSEI e estão reportadas aos kgs de carne abatida

que poderá ser em quantidade insuficiente na exploração agrícola para gerar o rendimento adequado para o

agricultor no caso de ser uma empresa familiar.
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De acordo com os dados disponíveis, o número total de bovinos entregues e aprovados para abate em 2020 foi de 72,8 mil,

tendo o peso total das respetivas carcaças tendo atingido cerca de 16.647,2 toneladas.

Nos últimos seis anos (2015-2020) assistiu-se a um crescimento muito significativo, quer do número (23,62%), quer no peso total

das carcaças (22,9%) dos bovinos entregues e aprovados para abate nos Açores, o que expressa a dinâmica deste sector nestes

últimos anos.

No que se refere aos animais abatidos à exceção das vacas, cuja a grande maioria são de leite, a maioria dos animais de outras

idades são cruzados. É de realçar que os vitelos, vitelões, novilhas e novilhos puros de leite, já são uma minoria que se deve à

inseminação com sémen sexado. Este facto se for intensificado poderá ainda minorar esta proporção.
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Relativamente aos animais abatidos e aprovados por ilha, concluímos que quanto aos animais engordados para abate em São

Miguel, Pico e Flores os vitelões aparecem com maior representatividade, enquanto nas restantes ilhas são os novilhos de várias

idades e sexo que representam a maior fatia da carne abatida e aprovada. As vacas como foi referido têm uma fatia importante

no mercado, mas resultam dum sub-produto das atividades leiteira e de carne que pela representatividade deve ser

acompanhada, potenciada e melhorada.
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Muito importante para a estratégia que se pretende é a classe de conformação dos animais abatidos que deverão ter uma qualidade elevada e

constante para ir de encontro à percepção do consumidor e experiência de consumo.

Tendo em conta a classe de conformação que se apresenta na tabela seguinte, encontramos que no caso das vacas um grande numero de animais

10710 tem um classe P- fraca, o que resulta de serem animais no fim da exploração do seu potencial leiteiro ou reprodutor de carne e que

deverão á ser pensada a estratégia para a sua melhor valorização.
Classes de conformação Designação das mercadorias

S - Superior Todos os perfis extremamente convexos; desenvolvimento muscular excepcional com duplos músculos

E - Excelente Todos os perfis convexos a superconvexos; desenvolvimento muscular excepcional 

U - Muito boa Perfis em geral convexos; forte desenvolvimento muscular

R - Boa Perfis em geral retilíneos; bom desenvolvimento muscular

O - Média   Perfis retilíneos a côncavos; desenvolvimento muscular médio

P - Fraca Todos os perfis côncavos a muito côncavos; reduzido desenvolvimento muscular

No que se refere aos outros animais, existem em todos eles a

maioria de animais com classe de conformação média e por isso

com grande potencial de melhoria, sendo por isso fundamental

um acabamento com regras e homogéneo não indo contra aos

objetivos pretendidos de extensificação, grass feed e ambientais

ao longo da sua vida.
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O mesmo tipo de conclusões se podem

tirar da quantidade de carne abatida a

aprovada.

No que se refere à distribuição da classe

de conformação por ilha, conclui-se que

existe um potencial de melhoria em

todas as ilhas já que a grande maioria da

quantidade de carne abatida é

conformação fraca ou média.

Será muito importante para a melhoria da

conformação dos animais e qualidade da sua carne

promover parques de engorda individuais ou

conjuntos ao ar livre, com alimentos grosseiros

adequados para um acabamento homogéneo e de

especificações da carne quer em cor, sapidez,

gordura e sabor que vá ao encontro das

preferências dos consumidores e que sejam num

sistema de exploração equilibrado ambientalmente

e sustentável.
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Todas as ilhas têm matadouros sendo o nº de agricultores, as toneladas abatidas e o nº de animais o seguinte 

Capacidade 

(nº animais 

por dia)

Capacidade 

da abegoaria 

(nº de 

animais)

Capacadade 

de frio 

simultaneo 

(nº de 

animais)

Capacidade da 

sala de 

desmancha (nº 

de animais por 

dia)

Capacidade 

instalada (nº 

de animais 

ano)

Nº de 

bovinos 

abatidos 

por ano

Capacidade 

utilizada do 

ponto critico

São Miguel 276 304 750 50 72800 38763 53%

Terceira 207 200 228 30 52800 20710 39%

Pico 90 30 160 12 7920 6917 87%

Faial 103 51 92 10 13464 4582 34%

São Jorge 121 50 80 13200 4142 31%

Graciosa 121 36 58 5 9504 1019 11%

Flores 23 25 70 5 5940 863 15%

Santa Maria 20 17 35 35 5280 709 13%

Corvo 3 3 3 792 38 5%
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Desde 2009 até 2020, a quantidade de carne abatida dos Açores aumentou mais de 45% quer em numero de animais quer em

toneladas de carne.

Em 2020 foram abatidos 72775 animais e 16 647 toneladas de carne de bovino enquanto em 2009 tinham sido abatidos 49844

animais que tinham 11 461 toneladas

Este facto mostra o aumento da importância da fileira da carne Açoreana.
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A quantidade de carne abatida dos Açores que saiu para o exterior tem sido sempre mais de metade da carne abatida, tendo

vindo a crescer nos últimos três anos, representando 63% em 2020.

Em contrapartida, o número de animais vivos saídos da Região diminuiu quase para metade no período 2011-2019, passando de

17.829 animais em 2013, para 10.715 animais em 2019.
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Os animais exportados vivos têm também vindo a reduzir-se em proporção aos abatidos.

Em 2009 representavam perto de 39%, representando em 2020 apenas 12,5%.

Este facto mostra o aumento da importância dos matadouros da região na fileira da carne

Fonte: IAMA e SREA
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No que se refere à evolução do número de animais exportados vivos entre 2011 e 2020, a evolução foi um decréscimo muito

significativo, tendo decrescido em todas as ilhas, à excepção de Santa Maria que aumentou 17,1%. Nas ilhas de São Miguel, São Jorge e

Corvo, desceu 98,9%, 87,3% e 100%, nas ilhas do Faial, Terceira, Pico, Graciosa e Flores , desceu respetivamente, 74,1%, 50,8%, 50,2%,

42,9% e 35,5%.

Fonte: SREA
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Em termos da importação nacional, verifica-se que a maior quantidade é de carne fresca e proveniente da União Europeia,
sendo que a maioria da carne importada provém maioritariamente de Espanha, Holanda, Polónia, Irlanda, França e Reino
Unido.
É ainda interessante verificar que, enquanto a carne é maioritariamente exportada para a UE, a saída de animais vivos para
fora da UE tem vindo a aumentar e é onde se verifica o maior contributo em relação à exportação portuguesa.
A carne Açoreana poderá vir a satisfazer parte das necessidades do continente substituindo importações de carne fresca.
Dado existir na região uma proporção grande de vitelos que não são criados e engordados, consideramos que haverá um
potencial de crescimento da oferta.
Para este objetivo será importante a homogeneização da forma de produção e qualidade da carne para satisfazer as
preferências dos consumidores e ir ao encontro da diferenciação de sustentabilidade da região.

Fonte: INE
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O consumo per capita nacional de carne têm vindo a aumentar nos últimos anos.  Em Portugal foram 
produzidas 97,7 mil toneladas de carne de bovino em 2020 e o consumo de carne ronda os 20,8 
kg/habitante ano, sendo por isso Portugal deficitário em cerca de 125 mil toneladas

Fonte: INE
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Nos últimos anos o setor do carne dos Açores tem tido peso no abastecimento de carne a nível do continente, embora não posicionada
nos segmentos de valor mais diferenciado e pretendidos, tendo a procura de carne por grande grupos económicos crescido, mas sem
deixarem necessariamente valor acrescentado na região.
É incontestável o peso que a co-produção da carne da atividade de produção de leite tem no mercado da carne Açoreana.
Desenvolveram-se cruzamentos da Raça frísia com raças exóticas que embora deixem algum valor adicional ao produtor, não são
sustentáveis do ponto de vista económico nalguns casos a nível das engordas.
A Carne IGP Açores tem pequena representatividade e um caderno de encargos algo limitativo.
A marca Açores não tem um referencial próprio e por isso leva a que o produto apareça com especificações diferentes e dispares ao
consumidor final.
A falta da organização da produção origina um reduzido poder negocial.

Essa visão implica apoiar a produção na homogeneização da produção de carne de qualidade dos vários tipos e idades, para o qual
será necessário um conjunto de regras para a marca Açores, IGP, assim como a definição de padrões de qualidade que o consumidor
exige.

Em resumo a VISÃO ESTRATÉGICA será:
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O que se pretende para a fileira da carne?

A produção de carne com qualidade objectiva reconhecida com valorização do modo de produção, com sustentabilidade
para o produtor e ambiente

A melhoria do maneio alimentar através suplementação da alimentação base constituída pela pastagem, com alimentos
grosseiros e alimentos compostos que irão potenciar a melhoria da qualidade objetiva da carne sob o ponto de vista da
sua tecnologia de processamento e da sua sapidez, o que condiciona a respetiva valorização comercial e a satisfação dos
consumidores.

A criação de agrupamentos de produtores

O estudo de alternativas de alimentação forrageira e alimentos grosseiros com base em produção regional ou sub-
produtos de outras indústrias, já que este tipo de alimentos é essencial no acabamento dos animais e na qualidade
objetiva da carne e a redução da incorporação das importações das matérias primas é essencial ao equilíbrio e
sustentabilidade ambiental de deste sistema.

A adaptação de toda a fileira para a garantia da qualidade objectiva e valorização final da carne, chegando ao
consumidor com as suas melhores caraterísticas e garantindo os atributos diferenciadores que são possíveis obter e
potenciar na região (integração do conhecimento ao longo da fileira)
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Para atingir este objectivo será necessário para o setor da carne:

- a implementação de programas informáticos de gestão técnica e económica de fácil utilização,
- uma padronização na utilização das Raças e cruzamentos melhor adaptados (sendo que as linhas mãe de vacas

leiteiras está perfeitamente estabelecida),
- de uma padronização alimentar com a maior incorporação possível de fontes alimentares de produção local,
- compreender numa abordagem ilha a ilha, as necessidades básicas para a produção de fontes alimentares locais,

dimensionando a respetiva produção e avaliando o impacto nutricional da sua utilização na qualidade objetiva da
carne.

- avaliar a utilização na alimentação animal de co-produtos da indústria alimentar com ou sem processamento
industrial associado.

- a melhoria dos processos tecnológico de abate, desossa e desmancha, avaliação do rendimento
- promover a transformação de produtos regionais para serem consumidos em fresco pelos turistas criando

vivências in loco
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·         Medida 1 – Apoios a investimentos nas explorações agrícolas

MEDIDAS

·         Medida 2 – Apoios a Investimentos nas explorações 

agrícolas ou Investimentos coletivos (Organizações de Produção)

·         Medida 3 – Apoios a investimentos de criação de novas 

empresas ou na inovação de agroindústrias existentes

·         Medida 4 – Apoios à criação de centros de competência

·         Medida 5 – Apoios à melhoria da logística regional

·         Medida 6 – Apoios à transferência de conhecimento, ao 

marketing, à promoção e divulgação de produtos e tecnologias 

inovadoras
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De acordo com a análise anterior fica claro aquilo que se pretende da fileira da carne.

A. Promover a produção de carne com qualidade objetiva reconhecida com valorização do modo de produção, com sustentabilidade 

para o produtor e ambiente

B. Implementar a melhoria do maneio alimentar através suplementação da alimentação base constituída pela pastagem, com 

alimentos grosseiros e alimentos compostos que irão potenciar a melhoria da qualidade objetiva da carne sob o ponto de vista da 

sua tecnologia de processamento e da sua sapidez, o que condiciona a respetiva valorização comercial e a satisfação dos 

consumidores.

C. Promover o aparecimento de agentes dinamizadores da reestruturação da fileira da carne (empresas privadas, agrupamentos de 

produtores).

D. Estudar as alternativas de alimentação forrageira e alimentos grosseiros com base em produção regional ou coprodutos de outras 

indústrias, já que este tipo de alimentos é essencial no acabamento dos animais e na qualidade objetiva da carne e a redução da 

incorporação das importações das matérias primas é essencial ao equilíbrio e sustentabilidade ambiental de deste sistema.

E. Promover a adaptação de toda a fileira para a garantia da qualidade objetiva e valorização final da carne, chegando ao consumidor 

com as suas melhores caraterísticas e garantindo os atributos diferenciadores que são possíveis obter e potenciar na região 

(integração do conhecimento ao longo da fileira)
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