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Grupo Parlamentar 

           Exº Senhor, 
     Presidente da Assembleia 
     Legislativa Regional dos Açores 
     Horta. 

 
 
Assunto:  Brucelose – Abortos em bovinos na Ilha de São Jorge.       
  Vacina RB 51 
 
A Brucelose bovina continua ainda a ser motivo de preocupação 
para muitos produtores da Região, e nesta data em particular, na 
Ilha de São Jorge. 
 
A suspeita da ocorrência de brucelose em rebanho bovino, 
geralmente está associada aos abortos no terço final de gestação, o 
que nas últimas semanas tem ocorrido em número significativo em 
explorações pecuárias na Ilha de São Jorge. 
 
Esta ocorrência de abortos tem deixado os agricultores preocupados 
e  com muita apreensão. 
 
Considerando que existem explorações em que cerca de 20 % dos 
animais abortaram. 
 
Considerando que esta situação está a causar grandes prejuízos 
aos agricultores, porque perdem a cria (vitelo), e sofrem os efeitos 
da diminuição da produção leiteira da vaca. 
 
Considerando que em Junho de 2002, o Secretário Regional da 
Agricultura e Pescas anunciava uma nova vacina ( RB 51) para o 
combate à brucelose. 
 
Considerando que o PSD nessa altura manifestou a sua preocupação 
por se tratar de uma vacina viva e não ter sido suficientemente 
testada nas nossas condições de aplicação. 
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Considerando que o Secretário Regional da Agricultura e Pescas 
minimizou  então  essas  preocupações ,  garantido  que  a RB – 51,  
apesar de recente, já tinha sido utilizada com sucesso noutros 
países e que teria acompanhamento técnico na Região. 
 
Considerando que a maioria dos abortos se tem verificado nas 
explorações onde foi aplicada a vacina RB – 51, ficando em 
dúvida se existe alguma relação...ou coincidência.... 
 
Considerando que é imperativo que haja esclarecimentos por 
parte da tutela sobre esta matéria. 
 
Ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, requeiro a V.Ex.ª 
que seja solicitada informação ao Governo Regional, através da 
Secretaria Regional da Agricultura e Pescas, sobre o seguinte: 
  

• Qual o nº de bovinos vacinados com a  RB – 51 ? 
 

• Dos animais vacinados quantos abortaram ? 
 

• Estão os Serviços competentes da SRAP a acompanhar de 
perto a situação relatada? 

 

• No entender da Secretaria existe alguma relação entre a 
vacina e os abortos ocorridos ? 

 

• Que medidas pretende a Secretaria Regional tomar para 
minimizar os prejuízos causados aos agricultores? 

 
Velas de São Jorge,  11  de Março de 2003. 
 
       O Deputado Regional 
 
 
 
 
        Mark Marques 
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