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1.  iNtrodução

A crescente abertura do mercado e a globalização do mercado-ilha, confrontou 
as produções locais com as economias de escala com que passou a competir 
mais directamente, contribuindo para que a agricultura da ilha se reduzisse aos 
sectores mais viáveis neste novo contexto.
O Faial tem assistido a uma diminuição da população agrícola, o que, a par 
da viabilidade das produções, tem contribuído para que o carácter tradicional 
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de algumas actividades se tenha perdido, dando lugar progressivamente a 
explorações mais profissionalizadas e mais viradas para o mercado.
A caracterização da agricultura faialense que aqui se faz peca forçosamente 
pela distância a que estamos do último Recenseamento Geral da Agricultura, 
de 1999, pelo facto dos Inquéritos às Explorações mais recentes, nomeada-
mente de 2005 e 2007, não serem representativos por ilha e por uma siste-
mática ausência de dados estatísticos ao nível das produções vegetais, para o 
Faial, desde 1997.
É, contudo, evidente, que a evolução recente do sector agrícola faialense foi 
influenciada pelo impacto do aproveitamento do conjunto de auxílios disponi-
bilizado por programas e regimes comunitários, designadamente o PEDRAA II 
(1994-1999), o PDRu (2000-2006), as “Ajudas Directas” (1999-2007), o 
POSEIMA (1999-2006), o PRODESA (2000-2006) e, desde 2007, o POSEI 
e o PRORURAL.
Assim, começa-se por apresentar um conjunto de dados, pouco divulgados, 
sobre a utilização das ajudas daqueles programas e regimes, fazendo-se, em 
seguida, uma caracterização do sector agrícola do Faial, centrada nas produ-
ções de leite e de carne.

2.  iNvEstimENto Na agricultura

O investimento na agricultura, quer seja de iniciativa pública ou privada, é 
indissociável dos programas co-financiados por fundos comunitários, pelo 
que a análise apresentada se centra no investimento feito ao abrigo dos pro-
gramas PEDRAA II (1994-1999) e PRODESA (2000-2006) 1 e co-financiados 
pelo FEOGA-O (Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola – secção 
Orientação).

Investimento de iniciativa privada

PEDRAA II

Durante o QCA II (1994-1999), o investimento de iniciativa privada atingiu 
982 mil euros, valor que, na sua totalidade, foi investido nas explorações 
agrícolas.

1 Dado que o PRODESA não se encontra ainda fechado, os dados aqui referidos compreendem 
o investimento aprovado à data de 7 de Julho de 2008.
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figura 2.1 – PEDRAA II – Investimento de iniciativa privada nas Explorações Agrícolas: Faial (IFAP)

  

 € € / ha de SAU 2

O investimento privado correspondeu a 29% do volume financeiro do pro-
grama aplicado no Faial.
No entanto, comparando com o total Açores, este investimento correspondeu 
apenas a 1,7% do investimento total nas explorações agrícolas e a 0,9% do 
total do investimento privado.

figura 2.2 – PEDRAA II – Investimento de iniciativa privada nas Explorações Agrícolas:
RAA (milhões de euros) (IFAP)

  

 € € / ha de SAU

Quando analisados o valor médio por projecto e o investimento médio por 
unidade de Superfície Agrícola Útil no total do arquipélago, verifica-se que o 
Faial regista valores inferiores à média regional

2 Este indicador não pode ser referido para as freguesias urbanas da Horta devido à informação 
respeitante ao investimento estar referenciada à morada do agricultor e não à localização da 
exploração. Nas restantes freguesias considera-se o erro proporcionalmente desprezível.
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PRODESA

Durante o QCA III (2000-2006) o investimento de iniciativa privada na agri-
cultura totalizou 11,7 milhões de euros, 58% do investimento total realizado 
no Faial ao abrigo do PRODESA.
A construção da nova fábrica da Cooperativa Agrícola de Lacticínios do Faial 
(CALF) destaca-se do conjunto como o projecto mais relevante em termos 
financeiros, representando 92% do investimento privado realizado na ilha 
durante o período 2000-2006.
O investimento nas explorações agrícolas totalizou 987 mil euros. Este inves-
timento corresponde a 5,4% do volume financeiro do programa aplicado no 
Faial e a 0,9% do investimento privado nas explorações agrícolas dos Açores 
em igual período.

figura 2.3 – PRODESA – Investimento de iniciativa privada nas Explorações Agrícolas: Faial (IFAP)

  

 € € / ha de SAU 3

Considerando o investimento total de iniciativa privada, verifica-se que o 
Faial registou um investimento significativo, em termos absolutos, e próximo 
da média regional do investimento por unidade de Superfície Agrícola Útil.
Contudo, se considerarmos isoladamente o investimento privado nas explo-
rações agrícolas, observa-se que o investimento no Faial foi neste período 
consideravelmente baixo, em termos absolutos, situando-se também abaixo

3 Este indicador não pode ser referido para as freguesias urbanas da Horta devido à informação 
respeitante ao investimento estar referenciada à morada do agricultor e não à localização da 
exploração. Nas restantes freguesias considera-se o erro proporcionalmente desprezível.
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figura 2.4 – PRODESA – Investimento total de iniciativa privada: RAA (IFAP)

  
 Milhões de euros € / ha de SAU

da média regional quando analisado o valor médio por projecto e o investi-
mento médio por unidade de Superfície Agrícola Útil.

Figura 2.4 – PRODESA – Investimento de iniciativa privada nas Explorações Agrícolas: RAA (IFAP)

  
 Milhões de euros € / ha de SAU

A título de balanço, considerando os últimos 13 anos, observa-se que o inves-
timento co-financiado feito pelos agricultores faialenses nas suas explorações 
totalizou apenas 2 milhões de euros. Este valor de investimento, apesar de não 
corresponder em absoluto ao investimento realizado nas explorações, repre-
senta a sua quase totalidade, e põe em evidência a pouca dinâmica que se 
observa no sector no Faial. A preços actualizados, assiste-se mesmo a uma 
diminuição do volume de investimento nas explorações agrícolas, entre o 
QCA II e o QCA III.
A recente aposta feita na nova fábrica da CALF surge, neste contexto, em 
contra-ciclo com o empreendedorismo dos agricultores, constituindo, em si 
mesma, um importante contributo para a melhoria do desempenho do sector, 
mas cujo sucesso dependerá da evolução da quantidade de leite produzida, a 
qual, nos últimos anos, não tem sido positiva.
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No contexto regional o Faial é uma das ilhas onde se verificou maior desin-
vestimento privado nas explorações agrícolas, apenas à frente de Santa Maria, 
Flores e Corvo.

Investimento de iniciativa pública

PEDRAA II

Durante o período 1994 a 1999, o investimento de iniciativa pública no Faial 
totalizou 3,2 milhões de euros, tendo sido repartido entre Caminhos Agríco-
las (0,4 milhões de euros), Abastecimento de Água (2,6 milhões de euros) e 
Caminhos Rurais (0,2 milhões de euros).
Este volume de investimento correspondeu a 11% do investimento de inicia-
tiva pública nos Açores no âmbito daquele programa.

figura 2.5 – PEDRAA II – Investimento de iniciativa pública: RAA (IFAP)

  
 Milhões de euros € / ha de SAU

O esforço do investimento público no sector agrícola correspondeu a 71% 
do volume financeiro do programa aplicado no Faial àquele sector, ou seja, 
por cada euro investido pelos privados, o sector público investiu cerca de 
2,5 euros.
Considerando a Superfície Agrícola Útil como unidade de medida agrária para 
melhor comparação, o investimento público no sector agrícola do Faial regis-
tou valores acima da média regional.

PRODESA

Durante o período 2000-2006, o investimento de iniciativa pública na agri-
cultura centrou-se na infra-estrutura de armazenamento e abastecimento de 
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água no Perímetro de Ordenamento Agrário de Feteira – Castelo Branco, tota-
lizando 8,5 milhões de euros.

figura 2.6 – Perímetro de Ordenamento Agrário Feteira – Castelo Branco e respectiva rede
hidrográfica de captação, infra-estrutura de armazenamento e distribuição de água

  

figura 2.7 – PRODESA – Investimento de iniciativa pública: RAA (IFAP)

  
 Milhões de euros € / ha de SAU

No âmbito daquele programa, este volume de investimento correspondeu 
a 8% do investimento de iniciativa pública no sector agrícola dos Açores e a 
42% do investimento total realizado no Faial
Considerando a Superfície Agrícola Útil como unidade de medida agrária para 
melhor comparação, verifica-se que também ao abrigo do PRODESA o inves-
timento público no Faial registou valores acima da média regional.
Relacionando o esforço do investimento de iniciativa pública e do inves-
timento de iniciativa privada, verifica-se que, por cada euro de iniciativa 
privada investido, foram investidos cerca de 0,7 euros de iniciativa pública.
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3.  aJudas ao rENdimENto

Retrata-se neste ponto o aproveitamento do conjunto das ajudas ao rendimento 
previstas nos vários programas e regimes de ajudas em vigor desde 1999 4. 
Os valores apresentados referem-se aos pagamentos efectuados pelo IFAP 5, 
por ano, pelo que não reflectem exactamente as candidaturas anuais, quer 
porque não foram elegíveis na sua totalidade, quer porque não foram pagas 
no correspondente ano, na sua totalidade ou em parte, havendo igualmente 
lugar a acertos em anos posteriores ao da candidatura, nomeadamente quando 
correspondentes a reposições.
O volume total de ajudas ao rendimento tem vindo a subir progressivamente 
e essa subida é horizontal a quase todas as áreas de actividade. Em termos 
globais, verifica-se que, actualmente, a totalidade destas ajudas concedida no 
Faial atinge, anualmente, cerca de 3 milhões de euros. Em 2006, a totalidade 
destas ajudas concedida nos Açores atingiu os 72 milhões de euros.

figura 3.1 – Total de Ajudas ao Rendimento: Faial 6 (IFAP)
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4 Não estão incluídas as ajudas referentes à “Florestação de Terras Agrícolas” e à “Reforma 
Antecipada / Cessação da Actividade Agrícola”.

5 IFAP – Instituto Financeiro para a Agricultura e Pescas que assumiu as competências dos 
antigos IFADAP e INGA.

6 Os dados de 2007 ainda não incluem o pagamento das ajudas à “Manutenção da Actividade 
Agrícola em Zonas Desfavorecidas” (que, no PRORURAL, substituem as “Indemnizações 
Compensatórias”) e que se estimam num valor superior a 600 mil euros.
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Por outro lado, o número de beneficiários destas ajudas tem vindo a diminuir 
progressivamente, evidenciando a diminuição do número de produtores agrí-
colas. Verificamos que, em 2007, beneficiaram das ajudas 572 agricultores, 
estimando-se que, em 2008, este número seja ligeiramente superior a 500. É 
ainda interessante observar a dinâmica do número de beneficiários/agriculto-
res ao longo dos anos, verificando-se que, entre 1999 e 2007, apresentaram 
candidaturas 975 produtores.

figura 3.2 – Número de beneficiários das Ajudas ao Rendimento: Faial (IFAP)
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Como resultado desta diminuição do número de produtores e do aumento do 
valor das ajudas, tem-se assistido a um aumento do montante médio de ajuda 
por produtor.

figura 3.3 – Montante médio por produtor das Ajudas ao Rendimento: Faial (IFAP)

Ano
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quadro 3.4 – Total de Ajudas ao Rendimento, por anos e tipologia de ajudas: Faial (IFAP)78

TOTAL Leite
Carne 
bovina

Indemnizações
Compensatórias 7

Medidas
Agro-ambientais 8

Culturas 
Arvenses

Outros

1999 1.210.261 337.847  .428.542 358.134 Não apurado 51.873 33.865
2000  .818.147 316.506  .353.183  55.262 Não apurado 45.646 47.549
2001 2.508.821 311.933 1.147.389 799.832 Não apurado 62.846 49.765
2002 1.587.767 303.940  .604.269 496.163 Não apurado 56.191 56.706
2003 2.134.477 303.767  .954.517 493.818 268.228 56.455 57.692
2004 2.309.311 449.893 1.002.226 449.417 298.925 54.347 54.502
2005 2.534.564 592.582 1.018.609 535.721 319.378 14.748 53.527
2006 2.994.287 739.552 1.102.268 677.737 421.429 43.255 10.046
2007 2.423.996 754.720 1.138.586  67.984 364.656 84.789 13.260

figura 3.4 – Total de Ajudas ao Rendimento, por anos e tipologia de ajudas: Faial 9 (IFAP)
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Com o objectivo de simplificar a leitura destas ajudas e de facilitar a caracte-
rização da agricultura faialense, associaram-se diversas das medidas de apoio 
por sector de actividade, nomeadamente distinguindo Leite e Carne Bovina.

7 Os dados de 2007 ainda não incluem o pagamento das ajudas à “Manutenção da Actividade 
Agrícola em Zonas Desfavorecidas” (que, no PRORURAL, substituem as “Indemnizações 
Compensatórias”) e que se estimam num valor a 600 mil euros.

8 Não foi possível apurar com rigor os dados para o Faial respeitantes às “Medidas Agro-
-ambientais” para o período 1999-2002.

9 Devido à série dos dados das “Medidas Agro-ambientais” não estar completa, não se incluí-
ram nestes gráficos aquelas ajudas para não distorcer a sua leitura.
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Embora constituam igualmente apoios à actividade pecuária, como não são 
distinguíveis entre produção de leite e de carne, mantiveram-se fora daquela 
agregação de ajudas as “Ajudas à Manutenção da Extensificação da Produção 
Pecuária” (medida agro-ambiental do PDRu e do PRORURAL), as “Ajudas 
às Culturas Arvenses” e as “Indemnizações Compensatórias”.
Apesar da recente evolução do sector agrícola, caracterizada pela diminuição 
do interesse dos produtores pela produção leiteira, com a reconversão de algu-
mas explorações para a produção de carne, verifica-se que, a partir de 2003, e 
de forma consistente, o peso relativo das ajudas ao leite tem ganho importân-
cia face ao total das ajudas ao rendimento e face às ajudas à carne. Para este 
efeito contribuiu decisivamente o “Prémio aos Produtos Lácteos”, introduzido 
a partir de 2003 na sequência da reforma da Organização Comum do Mercado 
do Leite e Produtos Lácteos.

figura 3.5 – Peso relativo das ajudas ao Leite e à Carne, no total de Ajudas ao Rendimento: Faial (IFAP)
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Consideraram-se como ajudas ao leite o “Prémio às Vacas Leiteiras” e o 
“Prémio aos Produtos Lácteos” e pagamentos complementares, bem como 
pontuais ajudas à indústria.
Em termos gerais, o valor das ajudas tem subido progressivamente nos 
últimos anos, devido principalmente ao crescimento do montante do “Prémio 
aos Produtos Lácteos”.
No entanto, se o valor proveniente do “Prémio aos Produtos Lácteos” tem 
crescido, já o mesmo não se verifica relativamente ao número de beneficiários 
desta ajuda, que tem vindo a descer.



324 Boletim do Núcleo Cultural da Horta

figura 3.6 – Total de Ajudas ao Leite: Faial (IFAP)
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Figura 3.7 – “Prémio aos Produtos Lácteos”: Faial (IFAP)

Ano Montante (€)
Número de

beneficiários

2004
2005
2006
2007

160.150
294.682
467.300
502.787

250
260
226
207

     

Por outro lado, o montante do “Prémio às Vacas Leiteiras” tem vindo a descer, 
acompanhando o número de vacas alvo do prémio, bem como o número de 
produtores beneficiários.

figura 3.8 – “Prémio às Vacas Leiteiras”: Faial (IFAP)

Ano Montante (€)
Número de

beneficiários

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

329.902
315.818
311.708
303.837
303.767
289.743
280.311
272.252
251.933

341
322
303
290
269
251
233
222
190
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Em termos relativos, verifica-se que as explorações leiteiras têm vindo cres-
centemente a beneficiar do “Prémio aos Produtos Lácteos” em detrimento do 
“Prémio às Vacas Leiteiras”, em consequência da significativa subida do valor 
daquela primeira ajuda. O Prémio às Vacas Leiteiras”representava 64% das 
ajudas ao leite em 2004, representando actualmente apenas 33%.

figura 3.9 – Relação entre os montantes do “Prémio às Vacas Leiteiras”
e do “Prémio aos Produtos Lácteos”: Faial (IFAP)

Ajudas à Produção de Carne Bovina

Consideraram-se como ajudas à produção de carne bovina o “Prémio às Vacas 
Aleitantes”, um conjunto alargado de “Prémios aos Bovinos” e o ”Prémio ao 
Abate”.
Em termos gerais, o valor das ajudas tem subido progressivamente nos 
últimos anos, devido principalmente ao crescimento do montante do “Prémio 

figura 3.10 – Total de Ajudas à Produção de Carne Bovina: Faial (IFAP)

Ano Montante (€)

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

 .428.542
 .353.183
1.147.389
 .604.269
 .954.517
1.002.226
1.018.609
1.102.268
1.138.586

     

0
200.000
400.000
600.000
800.000

1.000.000
1.200.000
1.400.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

M
on

ta
nt

e 
(€

)

 



326 Boletim do Núcleo Cultural da Horta

às Vacas Aleitantes”, como resultado do aumento do número de direitos à 
disposição dos beneficiários faialenses.
O valor do “Prémio às Vacas Aleitantes” tem vindo progressivamente a subir, 
com carácter espectacular a partir de 2006, sendo a evolução dos montantes 
acompanhada pela evolução do número de beneficiários e dos direitos dispo-
níveis.

figura 3.11 – “Prémio às Vacas Aleitantes”: Faial (IFAP)

Ano Montante (€)
Número de

beneficiários

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
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18.072
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84.427
86.276
268.114
349.433
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Relativamente aos “Prémios aos Bovinos” o valor e o número de beneficiários 
da ajuda têm mostrado tendência para diminuir, não obstante esta ajuda conti-
nuar a ser a mais significativa atribuída ao sector da carne bovina.

Figura 3.12 – “Prémios aos Bovinos”: Faial (IFAP)

Ano Montante (€)
Número de

beneficiários

2002
2003
2004
2005
2006
2007

283.644
505.868
536.770
549.027
456.007
431.272

468
472
455
460
472
427

     

O montante do “Prémio à Extensificação da Produção”, que é, como se sabe, 
um prémio complementar atribuído aos bovinos que beneficiam do “Prémio 
aos Bovinos Machos” e do “Prémio às Vacas Aleitantes”, tem-se mostrado 
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variável ao longo dos anos, sendo no entanto de notar que o número de 
beneficiários desceu até 2003 e começou a subir progressivamente a partir 
daquele ano.

figura 3.13 – “Prémio à Extensificação da Produção”: Faial (IFAP)

Ano Montante (€)
Número de

beneficiários

1999
2000
2001
2002
2003
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2005
2006
2007

 64.990
 69.325
102.165
 92.622
 94.716
121.992
128.443
 92.779
105.868

205
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142
99
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127
128
138

     

O valor do “Prémio ao Abate” tem-se mantido relativamente estável, embora 
o número de beneficiários mostre também tendência para diminuir.

figura 3.14 – “Prémio ao Abate”: Faial (IFAP)

Ano Montante (€)
Número de

beneficiários

2002
2003
2004
2005
2006
2007

163.015
265.889
259.037
254.864
285.368
252.013

487
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497
495
448
449

     

Em termos relativos, verifica-se que as explorações de carne têm visto 
crescer aceleradamente o peso do “Prémio às Vacas Aleitantes”, enquanto que 
o “Prémio ao Abate” e o “Prémio à Extensificação da Produção” se mantêm 
relativamente estáveis e os “Prémios aos Bovinos” descem significativa-
mente. É, no entanto, de realçar, que, embora com tendência para diminuir de 
importância, os “Prémios aos Bovinos” ainda representam mais de um terço 
do valor das ajudas à produção de carne bovina.
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Figura 3.15 – Relação entre os montantes das ajudas à produção de carne bovina: Faial (IFAP)
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Indemnizações Compensatórias

As “Indemnizações Compensatórias” constituem uma ajuda horizontal a toda 
a actividade agrícola e representaram, em 2006, 23% do valor total das ajudas 
ao rendimento recebido pelos agricultores faialenses. É de referir que, no 
mesmo ano, ao nível Açores, o valor das “Indemnizações Compensatórias” 
representa apenas 13% do valor total das ajudas ao rendimento recebido pelos 
agricultores.

figura 3.16 – “Indemnizações Compensatórias”: Faial 10 (IFAP)

Ano Montante (€)
Número de

beneficiários

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

358.134
 55.262
799.832
496.163
493.818
449.417
535.721
677.737

534
267
604
295
280
253
252
243

     

Medidas Agro-ambientais

As “Medidas agro-ambientais” têm merecido um interesse crescente por parte 
dos agricultores, tendo representado, em 2006, 14% do valor total das ajudas 

10 O valor desta ajuda respeitante a 2000 foi maioritariamente pago em 2001.
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ao rendimento recebido nas explorações agrícolas faialenses. É de referir que, 
no mesmo ano, ao nível Açores, o valor das “Medidas agro-ambientais” repre-
senta 9% do valor total das ajudas ao rendimento recebido pelos agricultores.

figura 3.17 – “Medidas Agro-ambientais”: Faial (IFAP)

Ano Montante (€)
Número de

beneficiários

2003
2004
2005
2006
2007

268.228
298.925
319.378
421.429
364.656

 55
 82
 89
104
 79

     

Em termos relativos, a “Medida de Apoio à Manutenção da Extensificação 
da Produção Pecuária” absorve a quase totalidade do montante das ajudas às 
medidas agro-ambientais concedido no Faial.

figura 3.18 – Repartição do montante das ajudas às “Medidas Agro-ambientais”,
por tipologia de medida (2006): Faial (IFAP)
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Outras ajudas

Finalmente, em “outras ajudas”, surgem as ajudas a ovinos e caprinos, à vinha 
e ao vinho (de produtores com propriedades no Pico, por exemplo), banana, 
mel e comercialização de flores e frutos para o exterior do arquipélago.
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Como se pode ver no Quadro 3.1 estas ajudas, no seu conjunto, são pouco sig-
nificativas face ao total e mostram tendência para diminuir a sua importância, 
pelo que não são dissecadas neste estudo.

4.  produção dE lEitE E lacticíNios

Produção de leite

O sector leiteiro do Faial tem vindo a sofrer uma reestruturação no sentido da 
diminuição dos pequenos produtores e do aumento dos maiores.
Enquanto que há 15 anos os micro-produtores (com produção inferior aos 20 
mil litros/ano) representavam quase 70% dos produtores e 24% da produção, 
actualmente representam 43% dos produtores e 10% da produção. Por outro 
lado, os grandes produtores (com produção superior aos 200 mil litros/ano), 
que apenas começaram a surgir em 1999, representam actualmente 6% dos 
produtores e mais de 25% da produção.
Verifica-se igualmente que, desde a campanha 2005/2006, a produção da ilha 
mostra tendência para baixar, tendo atingido, na campanha de 2007/2008, o 
valor mais baixo desde 1994/1995.

quadro 4.1 – Produção de leite por classes de produção: Faial (IAMAb)

Campanha
Classe de produção (litros/ano) Total

Faial< 20.000
> 20.000

a < 60.000
> 60.000

a < 90.000
> 90.000

a < 150.000
> 150.000

a < 200.000
> 200.000

a < 400.000
1994/1995 3.180.814 4.747.769 2.461.550 1.935.209  266.653 — 12.591.995

1995/1996 3.095.879 4.442.306 2.275.272 3.239.253  662.915 — 13.715.625

1996/1997 3.403.876 3.907.261 1.982.315 2.978.216  959.940 — 13.231.608

1997/1998 3.206.789 4.023.870 2.445.835 2.860.064 1.057.999 — 13.594.557

1998/1999 2.746.122 4.258.516 2.531.007 3.123.834 1.072.146 — 13.731.625

1999/2000 2.377.216 4.638.881 2.179.087 3.977.985 1.495.193  221.350 14.889.712

2000/2001 1.776.461 3.581.768 1.908.087 4.427.295 1.509.560  221.350 13.424.521

2001/2002 1.535.908 3.637.784 2.068.040 4.109.475 1.755.887  255.519 13.362.613

2002/2003 1.574.147 3.609.739 1.829.408 4.072.681 1.907.554  404.463 13.397.992

2003/2004 1.520.853 3.522.535 1.943.843 4.218.031 2.150.352  687.964 14.043.578

2004/2005 1.835.208 3.016.469 1.937.456 4.282.663 2.032.066 1.035.544 14.139.406

2005/2006 1.331.193 2.963.039 1.873.057 3.501.720 1.502.827 3.205.230 14.377.066

2006/2007 1.145.395 2.156.561 2.038.404 3.115.655 1.375.639 3.950.474 13.782.128

2007/2008 1.269.822 1.911.240 2.017.710 2.992.303 1.484.222 3.542.059 13.217.356
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No contexto da produção regional de leite, o Faial representou, em 2007, 2,5% 
do leite produzido nos Açores, percentagem esta que, em 1998, representava 
3,1% e tem vindo progressivamente a baixar.

figura 4.1 – Produção de leite por classes de produção: Faial (IAMAb)

Observa-se ainda que após uma inicial e rápida diminuição dos pequenos pro-
dutores, os produtores de dimensão intermédia, que temporariamente ganha-
ram importância, começaram igualmente a diminuir em número, nos últimos 
anos, em virtude do seu próprio crescimento.

figura 4.2 – Número de produtores de leite por classes de produção (IAMAb)

Constata-se, assim, que, houve uma clara evolução estrutural em favor da 
produção em maior escala, sendo este um fenómeno que está em passo acele-
rado desde 2005.
Quando se analisa a quota leiteira de referência disponível, verifica-se que 
esta tem acompanhando a reestruturação verificada.
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quadro 4.2 – Quota leiteira disponível por classe de volume de produção (IAMAb)

Campanha

Classe de quota atribuída (litros/ano)
Total
Faial< 20.000

> 20.000
a < 60.000

> 60.000
a < 90.000

> 90.000
a < 150.000

> 150.000
a < 200.000

> 200.000
a < 00.000

1994/1995 3.432.416 4.701.178 2.502.349 2.031.232  516.367 — 13.183.542

1995/1996 3.159.154 4.697.894 2.338.565 3.501.488  840.088 — 14.537.189

1996/1997 2.738.637 4.186.944 2.166.204 3.356.052 1.220.853 — 13.668.690

1997/1998 2.454.254 4.114.616 2.561.119 2.971.198 1.400.747 — 13.501.934

1998/1999 2.239.918 4.191.282 2.419.505 3.210.327 1.227.119 — 13.288.151

1999/2000 1.873.962 4.152.109 1.942.295 3.669.611 1.392.676  203.948 13.234.601

2000/2001 1.612.189 3.822.645 2.220.507 4.300.343 1.546.920  203.948 13.706.552

2001/2002 1.595.101 3.871.433 2.291.907 3.920.538 1.882.310  203.948 13.765.237

2002/2003 1.504.778 3.686.580 1.940.821 3.825.035 1.896.050  412.121 13.265.385

2003/2004 1.327.448 3.473.775 2.036.919 3.672.218 2.105.240  692.148 13.307.748

2004/2005 1.179.135 2.948.794 1.956.368 3.733.284 1.884.471 1.126.221 12.828.273

2005/2006 1.141.106 2.905.048 1.897.274 3.449.683 1.413.818 3.131.325 13.938.254

2006/2007 1.006.607 2.397.523 2.219.206 3.389.277 1.364.192 4.115.294 14.492.099

2007/2008  976.602 2.159.191 2.275.854 3.369.956 1.772.531 3.877.467 14.431.601

figura 4.3 – Quota leiteira disponível por classe de volume de produção (IAMAb)

Verifica-se, no entanto, que os pequenos produtores registam maior grau de 
utilização da quota disponível do que os grandes produtores, concluindo-se 
que, apesar de toda a evolução estrutural que se verificou, o dinamismo do 
sector e a sua estabilidade não assentam totalmente nos grandes produtores.
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Figura 4.4 – Diferencial entre quota leiteira e produção, por classe de volume de produção (IAMAb)

 

Tendo como referenciação geográfica a morada do produtor 11, verifica-se que 
a produção de leite é mais significativa nas freguesias a norte da ilha, onde a 
especialização leiteira das explorações é maior. Verificou-se nos últimos anos 
uma acentuação desta realidade.
As freguesias dos Cedros e do Salão são responsáveis por quase 40% da pro-
dução leiteira da ilha enquanto o Perímetro de Ordenamento Agrário Feteira 
– Castelo Branco concentra apenas 20% daquela produção.
A Ribeirinha foi a freguesia onde se registou a maior diminuição da produção 
no período em análise. Este fenómeno poderá eventualmente ser explicado 
com a mudança de residência de produtores após o sismo de 1998.

figura 4.5 – Distribuição da produção leiteira por freguesia (1.000 l/ano) (IAMAb)

Campanha 1994/1995 Campanha 2001/2002 Campanha 2007/2008

11 A geo-referenciação da produção leiteira por freguesia corresponde à morada dos produtores 
e não à localização das parcelas da exploração. Este factor deve ser tido especialmente em 
conta quando se observam os dados referentes às freguesias urbanas.
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Verifica-se também que o crescimento da produção média por produtor é uma 
realidade em todas as freguesias da ilha.

figura 4.6 – Produção de leite média por produtor (l/ano) (IAMAb)

Campanha 2001/2002 Campanha 2007/2008

Tendo como referência o número de animais beneficiários do “Prémio às Vacas 
Leiteiras”, verifica-se que o efectivo leiteiro da ilha tem vindo constantemente 
a baixar, situando-se actualmente à volta das 2.600 vacas.

figura 4.7 – Número de animais beneficiários do “Prémio às Vacas Leiteiras” (IFAP)

Ano
Número de vacas 

leiteiras

2002
2003
2004
2005
2006
2007

3.162
3.147
3.013
2.907
2.835
2.608

     

Por outro lado, verifica-se que o número médio de vacas por produtor tem 
aumentado consideravelmente, bem como a produção média anual por vaca.
Estes resultados indiciam uma tendência para a intensificação da produção. 
Contudo, quando se analisa a relação entre o “Prémio às Vacas Leiteiras” e 
a “Medida de Apoio à Manutenção da Extensificação da Produção Pecuária” 
(medida agro-ambiental), verifica-se que a percentagem dos beneficiários
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figura 4.8 – Produção média por vaca e número médio de vacas por produtor

Ano
Produção 

média por vaca
(l/vaca ano)

Número médio
de vacas por 
exploração

2002
2003
2004
2005
2006
2007

4.249
4.328
4.573
4.849
4.862
5.068

11
12
12
12
13
14

     

daquele prémio que também são beneficiários daquela medida ambiental subiu 
entre 2003 e 2006, embora com uma descida em 2007 (ano de transição entre 
programas) pelo que não podemos concluir que a intensificação da produção 
seja uma tendência clara.

figura 4.9 – Percentagem dos beneficiários do “Prémio às Vacas Leiteiras” que são simultaneamente
beneficiários da “Medida de Apoio à Manutenção da Extensificação da Produção Pecuária”
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Por outro lado, quando se relacionam os beneficiários do “Prémio às Vacas 
Aleitantes” com os do “Prémio às Vacas Leiteiras”, verifica-se que é espe-
cialmente notório o aumento da percentagem de produtores de leite (benefici-
ários do “Prémio às Vacas Leiteiras”) que são simultaneamente beneficiários 
do “Prémio às Vacas Aleitantes”. A este facto não será alheio o aumento do 
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número de direitos às Vacas Aleitantes entretanto disponibilizado. No entanto, 
atendendo a que o fenómeno se situa ao nível do número de beneficiários 
(e não do número de direitos), pode-se arriscar concluir que as explorações 
de leite são percentualmente cada vez menos especializadas em leite, e que 
actuam crescentemente no sector da carne.

Figura 4.10 – Percentagem dos beneficiários do “Prémio às Vacas Leiteiras” que são simultaneamente 
beneficiários do “Prémio às Vacas Aleitantes”
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Esta análise revela que o tradicional carácter misto das explorações pecuárias 
faialenses não sofreu grandes alterações. Constata-se que a produção leiteira 
mantém no Faial um carácter semi-extensivo, divergindo do que é normal 
neste sector e do que acontece noutras ilhas onde a actividade leiteira tem 
mais expressão. Este fenómeno crescente poderá dever-se ao aumento da 
área das explorações (por via da diminuição do número de produtores agrí-
colas) que permite aos produtores de leite viabilizar uma produção paralela 
de carne, mais extensiva, possibilitando-lhes beneficiarem simultaneamente 
de um quadro de ajudas a que antes não tinham acesso tão facilitado. Esta 
circunstância condiciona decisivamente a intensificação da produção de leite 
e poderá constituir uma das explicações para uma parte das dificuldades que 
a indústria local tem encontrado para conseguir aumentar o volume de leite 
entregue pelos produtores.
Esta relativa menor intensificação da produção leiteira da ilha tem levado à 
procura de soluções para o sector, como a produção de leite e lacticínios dife-
renciados, com maior valor acrescentado. É o caso de um plano em estudo da 
responsabilidade do INIA/INRB (2008), que visa valorizar os teores natural-
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mente superiores em CLA12 e ácidos gordos polinsaturados ómega-3 13 do leite 
produzido com animais em pastoreio (leite de erva).
Tendo em atenção os dados avançados e o actual preço do litro padrão de 
leite (0,25 €/kg), estima-se que, actualmente, o rendimento bruto anual dos 
produtores proveniente exclusivamente da venda do leite produzido (cerca de 
3,3 milhões de euros) e das ajudas directamente associadas à produção leiteira 
(cerca de 750 mil euros), ronde os 4,1 milhões de euros, correspondendo a 
uma média de 13 mil euros por exploração.
Se considerarmos que o número de produtores de leite é equivalente ao número 
actual de beneficiários do “Prémio às Vacas Leiteiras” (190 produtores), as 
explorações no Faial têm, em média, um rendimento bruto anual de 21 mil 
euros por exploração e cerca de 0,3 euros/litro de leite, podendo-se estimar 
que cada vaca leiteira rende cerca de 1.500 euros por ano.

Produção de lacticínios

A produção de lacticínios no Faial está centrada numa única unidade, CALF 
e tem-se mantido relativamente estável ao longo dos anos, havendo uma forte 
especialização no queijo e na manteiga.
A produção de leite pasteurizado, que absorvia cerca de 2% do leite entregue 
na fábrica, foi abandonada em 2007, o que acentuou a já grande especiali-
zação da indústria local.
Em 2007, e no contexto da produção regional, o Faial representou 4,7% do 
queijo e 1,6% da manteiga produzidos nos Açores, valores que, em 1998, 
representavam, respectivamente, 6,1% e 2,2% e têm vindo progressivamente 
a baixar.

12 “Conjugated linoleic acid” – ácido linoleico conjugado – Refere um conjunto de isómeros 
do ácido linoleico em que as duplas ligações se encontram aproximadas (conjugadas). A este 
grupo de isómeros atribuem-se propriedades biológicas importantes, entre as quais o seu 
efeito anti-cancerígeno. O isómero de CLA mais importante nas gorduras de ruminantes é o 
ácido ruménico.

13 Família de ácidos gordos, em que o mais significativo é o ácido linolénico, o ácido gordo 
essencial (i.e. necessário à vida e não produzido pelo organismo humano) mais importante 
das pastagens. Aos ácidos gordos polinsaturados ómega-3 atribuem-se importantes efeitos na 
protecção cardiovascular, anti-inflamatórios, no desenvolvimento cerebral e da visão.
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Figura 4.11 – Estrutura da produção de lacticínios no Faial em função do leite absorvido por produto final 
(em valor absoluto (l) e em percentagem) (IAMAc)

A produção de queijo absorve mais de 80% do leite entregue na fábrica e 
está actualmente circunscrita a 3 marcas comerciais, Ilha Azul (com queijo 
flamengo em barra e bola e queijo tipo prato) Queijo do Canal, um queijo com 
cura de 4 meses, e Capelinhos, um queijo com cura de 6 meses. Deverá em 
breve ser lançado no mercado um novo queijo, do tipo S. João, sob a marca 
Moledo.

figura 4.12 – Produção de queijo no Faial (t) (IAMAc)
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Evolução da produção de queijo no Faial Produção de queijo no Faial face ao total na RAA

A produção de manteiga absorve menos de 20% do leite produzido e é comer-
cializada na sua totalidade sob a marca Ilha Azul.
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Figura 4.13 – Produção de manteiga no Faial (t) (IAMAc)
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Evolução da produção de manteiga no Faial Produção de manteiga no Faial face ao total na RAA

Em termos de estratégia comercial, saliente-se a participação da CALF na 
empresa LACTAÇORES – União das Cooperativas de Lacticínios dos 
Açores, UCRL, que iniciou a sua actividade em 2004 na sequência da cria-
ção de um entreposto para a comercialização de leite e produtos lácteos das 
suas associadas no Continente (investimento co-financiado pelo PRODESA). 
A LACTAÇORES concentra as actividades de comercialização da CALF, da 
UNIQUEIJO – União das Cooperativas Agrícolas de Lacticínios de S. Jorge, 
UCRL e da UNILEITE – União das Cooperativas Agrícolas de Lacticínios 
e de Produtores de Leite da ilha de S. Miguel, UCRL, comercializando cerca 
de 14% do total da produção de leite dos Açores, e constituindo-se como 
a terceira maior empresa de comercialização de produtos lácteos ao nível 
nacional.
A eventual orientação da CALF para a produção de leite e lacticínios diferen-
ciados, como os produzidos com “leite de erva” dependerá, no entanto, de um 
forte envolvimento das explorações agrícolas.

5. produção dE carNE

O sector da carne do Faial reduz-se praticamente à produção bovina e suína, 
sendo o abate em matadouro de outras espécies insignificante.
A produção de carne bovina é aqui considerada em duas dimensões comple-
mentares: o abate em matadouro e a saída de gado vivo, sendo esta última 
mais significativa, em regra, acima dos 65% do peso vivo total.
Em 1998 iniciou-se uma quebra na saída de gado vivo, a que se seguiu uma 
recuperação progressiva entre 2002 e 2005. A partir daquele último ano, veri-
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quadro. 5.1 – Produção de carne, por espécies (IAMAa; DSV) 14

Ano

Bovino
Total Carne 

Bovina
(t)

Suíno Caprino Ovino

Abate em
matadouro

Saída animais vivos
Abate em

matadouro
Abate em

matadouro
(t)

Abate em
matadouro

(t)(n.º cabeças) T (n.º cabeças) T (n.º cabeças) T

1994 1.250 308 2.991 1.149 14 1.456 1.945 162 0,53 0,25

1995 1.256 335 2.558 1.013 1.348 2.165 156 0,37 0,05

1996 1.304 342 2.821 1.140 1.482 3.124 193 0,63 0,18

1997 1.395 347 3.118 1.135 1.482 2.348 146 0,49 0,08

1998 1.527 381 2.784 1.052 1.433 2.536 173 0,66 0,39

1999 1.645 424 2.305  .802 1.227 4.656 344 0,54 0,18

2000 1.497 406 2.098  .870 1.276 4.130 303 1,16 0,30

2001 1.795 451 1.856  .703 1.153 4.282 288 1,52 0,29

2002 2.005 532 2.990 1.127 1.659 4.057 286 1,28 0,13

2003 1.960 490 2.796 1.054 1.544 3.768 278 1,19 0,92

2004 2.043 521 2.428 1.002 1.523 4.117 276 0,81 0,31

2005 2.173 614 2.902 1.176 1.790 3.712 247 0,43 0,43

2006 1.924 504 2.664 1.039 1.543 3.957 283 0,56 0,61

2007 1.664 450 2.684  .678 1.128 2.446 195 0,40 0,26

figura 5.1 – Produção de carne, por espécies (IAMAa; DSV)

ficou-se uma nova e acentuada quebra, neste caso quer ao nível dos abates, 
quer da saída de gado vivo, e que se mantém até hoje.

14 O peso vivo dos animais saídos vivos em 1994 foi estimado com base no número de cabeças 
e o peso médio dos animais saídos nos 5 anos seguintes.
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figura 5.2 – Produção de carne bovina – peso vivo total (IAMAa; DSV)

Verifica-se que durante o ano de 2007, apesar da acentuada diminuição no 
peso total dos animais saídos vivos, houve um ligeiro aumento do número 
de cabeças.

Figura 5.3 – Produção de carne bovina – número de animais destinados a abate (IAMAa; DSV)

É de realçar que o peso médio das carcaças tem sido tradicionalmente bastante 
maior nos animais saídos vivos do que nos animais destinados ao matadouro 
da ilha. No entanto, a recente tendência do mercado é para preferir também 
animais mais leves igualmente para o mercado em vivo.
A evolução do sector da carne, no seu conjunto, faz com que o Faial tenha 
vindo a perder peso na fileira regional, representando actualmente 6% da carne 
bovina produzida nos Açores, quando, há alguns anos atrás, representava uma 
média de 8%, tendo mesmo chegado a atingir um máximo de 12%, em 2002.
Em 1997 iniciou-se a comercialização de carne classificada como Carne dos 
Açores IGP, mas esta carne certificada representa menos de 2% da carne de 
bovino produzida no Faial. Pelo facto das estruturas de abate da ilha não cum-
prirem todas as condições a que esta certificação obriga, estes animais foram
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figura 5.4 – Produção de carne bovina – peso médio (IAMAa; DSV)

 

abatidos noutros matadouros dos Açores, com especial destaque para o mata-
douro do Pico. Verificando os valores de 2007 e o abate de animais IGP em 
2008, conclui-se por uma tendência para aumento, embora não se preveja uma 
evolução significativa a curto prazo, devido à fraca procura pelo produto e, no 
caso do Faial em particular, devido às limitações da logística deste abate, por 
este não poder ainda ocorrer na ilha. Esta última limitação deverá ser resolvida 
no futuro próximo com a construção, de raiz, de uma nova estrutura de abate.
Atendendo ao número de beneficiários do “Prémio ao Abate” e do “Prémio 
aos Bovinos Machos”, estima-se que o número de produtores de bovinos no 
Faial esteja próximo dos 450.
Apesar de nos últimos anos se ter verificado uma reconversão de explorações 
leiteiras para explorações de carne, conclui-se que esta reconversão, se con-
tribuiu para a diminuição da produção de leite, não impediu o decréscimo da 
produção de carne.
O número de produtores agrícolas que são beneficiários do “Prémio às Vacas 
Aleitantes” tem vindo a crescer acentuadamente, influenciado pelo aumento 
do número de direitos, podendo, ainda assim, constituir igualmente um indi-
cador do crescente interesse dos agricultores pela produção de carne bovina.
Os dados disponíveis não permitem tirar conclusões claras sobre a existência 
de uma tendência para a intensificação ou extensificação da produção de carne 
bovina. Quando se analisa a relação entre o “Prémio às Vacas Aleitantes” e a 
“Medida de Apoio à Manutenção da Extensificação da Produção Pecuária” 
(medida agro-ambiental) verifica-se que, entre 2003 e 2007, há um aumento 
do número de produtores que são simultaneamente beneficiários das duas 
ajudas; não obstante a percentagem de beneficiários simultâneos das ajudas 
revelar uma tendência de decréscimo.
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figura 5.5 – Percentagem dos beneficiários de Vacas Aleitantes que também têm Agro-ambientais
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Considerando o preço médio de 1,25 € / kg peso vivo (goulart et al., 2008), 
pode-se estimar que a venda de carne de bovino representa para as explora-
ções cerca de 1,4 milhões de euros. Dado que as ajudas relacionadas com a 
produção de carne bovina totalizaram, em 2006 e 2007, cerca de 1 milhão de 
euros, pode-se estimar que a carne de bovino representa, para as explorações 
do Faial, cerca de 2,4 milhões de euros anuais.
Considerando o número de animais destinados a abate (abate em matadouro 
e saída de gado vivo) pode-se estimar que cada cabeça vale, em média, 
325 euros.
Em relação à carne de suíno, verifica-se uma tendência desde 1999 para a 
diminuição da respectiva produção. No Faial, esta produção tem-se baseado 
em explorações com carácter familiar e tradicional e esta evolução parece 
ser o resultado da diminuição do número de produtores agrícolas e da popu-
lação rural.
Como se pode verificar pelo Quadro 5.1, em termos estatísticos, as outras 
produções animais não têm significado pelo que não são dissecadas neste 
estudo.

coNclusõEs

Tal como se verificava por ocasião do Recenseamento Geral da Agricultura 
de 1999, as explorações agrícolas do Faial dedicam-se maioritariamente à pro-
dução pecuária (bovina) mista.
Nos últimos anos o sector agrícola tem vindo a perder produtores, havendo 
uma concentração destes produtores na pecuária tradicional. Paralelamente, 
os produtores que se mantêm em actividade têm vindo a ganhar maior dimen-
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são, donde se pode concluir pela maior profissionalização do sector, a par de 
uma simplificação do sistema agrário centrado na produção de carne e de leite.
Contudo, a produção agrícola no Faial tem perdido significado, em valor 
absoluto e no contexto da produção regional, seja do leite e lacticínios, seja 
da carne.
O reduzido investimento produtivo no sector agrícola verificado nos últimos 
dois QCA, especialmente no que se refere ao investimento privado nas explo-
rações, e em comparação com o resto do arquipélago, é demonstrativo da 
pouca dinâmica do sector.
No âmbito do investimento privado realizado nos últimos anos, há a assinalar 
a nova fábrica da CALF que surge em contra-ciclo com a evolução da produ-
ção leiteira da ilha. No âmbito da dinâmica da CALF saliente-se ainda a sua 
adesão a uma estratégia de concentração da comercialização, através da sua 
participação na LACTAÇORES.
Actualmente, a produção de leite e de carne continuam a conviver num equi-
líbrio que procura rentabilizar as ajudas disponíveis, verificando-se que as 
ajudas ao rendimento concedidas no Faial correspondem a cerca de 4% do 
total das ajudas ao rendimento concedidas nos Açores.
No seu conjunto, as explorações agrícolas faialenses representam um rendi-
mento bruto anual estimável na ordem dos 8 milhões de euros, sendo que 
quase 40% daquele valor é constituído por ajudas ao rendimento, das quais 
cerca de 60% se referem a ajudas directas à produção de leite e carne.
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