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INTRODUÇÃO 

O regime de quotas leiteiras foi criado no ano de 1984 pela então Comunidade Económica Europeia, 

como resposta à acumulação de excedentes de produtos lácteos e evitar, pela limitação de produção, 

a queda dos preços resultante de uma oferta superior à procura e consequente aumento da 

competitividade do sector. 

O sistema de quotas permitiu, em todo o espaço da União Europeia, o desenvolvimento sustentado 

da produção de leite, contribuindo para adequar a oferta à procura, permitindo a sustentabilidade ao 

longo de toda a fileira do leite. 

Mais de 90% da produção europeia de leite, antes do fim do regime de quotas leiteiras, era 

consumido no todo do espaço europeu, o que é demonstrativo desse equilíbrio entra a procura e a 

oferta que o regime de quotas permitiu. 

Nos Açores, ao longo do tempo da vigência do regime de quotas leiteiras, assistiu-se a uma evolução 

notável, quer em termos quantitativos, quer qualitativos, fruto do esforço de modernização e 

restruturação da estrutura produtiva, com reflexos no número de explorações e de efetivos, 

modernização da estrutura produtiva, ganhos de rentabilidade e produtividade, tendo a produção 

global da Região aumentado cerca de 40% ao longo desse período. 

Na agro industria verificou-se um conjunto muito significativo de investimentos que levaram à sua 

modernização, permitindo um assinalável aumento da sua capacidade produtiva, aumento da 

qualidade e, embora em menor grau, no aparecimento de alguns produtos de maior valor 

acrescentado. 

Na Região Autónoma dos Açores é evidente a concentração da estrutura da produção primária e da 

indústria agro-transformadora na fileira do leite e desde há 15 anos que a fileira do leite apresenta 

um enorme dinamismo. 

Fruto desta evolução, o setor primário tem uma importância na economia regional muito elevada 

quando comparada com as médias nacionais e europeias, verificando-se o aumento do seu VAB – 

Valor Acrescentado Bruto entre os anos de 2008 e 2011. 

Com um contributo decisivo para esta importância do setor primário e para o seu peso na economia 

Regional, está toda a fileira do leite que representa 70% do peso do sector primário na economia 

Regional, mais de 30% da produção nacional de leite e 50% da produção de queijo. 

O peso da fileira do leite nos Açores, o facto de não existir uma alternativa imediata à produção de 

leite e atendendo às condições edafoclimáticas favoráveis à produção de pastagem, merecem que 

a Assembleia Regional se debruce sobre este setor e faça o acompanhamento dos efeitos 

económicos e sociais do fim do regime de quotas leiteiras. 
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ENQUADRAMENTO 

 

A Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 6/2015/A, de 23 de 

fevereiro dispõe, na sua parte resolutiva: 

“1 – Encarregar a Comissão Permanente de Economia de acompanhar o impacto social e económico 

do fim do regime de quotas leiteiras nos Açores, elaborando relatórios semestrais. 

2 – Em resultado deste acompanhamento, deverá ser elaborado um relatório final que deverá ser 

apresentado na Sessão Plenária de julho de 2016.”  

 

Para efeitos do disposto na Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 

6/2015/A, de 23 de fevereiro, a Comissão Permanente de Economia, em reunião ocorrida a 26 de 

fevereiro de 2015 na Delegação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores na ilha de 

São Miguel, deliberou, por unanimidade, a constituição de um Grupo de Trabalho, ao qual foi 

incumbido de dar cumprimento ao disposto na referida Resolução.  
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COMPOSIÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO 

 

 

O Grupo de Trabalho é constituído pelos deputados: 

 

 Duarte Moreira – PS – Coordenador 

 

 António Toste – PS – Relator 

 

 Rogério Veiros – PS (substituído pelo Deputado André Rodrigues - PS) 

 

 Renato Cordeiro – PSD 

 

 Graça Silveira – CDS/PP 

 

 Lúcia Arruda – BE (substituída pela Deputada Zuraida Soares - BE) 

 

 Paulo Estevão - PPM 
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DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS 

1. REUNIÕES DO GRUPO DE TRABALHO 

 

O presente Grupo de Trabalho reuniu no dia 13 de abril de 2015, na cidade da Horta, definindo: 

a) A instalação da mesa do Grupo de Trabalho, constituída da seguinte forma: 

o Coordenador: Deputado Duarte Moreira; 

o Relator: Deputado António Toste Parreira; 

o Secretário: Deputado Renato Cordeiro. 

 

b) Audições e visitas a realizar: 

o Indústrias Leiteiras dos Açores; 

o LactAçores; 

o Federação Agrícola dos Açores; 

o Associações de Produtores dos Açores; 

o Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA); 

o Instituto de Alimentação e Mercados Agrícolas dos Açores (IAMA); 

o Alta Autoridade da Concorrência; 

o Comissão Especializada em matéria de Agricultura da Assembleia da República; 

o Ministro da Agricultura; 

o Secretário Regional da Agricultura e Ambiente; 

o Autoridade de Segurança Alimentar Económica (ASAE). 

 

 

c) Data de apresentação do relatório 

Foi decidido apresentar o relatório final até à Sessão Plenária do mês de julho de 2016. 

 

1.2. O grupo de trabalho reuniu no dia 4 de julho de 2016, na delegação da ALRA em Ponta Delgada, para 

apreciação, discussão e aprovação do relatório final do grupo de trabalho. 
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2. ÍNDICE CRONOLÓGICO DAS AUDIÇÕES REALIZADAS 

 

Em 22 de junho de 2015, na ilha Terceira: 

- Serviço Regional de Estatística dos Açores;  

- Departamento de Ciências Agrárias da Universidade dos Açores;  

- Associação Agrícola da Ilha Terceira; 

- Associação de Jovens Agricultores Terceirenses; 

- Queijaria Vaquinha. 

Em 23 de junho de 2015, na ilha Terceira:  

- UNICOL – União das Cooperativas de Lacticínios Terceirense; 

- Grupo Barcelos/Quinta dos Açores. 

Em 02 de setembro de 2015, na ilha de São Miguel: 

- INSULAC – Produtos Lácteos Açoreanos, S.A.; 

- Associação de Jovens Agricultores Micaelenses; 

- BEL – Fromageries Bel Portugal, S.A. (Lacto Ibérica – Lacto Açoreana); 

- Associação Agrícola de São Miguel; 

- Federação Agrícola dos Açores; 

- Unileite – União de Cooperativas Agrícolas de Lacticínios e Produtos de Leite da Ilha de São Miguel. 

Em 05 de novembro de 2015, na ilha do Faial: 

- Associação de Agricultores da Ilha do Faial; 

- Associação de Jovens Agricultores da Ilha do Faial. 

Em 06 de novembro de 2015, na ilha do Faial: 

- Cooperativa Agrícola de Lacticínios Faialense; 

- Queijaria O Morro. 

Em 23 de fevereiro de 2016, na ilha das Flores: 

- Associação Agrícola da Ilha das Flores; 

- Cooperativa Ocidental; 

- Queijaria Tradicional “Ana Paula Silva” 
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- Queijaria Pico Redonda “Ilda Henriques”. 

Em 24 de fevereiro de 2016, na ilha do Corvo: 

- LACTICORVO – Lacticínios do Corvo. 

Em 25 de fevereiro de 2016, na ilha do Pico: 

- LactoPico – Cooperativa de Lacticínios da Ilha do Pico; 

- Queijaria São João e Fábrica do Arrife; 

- Associação Agrícola da Ilha do Pico; 

- Queijaria “Alfredo”. 

Em 26 de fevereiro de 2016, na ilha de São Jorge:  

- Associação Agrícola de São Jorge; 

- Associação dos Jovens Agricultores Jorgenses; 

- UNIQUEIJO – União de Cooperativas Agrícolas de Lacticínios de São Jorge. 

Em 18 de abril de 2016, na ilha Graciosa: 

- Associação Agrícola da Graciosa. 

Em 19 de abril de 2016, na ilha Graciosa:  

- PRONICOL – Produtos Lácteos, S.A.; 

- Queijaria Teimoso. 

Em 26 de abril de 2016, na ilha de São Miguel: 

- Secretário Regional da Agricultura e Ambiente. 

Em 03 de maio de 2016, em Lisboa: 

- Comissão de Agricultura e Mar da Assembleia da República. 

Em 04 de maio de 2016, em Lisboa: 

- Ministro da Agricultura e do Mar. 

Em 30 de maio de 2016, em Lisboa: 

- ASAE – Autoridade de Segurança Alimentar Económica. 
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BREVE CARATERIZAÇÃO DO SETOR AGRO PECUÁRIO DA REGIÃO AUTÓNOMO DOS AÇORES 

 

Os Açores são uma parte do território Europeu cujo desenvolvimento económico e social é 

fortemente condicionado pela insularidade, pela dispersão geográfica e pelo afastamento 

relativamente ao centro do continente europeu, condições que lhe conferem o estatuto de RUP – 

Região Ultra Periférica, conforme Artigos 349.º e 355.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia (TFUE). 

O território terrestre da região, com 2322 km2, encontra-se disperso por 9 ilhas e por 630 km de 

distância. 

Existem nos açores 8278 explorações pecuárias, com uma superfície total de aproximadamente 130 

mil hectares. 

Esta dispersão dá origem a uma elevada fragmentação do mercado regional, dos recursos, do tecido 

produtivo, das instituições e das redes de infraestruturas, incluindo os equipamentos de base.  

A Região é pois um território de baixa densidade populacional, com forte cariz rural, em que 

predominam as atividades do sector primário e de agro-transformação e em que 78% do solo é 

ocupado por pastagens, florestas e uso agrícola. 

Quadro 1- Ocupação do solo da RAA, por tipo de uso  

Tipo de ocupação % 

Pastagem 42,3 

Floresta 22,2 

Agrícola 14,1 

Vegetação natural 12,8 

Urbano 5,0 

Áreas descobertas 2,5 

Lagoas 0,4 

Incultos 0,4 

Industrial 0,3 

Fonte: Carta de ocupação do Solo da RAA, 2007. 
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As características naturais dos Açores, o seu clima, o solo e o seu relevo, fazem com que a Região 

possua condições favoráveis para a produção pecuária, com uma especialização muito acentuada 

na fileira do leite e da carne. 

A importância do setor agropecuário Regional é por demais evidente se tivermos em linha de conta 

que este sector representa 8,5% do VAB da Região, significativamente superior aos 2,3% do Pais 

(2009), representa 9% do seu PIB e 13 % da população ativa. 

A superfície agrícola utilizada (SAU) representa 92,3% da superfície total de terras dos Açores, 

enquanto a nível nacional este valor representa cerca de 77,9% da superfície. 

 

Quadro 2 – Estrutura das explorações agrícolas (2010) 

Indicadores UE 27 Portugal RAA 

N.º de Explorações 11.966.400,00 305.270,00 13.541,00 

SAU (ha) 171.428.500,00 3.590.226,00 120.412,00 

Média (ha) 14,30 11,80 8,90 

Fonte: UE27 e Portugal – EUROSTAT Poocketbooks, Agriculture, Fishery and forestry statistics Main results, 

2010/11; RAA – Recenseamento Agrícola 2009 (INE, 2011) 

 

Nos últimos 20 anos a Região foi alvo de uma assinalável reestruturação, resultante da diminuição 

do número de explorações, do aumento da dimensão média das explorações e de uma intensificação 

da atividade agropecuária, fatores que levaram a um aumento da produtividade, com um aumento 

da produção entre 1995 e 2012 na ordem dos 40%. 

Relativamente à orientação produtiva das explorações agrícolas, a Região tem 84% das suas 

explorações especializadas, sendo que 26% tem orientação técnico-económica para bovinos de 

carne e 21% para bovinos de leite. 
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Quadro 3 – Produtores agrícolas nos Açores 

 

 

 

Ano de Refª 

 

 

 

Total 

 

Produtores que 

pretendem continuar 

na atividade agrícola 

 

Produtores 

com 55 ou mais 

anos 

Freq. % Freq % 

2003 16.014 15.039 93,9 7.540 47,0 

2005 15.107 14.046 93,0 7.471 49,4 

2007 13.010 12.518 96,2 6.564 50,4 

       Fonte: Indicadores agro-ambientais (1998-2007) 

Os dados acima referidos apontam para um envelhecimento, no entanto, de acordo com as 

estatísticas agrícolas1, os Açores mantêm no contexto nacional uma população de ativos neste sector 

bastante jovem. Este é um facto importante para evitar o risco de abandono das terras e contrasta 

com os valores registados a nível nacional onde a média dos produtores singulares com mais de 55 

anos se situa em 73,4%, em alguns casos bastante acima como ocorre no Algarve (83,5%), na Beira 

Interior (80,3%) ou mesmo na Madeira (75,2%). 

De acordo com os dados publicados no PRORURAL, cerca de um quinto dos produtores açorianos 

(18,1%), tinham menos de 40 anos (2005), ao invés do que se verificava à época no continente 

português (8,2%).  

O sector primário continua a ter uma grande importância na estrutura sócio económica da Região 

Autónoma dos Açores, contribuindo com 7,3% do VAB em 2007 e 11% do emprego da Região. 

Segundo dados do INE, existiam em 2007 13.514 explorações nos Açores, as quais ocupavam uma 

Superfície Agrícola de 112.054 ha, sendo a dimensão média das explorações de 8,5 ha, sendo um 

relevante dado a sua dispersão e a orografia do território. 

A evolução recente das explorações agrícolas na RAA evidência um decréscimo no seu número 

(diminuição de 31,8% entre 1999 e 2007), mas em contrapartida aumentou a área média por 

exploração e o seu nível de emparcelamento. 

                                                           
1 Indicadores agro-ambientais, 2009:75-76 
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A SAU por conta própria nos Açores é bastante mais reduzida do que nas restantes regiões do País, 

dedicando-se os agricultores açorianos, na sua maioria, a tempo inteiro à atividade agrícola, 

mantendo-se a estrutura económica açoriana com uma forte tradição agrícola. 

Comparativamente com as restantes regiões do País, a RAA apresenta uma média de idade dos 

produtores agrícolas de 55 anos, face aos 63 anos do resto do País. Verifica-se ainda que a média 

e idades dos produtores de leite açorianos é de 42 anos, sendo a mais jovem do país. 

Embora o sector primário e as agroindústrias tenham perdido alguma importância económica, em 

favor do sector terciário, permaneceram até à presente data como uma importante fonte de riqueza 

regional e contribuindo para o rendimento de muitos açorianos. 

A importância que o sector primário (ver quadro seguinte) particularmente que a agricultura mantêm 

nos Açores, são importantes indicadores do valor que a terra e que o trabalho agrícola representam 

como vetores de desenvolvimento da economia regional, para além de serem definidores da 

organização territorial e social.  

 

Quadro 4 - Distribuição da população empregada segundo o sector de atividade económica 

(%) 

  Primário Secundário Terciário 

1999 13,7 29,0 57,2 

2004 12,6 26,4 61,1 

2006 12,5 26,0 61,7 

2008 12,8 26,9 60,3 

          Fonte: SREA/INE, Anuários estatísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

 
 
 

 

GRUPO DE TRABALHO NO ÂMBITO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ECONOMIA 
13 

 

 

Quadro 5 - Padrão de especialização (% do número de explorações) 

 

Tipo de 
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Sta. Maria 11 - 6 2 - 45 - 5 - 30 

São Miguel 20 2 4 13 27 8 1 5 1 18 

Terceira 7 2 8 9 22 18 4 4 4 20 

Graciosa 8 7 20 3 5 11 - 3 3 40 

São Jorge 10 - 6 5 37 5 6 3 2 29 

Pico 18 - 23 6 4 8 4 - - 37 

Faial 4 2 1 6 24 21 9 5 - 28 

Flores 9 3 - 3 4 25 15 7 - 34 

Corvo 2 - - - - 20 49 6 3 20 

Total RAA 14 1 8 9 20 13 3 4 2 24 

           Fonte: Recenseamento Geral Agrícola, 1999 

Analisando a produção agrícola no seu todo, é evidente a forte especialização dos Açores no sector 

da produção de leite e do gado de carne.  

A produção de leite é a atividade com mais expressão na Região Autónoma dos Açores. 

Na estrutura das atividades económicas da RAA, a agroindústria é considerada relativamente 

competitiva, mantendo a sua posição no VAB gerado pelos diversos sectores económicos. 

Em 2011 a indústria alimentar e de bebidas era responsável por 36,8% do número de empresas, 

64,4% do número de trabalhadores e 68,3% do volume de negócios do total da indústria 

transformadora regional. 

A estrutura da indústria alimentar e bebidas revela o peso predominante da indústria de lacticínios, 

que representa 16,5% do número de estabelecimentos, 56,8 do volume de vendas e 28,6% da mão-

de-obra (fonte: observatório do emprego e formação profissional). 
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O setor da fileira do leite é aquele que se encontra melhor organizado, em grande parte devido à 

segurança proveniente do regime europeu de quotas leiteiras de mais de 30 anos e está estruturado 

numa indústria moderna, numa produção em contínua reestruturação, verificando-se um aumento 

progressivo da produção e a diminuição do número de produtores. 

Atualmente a produção regional é cerca de 6 vezes superior à procura local, o que faz que a 

expedição para o continente português seja o principal destino dos lacticínios dos Açores. 

A produção de leite dos Açores representa atualmente 32,5% do leite nacional, produzidos e apenas 

2% do território do país, o que por si só demonstra a extrema importância do setor para a economia 

regional e para a sua sustentabilidade social. 
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SÍNTESE DAS AUDIÇÕES REALIZADAS 

A 22 de junho de 2015, o Grupo de Trabalho reuniu com o Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA), 

representado pelo seu Diretor, Senhor Dr. Augusto Elavai.  

Na referida audição o Diretor do SREA informou que a Região Autónoma dos Açores dispõe de dados 

estatísticos sobre a entrada e saída de produtos da Região.  

Quanto aos produtos lácteos, especificou que existem dados estatísticos anuais a partir do ano de 2012 e 

dados estatísticos mensais a partir do ano de 2013. Informou também que, relativamente aos dados 

estatísticos por ilha, a informação disponível refere-se à saída de produtos da Região. 

 

A 22 de junho de 2015, o Grupo de Trabalho reuniu com o Departamento de Ciências Agrárias da 

Universidade dos Açores (UAç), representado pelo seu Diretor, Senhor Professor Doutor Alfredo Borba.  

Na referida audição, o Diretor do Departamento de Ciências Agrárias da UAç informou que não é possível 

formular uma conclusão fundamentada sobre os produtos de leite produzidos na Região entre 1975 e 1986, 

uma vez que não existem dados estatísticos sobre esta área.  

No que respeita ao fim do regime de quotas leiteiras, evidenciou a colaboração existente entre a UAç com 

algumas cooperativas e associações, salientando também o interesse que algumas indústrias têm 

demonstrado no sentido de obter a colaboração da UAç para a valorização dos seus produtos, nomeadamente 

indústrias das ilhas de São Miguel e São Jorge. Acrescentou ainda que não se verificou este interesse por parte 

das indústrias da ilha Terceira. 

Quanto à diferenciação do leite dos Açores, rico em ómega 3, e apesar do trabalho já efetuado nesta área, 

não é, ainda, possível colocar um rótulo que o distinga (rótulo de diferenciação do leite dos Açores como 

produto anticancerígeno), face à inexistência dessa garantia. 

O Diretor do Departamento de Ciências Agrárias da UAç salientou o bom relacionamento existente entre esta 

e alguns industriais, e que se pode configurar numa profícua futura parceria, que permita candidaturas a 

Fundos Comunitários ou mesmo Regionais. Neste sentido, destacou a abertura manifestada por alguns 

industriais para a criação de novos produtos de valor acrescentado, nomeadamente no âmbito dos soros para 

a produção do requeijão.  

Um bom relacionamento com a indústria é importante, frisou o Diretor, bem como as parcerias, que são 

fatores fundamentais para o desenvolvimento de projetos tão importantes para a Universidade e também 

para os Açores. 

O Professor Doutor Alfredo Borba informou que foi desenvolvido um bio filme para a proteção do queijo. 

Relativamente à Universidade dos Açores, o Diretor do Departamento de Ciências Agrárias sublinhou o papel 

fundamental que esta assume no contexto Regional, evidenciando a importância de três vertentes: 

Ensino/Formação Técnica, Investigação e Prestação de Serviços. 
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Quanto à realidade de cada ilha e qual a sua vocação de produção, o Diretor informou que, no final da década 

de noventa, foi iniciado um estudo sem que, no entanto, tenha sido possível obter conclusões finais. Mais 

tarde, foi realizado um trabalho da mesma natureza onde se apurou a vocação de cada ilha. Concluiu-se assim, 

que as ilhas Terceira, São Miguel e São Jorge estão mais vocacionados para a fileira do leite e as ilhas do Pico, 

Faial e Santa Maria estão mais vocacionadas para o setor da carne. 

 

A 22 de junho de 2015, o Grupo de Trabalho reuniu com: 

- A Associação Agrícola da Ilha Terceira (AIIT), representada pelo seu Presidente, Senhor José António 

Azevedo, e pelo Tesoureiro, Senhor Francisco Ventura;  

- A Associação de Jovens Agricultores Terceirenses (AJAT), representada pelo seu Vice-Presidente, Senhor 

Nelson Monteiro, e pelo Técnico da Associação, Senhor Eng.º Tiago Couto.  

Os responsáveis pelas associações começaram por esclarecer que a crise que assola o setor de lacticínios nos 

Açores e na Europa deve-se, em grande parte, ao embargo Russo, e à falta de escoamento do leite e seus 

derivados para Angola. Após o fim do regime de quotas leiteiras, o aumento de produção traduziu-se apenas 

num acréscimo de 3 a 4%, ou seja, o fim do regime de quotas leiteiras, por enquanto, em nada tem a ver com 

a crise no setor. Nos últimos cinco meses tem-se verificado uma redução das exportações na ordem dos vinte 

por cento.  

Na ilha Terceira, a indústria transformou grande parte da matéria-prima para leite em pó, o que demonstra a 

dificuldade atual em escoar o produto. 

Consideraram que a situação da ilha Terceira é mais grave pelo facto de haver apenas uma empresa de 

lacticínios, e que mesmo antes da atual crise, o leite pago ao produtor, comparativamente à ilha de São Miguel, 

já era inferior. Nessa altura, o preço médio na Região rondava os trinta cêntimos por litro, enquanto na ilha 

Terceira esse valor cingia-se aos vinte e seis cêntimos por litro, sendo o preço padrão de vinte e cinco cêntimos 

por litro. 

Consideraram também que, apesar de existirem explorações mal geridas, cuja probabilidade de rentabilidade 

é remota, também existem boas explorações que já enfrentam dificuldades financeiras. 

Ainda em relação à ilha Terceira, indicaram algumas medidas que, no seu entender, podem ajudar a equilibrar 

o setor, nomeadamente renegociar os empréstimos com a banca por mais tempo, bonificação de juros e 

antecipar para 2015 a majoração do apoio à vaca leiteira prevista no Plano de Revitalização Económica da Ilha 

Terceira (PREIT), no valor de quarenta e cinco euros por vaca. 

Embora reconhecendo que não seria uma tarefa de fácil execução, sugeriram ainda a possibilidade de se 

adquirir a indústria de lacticínios ou então optar pela construção de uma nova fábrica. 

Entendem que a estrutura de custos de produção na Ilha Terceira é equivalente à Ilha de São Miguel, sendo o 

preço do leite pago ao produtor na primeira, inferior.  
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Relativamente aos produtos exportados para a Rússia, consideraram que embora a percentagem seja 

reduzida, ajuda a criar concorrência noutros países da Europa. Os produtos mais afetados são o leite UHT, 

queijos e leite em pó, sendo que a dificuldade em exportar para Angola também é um problema identificado. 

Também consideraram mais vantajoso para a Ilha Terceira ter mais uma indústria, sendo desejável um 

investidor externo à Região, com maior capacidade negocial. Com duas fábricas de transformação, e tendo 

como parceiro a UNICOL (que poderia fazer a recolha do leite), esta hipótese pode apresentar-se como uma 

garantia para a viabilidade do negócio entre produtores e industriais.  

O ideal seria diminuir a produção de leite na Europa. Efetivamente existem países que criaram mecanismos 

semelhantes às reformas antecipadas. Na Região esta poderia também ser uma boa medida, de modo a retirar 

produtores da atividade. 

Na realidade, existem explorações inviáveis. Com a presença de um técnico qualificado essas mesmas 

explorações poderiam ultrapassar alguns dos seus problemas. 

Além do emparcelamento, há ainda um caminho a percorrer, afirmaram. Necessitam-se de mais caminhos de 

acesso, de redes de abastecimento de água e de eletrificação nas explorações. Existem sempre novos 

mecanismos que podem e devem ser introduzidos por forma a contribuir para a contínua melhoria da 

funcionalidade das explorações, e consequentemente para um maior rendimento dos agricultores. 

Consideraram também ser essencial existir um mecanismo regulador da produção de leite, embora 

reconheçam que esse não é um desígnio fácil de atingir, atualmente. 

Por último, afirmaram que as grandes superfícies comerciais são quem ditam o preço e as regras do mercado, 

sendo este um poder enorme. Quem produz tem que estar sempre preparado para o que possa surgir, seja 

para o bem, como para o mal, e que, normalmente, a grande distribuição faz promoções à custa dos 

produtores. 

 

A 22 de junho de 2015, o Grupo de Trabalho reuniu com a Queijaria Vaquinha, representada pelo seu 

proprietário, Senhor João Henrique Cota e pelo filho deste, Senhor Sérgio Cota.  

Estes informaram que o volume de produção do seu negócio continua idêntico ao que sempre foi habitual, 

embora denotem uma ligeira quebra nas vendas para as grandes superfícies comerciais.  

Relativamente às vendas diretas, na própria queijaria, têm verificado uma diminuição nas vendas na ordem 

dos 40%, correlacionando este facto à atual crise que atravessa o setor leiteiro.  

Apesar da orientação ser a redução dos custos de produção, nomeadamente na importação de adubos e 

ração, os representantes da Queijaria consideram que a aposta deve ser no aumento da produção e na 

qualidade da silagem de milho e de erva. 

No que se refere às vendas, dentro da Região, informaram que o seu maior mercado são as Ilhas Terceira, São 

Miguel e Faial, sendo que, nestas, os principais mercados são as grandes superfícies comerciais regionais.  
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Na exportação para o Continente Português consideram ser fundamental e importante criar um apoio ao 

transporte, sem o qual a tarefa se afigura mais complicada. Os custos de produção já são, por si, mais elevados; 

com a distância real aos grandes mercados, tudo se torna ainda mais difícil.  

Ainda assim, informaram que a aceitação do queijo fora da Região tem corrido bem, tendo optado por não 

diversificar o tipo de produto, pelo risco associado que isso implica, e também porque já existem muitos tipos 

de queijo no mercado. 

Comentaram que existe algum excesso de máquinas agrícolas para aquilo que se produz.  

Na sua opinião, para a transformação da matéria-prima (leite), a vaca jersey é a que melhor se adequa à Ilha 

Terceira pela qualidade da sua produção leiteira e pelo seu tamanho. A vaca frísia, por sua vez, está 

vocacionada para produzir grandes quantidades de leite. Em estabulação, e com um tratamento mais 

intensivo, pode-se aumentar a sua rentabilidade. 

Mais disseram considerar fundamental que o lavrador tenha conhecimento da sua terra e do desenvolvimento 

da sua exploração. No caso destes, o leite produzido na sua exploração é utilizado, na totalidade, para a 

produção de queijo, na própria fábrica, introduzindo assim maior valor acrescentado ao seu produto. Com o 

leite produzido fabricam cinco tipos de queijo, comentando que os iogurtes não são competitivos.  

Por fim, informaram que a sua Unidade Fabril conta com três operários, além da ajuda de mão-de-obra 

familiar.  

 

A 23 de junho de 2015, o Grupo de Trabalho reuniu com a UNICOL – União das Cooperativas de Lacticínios 

Terceirense, representada pelo seu administrador, Senhor Dr. Mancebo Soares.  

Este começou por dizer que, não sendo de todo imprevisto, também não contava com uma descida tão 

abrupta dos preços de mercado. Descida esta, comentou, também não se poder atribuir, exclusivamente, ao 

fim do regime de quotas leiteiras.  

Relembrou também que em 2014 houve um aumento da produção de matéria-prima, devido ao clima 

excelente que se fez sentir na Região e também na Europa. 

A China, que por sua vez tem significativa importância no mercado mundial, alterou em 2014 a sua estratégia 

de negócio, facto que prejudicou gravemente o mercado Europeu. A acrescer a tudo o que referiu, há também 

o embargo Russo, disse. Resumindo, o consumo diminuiu drasticamente, e tudo isto começou ainda antes do 

fim do regime de quotas leiteiras.  

Na sua opinião, o que levou a Europa a pensar na abolição do regime de quotas leiteiras está ligado à previsão 

do aumento da procura de produtos lácteos a nível mundial, na medida em que o mercado mundial iria 

absorver os excedentes, principalmente os países emergentes.  

Ao contrário, concluiu-se que, abandonar um modelo que funcionou bem, por outro com base em 

pressupostos, não foi a melhor solução. 
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E desta forma, a Comissão Europeia continua a negar a existência de uma crise no setor de laticínios; um setor 

que atualmente se encontra entregue a si próprio, lembrando que em 2008 já era entendido que o mercado 

deveria ser regulado.  

O País, e a Região, não têm capacidade para influenciar os preços e estamos perante uma situação em que 

urge travar o excesso de produção, comentou o administrador da UNICOL. 

O administrador da UNICOL informou a recolha de leite efetuada por aquela fábrica nos seguintes anos: 

- 2000---------------------------------------131 milhões de litros; 

- 2014---------------------------------------153 milhões de litros; 

- 2015---------------------------------------160 milhões de litros (estimativa). 

Esclareceu também que o crescimento indicado está associado às excelentes condições climatéricas 

verificadas nestes anos e que foram favoráveis à agricultura.  

Alertou ainda que, no mercado atual, para quem transforma, o aumento da matéria-prima pode ser um 

problema. 

Quanto às vendas de rações pela UNICOL, o administrador adiantou os seguintes dados: 

- 2011---------------------------------------52 mil toneladas; 

- 2012---------------------------------------44 mil toneladas; 

- 2013---------------------------------------41 mil toneladas; 

- 2014---------------------------------------42 mil toneladas. 

Como se pode observar a venda de rações está em contra ciclo com o aumento da produção de leite. 

Na Ilha Terceira, nota-se uma dificuldade por parte da LACTOGAL em encaixar a UNICOL num negócio com 

vinte e dois anos, e onde nos últimos dez a quinze anos a situação tornou-se cada vez mais difícil. Hoje em dia, 

e com a evolução dos mercados, até a produção de leite em pó apresenta-se como um problema, pela falta 

de escoamento.   

Pese embora a situação atual, considerou que a parceria entre a UNICOL e a LACTOGAL não é a melhor solução. 

O administrador da UNICOL referiu que o preço ao consumidor não desceu tanto como ao produtor e que, o 

nosso leite, sendo de boa qualidade, não deveria ser vendido ao preço atual. Mas, contra a corrente do 

mercado, não é possível fazer nada.  

No decorrer da sua audição, o administrador da UNICOL referiu-se também à então Ministra da Agricultura, 

Professora Doutora Assunção Cristas, relembrando que a mesma criou a PARCA – Plataforma de 

Acompanhamento das Relações na Cadeia Agroalimentar, sem resultados. Aliás, ao invés, os resultados 

verificados são a grande crise em que se encontra mergulhado o setor de lacticínios.  
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Quanto às importações de outros Países, a baixos custos, são um problema gravíssimo. Não tendo dúvidas de 

que existe dumping e falta de fiscalização. Em outros países da Europa os preços são melhores, mas a nossa 

acessibilidade a estes mercados é muito mais difícil. 

Referindo-se à grande distribuição, o administrador da UNICOL entende que esta domina grande parte do 

mercado. Reduzir a produção, ou introduzir um mecanismo que a limite, pode ser uma opção válida, 

acrescentou.  

Existe sempre a necessidade de produzir leite em pó, de modo a não criar uma barreia de entrada de matéria-

prima.  

Quando se pretende reduzir custos é quase impossível não mexer na matéria-prima, o que leva a grande 

distribuição a baixar também o preço.  

Quando se importa de outros países a custos muito mais reduzidos, a margem de manobra para negociação é 

diminuta.  

No seu entender, considerou ainda ser possível reduzir os custos de produção, nomeadamente pela melhoria 

dos solos, com a produção de melhores forragens, milho e erva, e investindo na fertilização. 

Relativamente aos produtos açorianos, referiu que estes entraram no mercado continental pelo preço e não 

pela qualidade. Adquiriram um nome e um estatuto que deve ser aproveitado.  

A marca Açores está a dar os primeiros passos e será mais uma importante ferramenta no contexto Regional, 

podendo revestir-se de uma mais-valia para os produtos açorianos.  

Na eventualidade da construção de uma nova fábrica, considerou que isso implicará um retalhamento do leite, 

com prejuízo para as duas. Outra ideia seria uma parceira com alguém de fora, externo à Região, com 

conhecimento, e integrado no mercado. 

 

A 23 de junho de 2015, o Grupo de Trabalho reuniu com o Grupo Barcelos/Quinta dos Açores, representada 

pelo seu administrador, Senhor Francisco Barcelos.  

Este referiu que a situação atual em que se encontra a fileira do leite, não se deve ao fim do regime de quotas 

leiteiras. As razões são de outra ordem, nomeadamente o embargo Russo, a redução das exportações para 

Angola, entre outras situações pontuais, tal como a oferta de produtos por outros países a preços muito 

reduzidos.  

O mercado de lacticínios enfrenta um período conturbado, sobretudo devido ao excesso de produtos por 

quase todo o lado. 

Informou ainda que o Grupo Barcelos tem vindo a diversificar o seu produto de modo a explorar o que poderão 

ser mais-valias e que pretende continuar a inovar em produtos de valor acrescentado, pois é importante 

perceber qual o produto que melhor vende, e qual o produto mais rentável. 



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

 
 
 

 

GRUPO DE TRABALHO NO ÂMBITO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ECONOMIA 
21 

 

Alertou também para as dificuldades que possam subsistir, e sublinhou que o Governo Regional tem aqui um 

papel importante; que é necessário manter-se atento e preparado para atuar, por exemplo pela alteração ou 

criação de outros tipos de apoio. 

O prolongamento da situação atual pode levar a alguns agricultores, designadamente os mais pequenos, a 

desistirem da sua atividade.  

Mas o mais importante será conseguir exportar os nossos excedentes a preços justos, que não coloquem em 

risco a atividade agrícola. 

O turismo não sendo muito relevante pode ajudar a melhorar as vendas, essencialmente no verão, comentou 

o administrador do Grupo Barcelos.  

Considerou também que as grandes superfícies representam uma grande parte do mercado. São um problema 

para quem comercializa com elas, esmagam o preço ao máximo, concorrendo com preços muito baixos de 

produtos vindos do exterior. É imperioso haver um grande controlo e uma forte fiscalização às grandes 

superfícies, caso contrário estaremos perante um cenário desolador para quem produz e queira vender os 

seus produtos a preços dignos e justos. 

 

A 2 de setembro de 2015, o Grupo de Trabalho reuniu com a INSULAC – Produtos Lácteos Açoreanos, S.A, 

representada pelo seu Presidente, Senhor Dr. Jorge Costa Leite.  

Este começou por relembrar que a crise no setor teve início no primeiro trimestre de 2014 e que resulta de 

diversos fatores, tais como a crise do petróleo, a diminuição da atividade económica na China, o embargo 

Russo e a falta de poder de compra de alguns países. 

Com o fim do regime de quotas leiteiras a produção tem vindo a aumentar, evidência que já não se verifica 

em relação ao consumo. A Holanda e Irlanda, por exemplo, apresentam um aumento de produção na ordem 

dos 10%; aliás, os países nórdicos têm fábricas muito avançadas e com grandes produções.  

A INSULAC produz diversos produtos, nomeadamente produtos de valor acrescentado que entram em 

concorrência com outros produtos europeus. Mas, disse o Presidente, também tem a noção que não 

conseguirão diversificar eternamente. 

Afirmou que os preços mantêm-se inalterados há cerca de vinte anos e que Portugal importa 45 mil toneladas 

de queijo por ano;  

Disse também acreditar que os contratos irão substituir o regime de quotas. No que diz respeito ao prémio de 

produção, considerou que não fazem sentido atualmente, sendo preferível aumentar os preços de 

intervenção. 

Quanto à empresa, informou que esta produz anualmente mil toneladas de leite em pó e 5 mil toneladas de 

queijo E que, apesar da contínua descida do preço de mercado, têm conseguido vender o que produzem. O 

aumento da produção de leite que se tem verificado deve-se às boas condições climatéricas que se tem feito 

sentir, seja na Região como em alguns países da Europa. 
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No que se refere aos transportes, considerou que o problema reside no custo, não na regularidade. A INSULAC 

gasta cerca de um milhão de euros por ano em transportes marítimos, ao que acresce os custos de uma 

estrutura de apoio, que é necessária existir em Portugal Continental. É também devido ao custo destes, que o 

leite dos Açores não tem condições para competir com outros mercados, direcionando-se assim a oferta para 

o produto mais vantajoso, o queijo. 

A grande distribuição importa produtos transformados com a marca Continente, com uma margem de lucro 

na ordem dos 25%; enquanto aos nossos produtos, idênticos, aplicam uma margem na ordem dos 100%. Ora, 

esta é uma estratégia de marketing que nos prejudica, e muito.  

Por sua vez, os stocks começam a ficar mais elevados por falta de vendas. 

Referindo-se ao mercado da saudade, salientou que este pode representar uma mais-valia. 

Por fim, sugeriu que uma possível solução para a situação atual deste setor será trazer à Região grandes 

compradores, e incentivá-los a comprar os nossos produtos, contando para tal com um maior apoio da Europa, 

como Região Ultraperiférica.  

 

A 2 de setembro de 2015, o Grupo de trabalho reuniu com a Associação de Jovens Agricultores Micaelenses 

(AJAM), representada pelo seu Presidente, Senhor Hélio Carreiro.  

Este começou por caracterizar a situação atual da lavoura como preocupante, comparando o preço médio do 

litro de leite entre julho/agosto de 2013 e julho/agosto de 2014, sendo de trinta e oito cêntimos e trinta e dois 

cêntimos respetivamente. Devido à nossa dimensão geográfica, tudo o que seja decidido ultrapassa os 

poderes da Região, acrescentou também o Presidente da AJAM. 

No que respeita a Associação, informou que o preço do litro de leite com qualidade ronda os vinte e sete 

cêntimos. Neste contexto, frisou também que só não produz com qualidade quem não quer, ou quem não 

está vocacionado para trabalhar na agricultura. 

Relativamente aos contratos, disse concordar que existam, desde que protejam os produtores e defendeu que 

os mesmos devem passar pelo gabinete jurídico da Associação, na defesa dos interesses dos seus associados. 

Quanto a perspetivas futuras, comentou que alguns lavradores sentem-se desiludidos e ponderam abandonar 

este setor. Apesar disso e do receio dos jovens agricultores, estes continuam a candidatar-se aos projetos de 

primeira instalação.  

Informou também que apesar de se verificar um aumento no abate de vacas, os resultados comprovam uma 

maior produção de leite. 

 

A 2 de setembro de 2015, o Grupo de Trabalho reuniu com a BEL – Fromageries Bel Portugal, S.A. (Lacto 

Ibérica – Lacto Açoreana), representada pelo seu Diretor, Senhor Eng.º Eduardo Vasconcelos, pelo Senhor 

Eng.º Tiago Serra e pela Senhora Eng.ª Ana Sá.  
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Começaram a audição informando que, relativamente ao Programa Vacas Felizes, a BEL já está a fazer o 

investimento, ainda sem retorno visível. Atualmente existem oito produtores, prevendo-se que até ao final do 

ano este número aumente para vinte e assim sucessivamente, de forma contínua e progressiva. 

As exportações para Angola diminuíram, além de que as consequências do embargo Russo vieram complicar 

ainda mais a situação do setor leiteiro.  

Sublinharam o poder da grande distribuição e da avultada margem que possui. Em contrapartida, a indústria 

e os produtores não têm a mesma margem de manobra e o prolongamento desta situação pode conduzir à 

falência do setor. 

Os dois operadores, que detêm 52% do mercado, nomeadamente a Sonae e a Jerónimo Martins, lutam entre 

si pela conquista de maior quota de mercado. É importante discutir com aquelas empresas uma vez que são 

elas que têm uma margem de lucro que varia entre os 20 e os 45%. 

Consideraram ainda que a reunião dos Ministros da Agricultura da União Europeia, agendada para o dia sete 

de setembro, poderá criar maior pressão na relação com a grande distribuição. 

Informaram também que aderiram à Plataforma de Acompanhamento das Relações na Cadeia Agroalimentar 

(PARCA), mas que esta não responde às necessidades, em parte devido à falta de legislação que regule o 

mercado de modo a garantir a sobrevivência de todos. 

E acrescentaram que, anteriormente os custos de produção eram mais baixos nos Açores, comparativamente 

ao Continente Português; no entanto, e nos últimos tempos não se tem verificado esta situação. 

Relativamente à implementação do PCOL (Plano de Controlo Oficial de Leite Cru) nos Açores, explicaram que 

o Programa Vacas Felizes vai além do que existe atualmente; o desafio é criar uma grande diferenciação do 

produto. Assim, pretendem, em conjunto com outras indústrias, criar um produto diferenciado, um produto 

de marca mundial (como por exemplo, o leite UHT).  

Ainda em produtos de valor acrescentado, sublinharam que o principal é o queijo. 

Em relação aos contratos, consideraram que estes não passam de mais uma burocracia, não trazendo nada 

de novo, pois o preço continua a descer. 

Por último, consideram que é importante unir esforços e perceber quais os países onde devemos apostar, de 

modo a vender melhor os nossos produtos. Importa definir países alvo e com forte publicidade e capacidade 

de marketing (como são exemplo, os EUA, o Canadá e a Alemanha, etc.). 

 

A 2 de setembro de 2015, o Grupo de Trabalho reuniu com a Associação Agrícola de São Miguel (AASM) e 

com a Federação Agrícola dos Açores (FAA), representada pelo seu Presidente, Senhor Jorge Rita e membros 

da Direção.  

Estes consideraram que a crise está a prolongar-se além do previsto inicialmente; que o mercado chinês não 

é o melhor para os Açores; que existem excedentes na Europa em toda a linha, e que já se justifica uma 
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intervenção no mercado a nível europeu. A prolongar-se esta situação, levará à falência de muitas explorações, 

pois o custo de produção de um litro de leite já é superior ao valor da venda. 

Informaram que não é fácil fazer um estudo que indique quanto custa produzir um litro de leite em cada uma 

das ilhas da Região, dada a nossa geografia, as nossas caraterísticas e o modo de produzir de cada produtor 

na própria ilha.  

Referiram que é de extrema importância conseguir apoios na Europa que auxiliem na resolução da crise que 

ultrapassa este setor, atendendo que o preço médio do leite pago na Região ainda é inferior ao pago na 

Europa. O preço do leite devia ser nivelado por cima, sublinharam.  

Consideraram também que o POSEI é uma boa ferramenta e uma boa ajuda mas que, aquando da sua revisão, 

o mesmo deveria ser reforçado financeiramente de modo a compensar a perda de rendimento dos produtores 

que sem o qual será muito difícil ultrapassar a situação.  

Reconhecem que na Região não existem produtos de grande valor acrescentado; o que torna ainda mais difícil 

suportar a crise, sendo por isso necessário produzir produtos de maior valor acrescentado.  

Apesar de tudo, sublinharam que a indústria não pode culpabilizar o Governo Regional dos Açores, pois este 

tem contribuído para o fortalecimento do setor. O futuro necessita sim passar pela criação de mais produtos 

de valor acrescentado. 

Relativamente à reunião agendada para o dia sete de setembro, com o Ministro da Agricultura, no Parlamento 

Europeu, disse não se prever qualquer pressão sobre a grande distribuição. 

Quanto aos produtores que ainda produzem leite com pontuação negativa e sem qualidade, não devem ser 

compensados porque desvalorizam os produtores que se esforçam por produzir bem e com qualidade. Deverá 

sim, pensar-se num regaste adequado para a resolução de alguns destes casos. 

No que se refere aos transportes, sublinharam que o apoio é fundamental, e que aguardam pelo resultado 

final da proposta apresentada pelo Governo Regional dos Açores à Comissão Europeia.  

Por outro lado, também defendem que ainda há a possibilidade de reduzir custos, nomeadamente 

administrativos, custos com os fatores de produção e melhor aproveitamento dos solos. 

Por último, deixaram a nota que a Autoridade da Concorrência deveria realizar um melhor trabalho e 

desempenho de funções, de modo a haver um maior controlo sobre a grande distribuição, por mais que 

também compreendam não ser tarefa fácil. 

 

A 2 de setembro de 2015, o Grupo de trabalho reuniu com:  

- A Unileite – União de Cooperativas Agrícolas de Lacticínios e Produtos de Leite da Ilha de São Miguel, cujos 

órgãos sociais coincidem com os da Lactaçores; 

- A Lactaçores – União das Cooperativas de Lacticínios dos Açores, representada pelo seu Presidente, Senhor 

Gil Oliveira e pelo Senhor Eng.º José Luís Vicente. 
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Os responsáveis pelas cooperativas começaram por informar que para além do aumento da produção de leite 

verificado na Europa, o embargo Russo fez diminuir drasticamente as exportações. A China também reduziu 

as suas importações, entre outras situações que ultimamente se tem verificado nos produtos lácteos.  

Disseram ser importante reduzir, até ao final do ano, os seus stocks de leite em pó, de modo a iniciar o ano de 

2016 com melhores condições.  

Criticaram a falta de fiscalização na criação de novas marcas de produtos, nomeadamente a falta de 

identificação nas embalagens da origem do leite. 

Quanto aos produtos, dizem possuir um leque alargado de produtos com qualidade, mas que procuram inovar 

sempre mais. 

Relativamente à publicidade e ao marketing, referiram que muito já foi realizado. Por exemplo, o Selo da 

Marca Açores é importante, mas pode e deve ser melhorado.  

Ainda dentro do assunto de mercado, consideraram-se conhecedores deste, e que o mercado da Madeira, 

embora não funcione de forma excelente, seria um desafio importante para nós.   

Acreditam também que existe dumping, bem como uma luta entre os dois grandes grupos da distribuição, 

sendo que quem sai a perder são sempre os fornecedores. 

Concluindo, alertaram para a necessidade de segurar o preço e ter esperança em dias melhores, caso 

contrário, a partir de 2016 poderão surgir graves problemas. 

 

A 5 de novembro de 2015 o Grupo de Trabalho reuniu com a Associação de Agricultores da Ilha do Faial 

(AAIF), representada pelo seu Presidente, Senhor Joaquim Silveira e pelos restantes membros da Direção, 

Senhores José Manuel e Luís Bulcão.  

Por estes foi dito que o preço do litro de leite pago ao produtor na Ilha do Faial sofreu um decréscimo na 

ordem dos cinco cêntimos, e que o queijo também sofreu uma desvalorização, estando ainda prevista nova 

descida do preço do leite. 

Informaram que nesta ilha o valor padrão se situa na casa dos vinte e dois cêntimos por litro de leite e o valor 

médio varia entre os vinte e quatro e os vinte e cinco cêntimos por litro. No entanto, têm conhecimento que 

existem cooperativas, em outras ilhas, a praticar preços superiores aos aqui praticados. 

Consideraram que o apoio atribuído pela União Europeia aos produtores de leite, pela quebra substancial do 

preço, foi muito reduzido relativamente ao que foi perdido; e acrescentaram que a antecipação dos apoios 

pagos aos agricultores é uma boa medida, mas ainda assim não suficiente. 

No que se refere aos mercados, reconheceram que as grandes superfícies são as detentoras do controlo de 

mercado, e são estas que ditam o preço a pagar pelo produto, sendo claro, assim, as que mais beneficiam. 

Discordaram da alteração do prémio à vaca leiteira, ou seja, um prémio igual em todas as ilhas, quando antes 

havia uma descriminação positiva para as ilhas mais pequenas.  



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

 
 
 

 

GRUPO DE TRABALHO NO ÂMBITO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ECONOMIA 
26 

 

No entendimento destes a Cooperativa deve laborar com mais leite, de modo a poder rentabilizar os custos. 

A relação entre a Associação e a Cooperativa é boa; e as vendas, embora com preços baixos, estão a decorrer 

normalmente, mas é importante que o preço do leite não desça mais, comentaram. 

Informaram que a Associação possui cerca de cem associados - produtores de leite - e que a produção tem 

qualidade. 

Quanto a custos de produção, explicaram não ter dados que lhes permita indicar um valor médio de custo por 

litro, quer na generalidade, quer em termos de valor por exploração. 

Por último, sublinharam que o apoio ao transporte é fundamental para a sobrevivência deste setor. 

 

A 5 de novembro de 2015, o Grupo de Trabalho reuniu com a Associação de Jovens Agricultores da Ilha Faial 

(AJAIF), representada pelo seu Presidente, Senhor Hélder Costa e pelo membro da Direção, Senhor José 

Rosa.  

Informaram que a Associação é composta por cerca de cem associados, sendo metade produtores de leite e 

a outra metade produtores de carne. A Associação apoia os agricultores, nomeadamente no setor da carne, 

onde possuem um talho com venda de carne de vaca. Apoia também nos projetos e na contabilidade dos 

agricultores. 

Referiram que o setor do leite na Ilha do Faial atravessa um momento muito difícil, devido às sucessivas 

descidas do preço pago à produção. E existindo menos produtores neste setor, a quantidade de leite 

produzido, naturalmente, também sofre uma diminuição.   

Consideraram que uma das hipóteses para diminuir os impactos negativos da atual crise, poderá passar por 

reduzir ainda mais os custos de produção, nomeadamente através do emparcelamento (mesmo 

reconhecendo ser esta uma tarefa difícil), continuar com o melhoramento de caminhos agrícolas, da energia 

e da água nas pastagens, e a construção de uma fábrica de ração na ilha, bem ainda com uma maior aposta 

na formação (pese embora tenham reconhecido que, ultimamente tem havido alguma falta de adesão nesta 

área). Uma outra solução passaria pela redução de máquinas na agricultura, sendo a Associação a adquirir o 

equipamento e prestar os diversos serviços. 

A ilha tem custos mais elevados e receitas mais baixas, relativamente a outras ilhas, nomeadamente, quando 

comparáveis às Ilhas de São Miguel e Terceira. 

Quanto à nova produção de queijo “O Morro”, reconheceram que é um bom produto, mas com pouca 

expressão no mercado, devido ao reduzido volume de negócio.  

No que concerne ao prémio da vaca leiteira, nomeadamente à majoração dos quarenta e cinco euros 

atribuídos às Ilhas de São Miguel e Terceira não têm nada a opor; no entanto, atendendo ao momento difícil 

em que o setor se encontra, entendem que devia haver uma descriminação positiva para as ilhas mais 

pequenas. 
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Por último, quanto aos custos de produção nesta ilha, informaram que não dispõem de dados que lhes permita 

apontar um valor de custo por litro de leite, nem valor de custo por exploração. 

 

A 6 de novembro de 2015, o Grupo de Trabalho reuniu com a Cooperativa Agrícola de Lacticínios Faialense 

(CALF), representada pelo seu Presidente, Senhor José Agostinho Silveira.  

Este informou que, atualmente, a Cooperativa conta com cerca de quatrocentos associados, sendo cento e 

dez produtores de leite e os restantes da área comercial. A fábrica tem capacidade para laborar 50 mil litros 

de leite por dia. Neste momento, labora três dias por semana e cerca de 12 milhões de litros de leite por ano, 

com um volume de negócios de cerca de 6 milhões de euros por ano. O leite produzido pelos produtores 

apresenta qualidade, mas os custos são elevados, pela insuficiente matéria-prima necessária à laboração. 

O preço pago à produção entre os meses de janeiro e outubro de 2015 desceu cinco cêntimos por litro, não 

por falta de qualidade, mas por questões de mercado. O valor médio pago ao produtor situa-se na ordem dos 

vinte e um cêntimos por litro, mas alertou para a necessidade deste valor não sofrer mais descidas.  

Quanto à produção de queijo, comentou que perdem dinheiro na sua comercialização, em virtude deste ser 

vendido abaixo dos três euros por quilo. De resto, acrescentou que esta é uma das principais dificuldades da 

Cooperativa. 

Disse considerar que a atual situação também se deve ao fim do regime de quotas leiteiras, para além de 

outros fatores. 

Relativamente à fábrica, referiu que tem custos elevados, nomeadamente com a energia e o combustível, na 

ordem dos 240 mil euros anuais.  

Afirmou que Cooperativa não recorreu às linhas de crédito do Governo Regional porque tinha melhores 

condições de financiamento através da Lactaçores, e que o apoio que precisam do Governo Regional é a fundo 

perdido. 

Esclareceu que a Cooperativa é acionista da Lactaçores, e que não é fácil entrar no mercado internacional. A 

exportação de leite para a China não correu bem e também não conseguiram aumentar as exportações para 

os Estados Unidos da América (EUA). 

Referindo-se à Lactaçores, disse que o maior mercado internacional é o Espanhol, nomeadamente na 

exportação de leite UHT e que existe uma grande produção de queijo flamengo na Europa, o que dificulta a 

exportação Regional deste tipo de queijo, que é o principal produto desta Cooperativa. 

Acrescentou que a Lactaçores exporta para diversos países da Europa, EUA e Canadá, mas em pequenas 

quantidades. 

Os transportes são um grande problema, quer para as exportações, quer para as importações, nomeadamente 

a logística e, sobretudo os custos.  

No que se refere às grandes superfícies, informou que no nosso país existem seis empresas, duas portuguesas 

e quatro estrangeiras, sendo a Sonae a mais difícil de negociar. Em regra, estas empresas querem comprar a 
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preços muito reduzidos, impondo muitas regras e exigências, face ao valor a pagar pelo produto. E que, para 

além do produto não ser valorizado, as referidas empresas pagam a cento e vinte dias. 

Por último, informou que para a CALF ser rentável necessita vender o queijo a um valor superior a três euros 

o Kg. No entanto, o momento atual não permite isso, porque o mercado é que dita as regras e o preço. 

 

A 6 de novembro de 2015, o Grupo de Trabalho reuniu com a Queijaria “O Morro”, na Ilha do Faial, 

representada pelos seus sócios (irmãos), Senhores Rui Caldeira e Nuno Caldeira.  

Estes informaram que iniciaram a atividade a 1 de janeiro de 2012 e que a queijaria representa um 

investimento na ordem dos 400 mil euros, apoiada em 50% através de candidatura ao PRORURAL.  

A queijaria labora 1,2 mil litros de leite diários e atinge uma produção de 150 queijos por dia, sendo que na 

época alta atinge os 2 mil litros de leite dia. Produz quatro tipos de queijo, e paga o litro de leite ao produtor 

a uma média de trinta e três cêntimos por litro. 

Informaram que, na Região vendem o produto a sete euros o quilo, e para o Continente Português vendem 

por um preço inferior. Para além do mercado açoriano e continental, também vendem para os Estados Unidos 

da América. O fluxo de vendas decorre conforme previsto. 

O queijo é exportado para o Continente Português por via aérea, sendo o custo do transporte de dois euros e 

cinquenta cêntimos por quilo.  

O crescimento da venda do queijo na ilha é uma realidade, diretamente relacionada com o aumento do 

número de turistas. 

Relativamente ao fim do regime de quotas leiteiras, explicaram que este não se reflete na sua produção, mas 

entendem que o mercado acabará por ficar regular. 

Por último, informaram que para além dos dois sócios, a Fábrica possuiu cinco trabalhadores, sendo um a 

recibo verde. 

 

A 23 de fevereiro de 2016, o Grupo de Trabalho reuniu com a Associação Agrícola da Ilha das Flores (AAIF), 

representada pelo seu Presidente, Senhor Válter Câmara e pela Vice-Presidente, Senhora Engª Alice Ramos.  

Estes explicaram que a produção de leite na ilha é reduzida. Por essa razão, o fim do regime de quotas leiteiras 

não se fez sentir, nem denotam problemas de escoamento do produto. A falta de produção de leite na ilha 

deve-se, em parte, ao facto de no passado os produtores não acreditarem na Cooperativa.  

No passado, o aumento da produção de leite deveu-se ao incentivo do Governo Regional na aquisição de 

novilhas. No entanto, a Cooperativa não cumpriu à risca com os protocolos estabelecidos e os produtores 

exigiram maior esforço da Cooperativa. 
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Consideraram que a produção de leite na ilha é importante, atendendo a que gera mais-valias, nomeadamente 

mais emprego. Disseram ainda que o Governo Regional sempre apoiou a produção de leite na ilha, 

nomeadamente no apoio importante que teve para com a Cooperativa. 

Relativamente à majoração atribuída, consideraram-na excelente, até porque não existia falta de apoios. No 

passado, a Cooperativa é que não correspondeu às expetativas criadas, tendo havido alguma falta de 

responsabilidade. A má gerência não incentivou a entrada de jovens na agricultura, por isso, esta atividade 

resiste apenas com aqueles que realmente gostam deste setor. 

Quanto à diferenciação positiva do leite, embora possa não resolver todos os problemas, contribuiu para a 

significativa melhoria da sua qualidade. As pessoas não estavam preparadas para a produção leiteira, mas com 

acompanhamento e com os apoios do Governo Regional, a rentabilidade das explorações melhorou. 

Afirmaram que, ultimamente, a Cooperativa tem tido um papel fundamental, desde logo, com os pagamentos 

regulares à produção - tendo até crescido o número de produtores de leite.  

Entendem que a produção ideal seria de 20% de leite e 80% de carne, devendo haver a certificação do queijo. 

Relativamente ao POSEI, mostraram alguma preocupação com a crise instalada no setor leiteiro. Entendem 

que no futuro deve haver a possibilidade de transferir verbas entre medidas, designadamente do setor leiteiro 

para o setor da carne.  

Por último, informaram que a Associação tem cerca de quinhentos associados, sendo cerca de vinte 

explorações mistas, e apenas duas a três exclusivamente de leite. 

 

A 23 de fevereiro de 2016, o Grupo de Trabalho reuniu com a Cooperativa Ocidental (CO), na Ilha das Flores, 

representada, pelo seu Presidente Senhor Francisco Xavier, pelo Vogal, Senhor António Horácio Silva e pelo 

Senhor Eng.º Hernâni Borges.  

Estes referiram que, por enquanto, não sentem o impacto do fim do regime de quotas leiteiras, e que o preço 

do leite pago à produção não diminuiu. Embora registem algumas dificuldades nas vendas, nomeadamente 

na exportação para o Continente Português, com o abaixamento do preço do queijo. Têm laborado abaixo da 

quota e ultimamente têm procurado vender mais na Região e menos no Continente Português. Consideraram 

extremamente importante o apoio ao transporte, no valor de 90% do custo, podendo ser um novo incentivo 

à exportação a nível nacional.  

Informaram ainda que o pagamento à produção está entre os quatro a cinco meses, quando antes era de cerca 

de oito meses. 

A produção de leite recebido na Cooperativa nos últimos anos foi a seguinte: 

- 2013 – 689 mil litros; 

- 2014 – 586 mil litros; 

- 2015 – 773 mil litros; 
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- 2016 – 950 mil litros, previsão. 

Produção de queijo: 

- Vendas na ilha 28%; 

- Exportação para São Miguel 69%; 

- Exportação para Santa Maria 2%.  

O preço do queijo ilha varia entre os cinco euros e os cinco euros e vinte e cinco cêntimos e o queijo prato 

varia entre os seis euros e os seis euros e cinquenta cêntimos. 

Em 2015 produziram 69 toneladas de queijo, o que representa cerca de 94% do leite recebido na Cooperativa, 

sendo que deste, o queijo ilha representa 82% de produção. Além do queijo, produziram ainda 1,5 toneladas 

de manteiga e iogurtes.  

Os turistas têm-se revelado uma boa referência de venda, nomeadamente com as embalagens de menor 

dimensão. 

Consideraram que o aumento da produção de leite deve-se, basicamente, à entrada de mais novilhas e de 

novos produtores. Atualmente existem vinte e um produtores de leite e têm a intensão de adquirir mais cem 

novilhas. 

Informaram também que não foi possível criar uma parceria com a Lactaçores, por falta de preço e de algum 

interesse desta, bem como pelas divergências existentes com o anterior Presidente da Cooperativa.  

Quanto à dívida anterior de 310 mil euros, a sete anos, informaram que a reestruturaram por um prazo de dez 

anos. A dívida a fornecedores situava-se na ordem dos 270 mil euros, tendo já sido pago 50% desse valor. 

Realçaram que a atual Direção não contraiu qualquer dívida. 

No que concerne aos apoios pelo Governo Regional, explicaram que durante dezoito anos receberam 250 mil 

euros por ano. No último ano fizeram uma candidatura no valor de 150 mil euros, ao abrigo do Decreto 

Regulamentar Regional N.º 22/2011/A de 18 de Outubro. Atualmente existe rigor e disciplina financeira, 

asseguraram e o preço base do leite pago ao produtor é de cerca de vinte e oito cêntimos por litro, sendo o 

preço padrão de trinta cêntimos.  

Informaram ainda que, para a viabilidade da Cooperativa, e desde que haja escoamento dos produtos, será 

necessário laborar 1,6 milhões de litros de leite por ano.  

No que respeita à infraestrutura explicaram que a fábrica necessita de uma intervenção, nomeadamente ao 

nível do edifício e equipamentos. 

Quanto à marca de origem e à marca Açores, bem como à exportação para o mercado internacional, 

consideraram ser importantes para a valorização dos produtos. 

Em relação à revisão do POSEI em 2014, consideraram que houve melhorias no setor leiteiro. 

Por último, disseram concordar com o aumento do prémio à vaca leiteira, nas Ilhas Terceira e São Miguel, mas 

que, por outro lado, também entendem deva existir uma descriminação positiva para as restantes ilhas, até 
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pelas dificuldades que as mesmas têm, nomeadamente, pelos custos de produção mais elevados e pela maior 

dificuldade no acesso ao transporte. 

 

A 23 de fevereiro de 2016, o Grupo de Trabalho reuniu com a proprietária da Queijaria Pico Redonda, 

Senhora “Ilda Henriques”, na freguesia da Fajãzinha, na Ilha das Flores.  

A Senhora Ilda Henriques informou que a queijaria abriu no ano de 2005 e que desde então, o leite utilizado 

na laboração do produto é da própria exploração. O fim do regime de quotas leiteiras não teve qualquer 

influência na sua queijaria.  

Informou ainda que labora entre os 120 a 200 litros de leite por dia, sendo o peso médio de cada queijo de 

400 gramas. A cura destes vai até aos seis meses e são vendidos, em média, a dezassete euros o quilo. O queijo 

é vendido na Ilha, exportando também para a Ilha de São Miguel e para o Continente Português. 

 

A 23 de fevereiro de 2016, o Grupo de Trabalho reuniu com a proprietária da Queijaria Tradicional, Senhora 

“Ana Paula Silva”, na freguesia da Fazenda, na Ilha das Flores.  

A Senhora Ana começou por informar que a queijaria abriu em setembro de 2015 e que desde então, o leite 

utilizado na laboração do produto é da própria exploração. O fim do regime de quotas leiteiras não teve 

qualquer influência na sua queijaria. 

Informou ainda que labora 150 litros de leite por dia, tendo capacidade para laborar 300 litros. Produz por dia, 

50 queijos frescos e 25 curados. 

 

A 24 de fevereiro de 2016, o Grupo de Trabalho reuniu com a LACTICORVO – Lacticínios do Corvo, 

Cooperativa de Interesse Público de Responsabilidade, Lda., representada pelo seu Presidente, Senhor Luís 

Carlos Andrade Jorge e pelo Presidente da Câmara Municipal do Corvo, Entidade Gestora da Cooperativa, 

Senhor José Manuel Silva. 

Os responsáveis começaram por esclarecer que, apesar da Cooperativa não ser viável, atendendo à 

quantidade de leite produzido, o fim do regime de quotas leiteiras até veio beneficiar a Ilha do Corvo. Senão 

veja-se: 

- Produção de leite em 2014 – 16 mil litros; 

- Produção de leite em 2015 – 38 mil litros.  

Mas, para a viabilidade da Cooperativa será necessário laborar 70 mil litros de leite por ano, o que significaria 

um efetivo de dez vacas leiteiras.  

Entre os meses de novembro a fevereiro a Cooperativa não funcionou, devido à falta de produção de leite, 

pelas condições climáticas. Na Ilha do Corvo existem entre quatro a cinco produtores e a Cooperativa paga à 

produção trinta cêntimos por litro de leite. O queijo é vendido a dez euros o quilo. 
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O queijo produzido na Ilha do Corvo tem mercado, disseram, mas para tal seria necessário produzir com 

regularidade. Informaram ainda que vendem o queijo no mercado Regional e também exportam para as Lojas 

Açores, em Lisboa e no Porto. 

 

A 24 de fevereiro de 2016, o Grupo de Trabalho reuniu com a Associação Agrícola do Corvo (AAIC), 

representada pelo seu Presidente, Senhor José Manuel Nunes e pelo vogal, Senhor José Maria Fraga.  

Estes começaram por considerar que a abolição do regime de quotas leiteiras foi benéfico para a Ilha do Corvo, 

atendendo a que nesta ilha havia pouca quantidade de quota. 

Devido à reduzida dimensão da produção, a classificação do leite nunca foi bem aceite na ilha. Até porque 

também existiam reservas quanto aos incentivos a criar para estimular o surgimento de mais produtores e, 

consequentemente aumentar a produção de leite, fatores necessários à sustentabilidade da Cooperativa. 

Disseram também que, na Ilha do Corvo, não existem produtores a tempo inteiro, e que o preço do leite, 

mesmo pago a trinta cêntimos por litro, não é um incentivo à produção. Tal como a alteração do apoio aos 

bovinos machos não tem influência na produção de leite. 

Por fim, informaram que a Associação conta com setenta e cinco associados no presente, sendo seis 

produtores de leite e os restantes produtores de carne. Embora existam algumas dificuldades, nomeadamente 

a falta de matéria-prima, acreditam que a produção de queijo na ilha não está em risco. 

 

A 25 de fevereiro de 2016, o Grupo de Trabalho reuniu com a LactoPico – Cooperativa de Lacticínios da Ilha 

do Pico, representada pelo seu Presidente, Senhor Jorge Pereira, pelos vogais da Direção e pelo responsável 

da Fábrica, Senhor Eng.º Francisco Rebelo.  

Os responsáveis começaram por explicar que, para além das dificuldades da fábrica, existe também a 

dificuldade dos mercados internacionais, nomeadamente a China, a Rússia e Angola.  

Atualmente, o leite é pago a cerca de vinte cêntimos por litro e a produção aumentou de 4,6 milhões de litros 

de leite para 6 milhões de litros, em 2015. 

Por falta de preço de mercado, a produção de queijo barra não é a indicada neste momento, visto que este 

queijo fabricado na Alemanha custa um euro e sessenta cêntimos por quilo, e na LactoPico custa três euros e 

sessenta cêntimos. 

A fábrica está obsoleta e a necessitar de obras. Uma das alternativas à crise será, entre outras, a produção de 

outros tipos de queijo e mais manteiga. No entanto, a sua sobrevivência deve-se ao apoio do Governo Regional 

e à colaboração da Lactaçores, a qual gere a fábrica e, assim, gerando mais confiança aos produtores. 

Referiram que a alteração ao POSEI não afetou a atividade do setor, dado existir complementaridade de 

produção: leite, carne e vinho. 

Com cento e quarenta e dois produtores de leite, nos últimos três anos produziram as quantidades e preços 

pagos por litro de leite abaixo mencionados (preço médio): 
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- 2013 – 4,5 milhões – € 0,238; 

- 2014 – 4,6 milhões – € 0,260; 

- 2015 – 5,7 milhões – € 0,250; 

- 2016 – apenas referiram o preço pago por litro de leite, € 0,205. 

Quanto à majoração do prémio à vaca leiteira pago às Ilhas Terceira e São Miguel, no valor de quarenta e cinco 

euros, disseram concordar. No entanto, salientaram que deveria haver uma majoração às ilhas mais pequenas, 

não só pelo momento atual, mas também pelos custos acrescidos que estas ilhas enfrentam. 

Informaram que a produção atual incide no queijo tipo Pico, visto ser o mais apreciado. 

A Cooperativa está numa fase de transição, aguardando a aprovação do Projeto de requalificação da fábrica.  

A realização das obras permitirá certificar a fábrica e reduzir custos, designadamente com adoção de medidas 

como a caldeira de biomassa e produção de diferentes tipos de queijo de valor acrescentado. Sendo a venda 

principal no mercado nacional e uma pequena percentagem no estrangeiro, reconhecem que é a grande 

distribuição a decidir os preços, mas que esta também é imprescindível para vender em maiores quantidades. 

Com cerca de quarenta colaboradores, o ideal seria laborar sete milhões de litros de leite anuais. Registaram 

que a qualidade tem vindo a melhorar, de acordo com a evolução do preço médio pago à produção, e também 

devido ao Plano de Controlo Oficial de Leite Cru (PCOL).  

Por fim, disseram acreditar que a produção de leite tem tendência para aumentar.  

 

A 25 de fevereiro de 2016, o Grupo de Trabalho reuniu com a Queijaria São João e com a Fábrica do Arrife, 

na Ilha do Pico, representada pelo seu proprietário, Senhor Rui Amaral. 

Informou que a Queijaria São João labora com 400 mil litros de leite por ano e produz cerca de 200 queijos 

por dia, sendo o preço de venda do produto final a oito euros o quilo. Não obstante, indicou que queijaria 

necessita de obras para melhorar a qualidade e valorizar o produto. 

Relativamente à Fábrica do Arrife, informou que labora cerca de 800 mil litros de leite por ano, e apresenta 

uma produção anual de 1,8 mil queijos. Vende o queijo na ilha e exporta para algumas ilhas da Região, bem 

como para o Continente Português. 

Informou ainda que o preço pago à produção nos meses de verão é de vinte e um cêntimos por litor de leite, 

enquanto no inverno é de vinte e quatro cêntimos. 

 

A 25 de fevereiro de 2016, o Grupo de Trabalho reuniu com a Associação Agrícola da Ilha do Pico (AAIP), 

representada pelo seu Presidente, Senhor Renato Vieira e pelos vogais da Direção.  

Referiram que a fábrica necessita de obras; tem dimensão superior à laboração registada, e não tem 

capacidade para produzir produtos de valor acrescentado. 
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Com a tomada de posse da nova Direção a situação tem vindo a melhorar, desde logo com pagamentos ao 

produtor em dia, embora reconheçam que o preço pago é baixo. A manterem-se os preços atuais, alguns 

produtores não terão capacidade de dar continuidade à atividade. Embora o setor leiteiro tenha maior 

movimentação, acreditam que o rendimento da produção de carne é superior ao do leite, devido aos atuais 

custos de produção de leite.  

Informaram que 50% da produção é mista, leite e carne e que apenas 5% produz só leite.  

Em 2013 realizaram um estudo sobre o custo de produção por litro de leite, apurando que o mesmo se situava 

na casa dos vinte e três cêntimos por litro. 

Disseram também que os jovens não vêm um futuro aliciante na agricultura, e que o emparcelamento não é 

bem acolhido pelos agricultores.  

Acreditam que com o projeto da nova fábrica o preço pago à produção pode melhorar, apesar de 

reconhecerem que existe um longo caminho a percorrer, nomeadamente no aperfeiçoamento da genética, 

dos solos e do contrate leiteiro. 

Quanto à majoração, não concordam com o prémio à vaca leiteira pagos às Ilhas Terceira e São Miguel, no 

valor de quarenta e cinco euros. Consideraram que deve haver uma diferenciação positiva para as ilhas mais 

pequenas, pelos custos de produção mais elevados e pelo preço do leite pago ao produtor ser inferior. 

Informaram ainda que a produção de leite seguiu as diretrizes indicadas pela fábrica; e que pela altitude dos 

terrenos, é difícil criar bolsas de terra para os jovens. 

Referiram a falta de fiscalização e de marketing, e ainda as dificuldades em negociar com a grande distribuição. 

Por último, informaram que a Associação possui trezentos e quarenta e cinco associados. 

 

A 25 de fevereiro de 2016, o Grupo de Trabalho reuniu com a Queijaria “Alfredo”, na ilha do Pico, sendo seu 

proprietário, o Senhor José Manuel Silva Pereira, representado pela esposa, Senhora Ascensão Pereira. 

A Senhora Ascensão informou que a queijaria abriu no ano de 2005 e que desde então, o leite utilizado na 

laboração do produto é da própria exploração. O fim do regime de quotas leiteiras não teve qualquer 

influência na sua queijaria.  

Informou ainda que labora entre os mil a 1,1 mil litros de leite por dia. Pode laborar cerca de 2 mil litros de 

leite dia, para isso, teria de aumentar a capacidade de refrigeração da fábrica. Produz, em média, 150 queijos 

diários, a venda destes varia entre os oito e os nove euros o quilo. O queijo é vendido na Ilha, exportando 

também para as ilhas de Santa Maria, Terceira, São Jorge e Faial.  

A queijaria conta no seu quadro de pessoal com duas colaboradoras. 

 

A 26 de fevereiro de 2016, o Grupo de Trabalho reuniu com:  
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- A Associação Agrícola de São Jorge (AASJ), representada pelo seu Presidente, Senhor João Sequeira e pelos 

vogais da Direção, Senhores Álvaro Amarante e João Júlio; 

- A Associação dos Jovens Agricultores Jorgenses (AJAJ), representada pelo seu Presidente, Senhor João 

Lubinio. 

Os responsáveis pelas associações são de opinião que o fim do regime de quotas leiteiras prejudica a Região, 

pois dificulta o escoamento dos produtos. Mesmo assim a ilha de São Jorge pode considerar-se uma exceção 

à regra, devido ao excelente leite que produz, e por isso comercializar um dos melhores queijos da Europa. 

Em São Jorge não há excesso de leite, os pagamentos estão em dia e o preço do leite pago à produção 

melhorou. No entanto, consideraram que o preço do leite deve ser ainda mais bem pago. 

A Lactaçores é uma mais-valia no escoamento de produtos Regionais; a qualidade e a comercialização 

melhoraram, e o preço do leite também aumentou dois cêntimos por litro, sendo este um passo muito 

importante para a economia da ilha.  

Embora esteja a diminuir, acusaram que ainda existe muito queijo de marca branca, o que não é abonatório 

para o desenvolvimento da atividade local. 

Referiram que o ideal seria haver apenas duas fábricas com gestão séria e competente, e que garanta o 

pagamento aos produtores. 

Informaram que a Associação possui cerca de duzentos e vinte e cinco associados e que na ilha existem cerca 

de oitocentos produtores de leite e carne. Aqui, os terrenos encontram-se bem aproveitados, não sendo fácil 

crescer mais.  

Por fim, consideraram que a majoração do prémio à vaca leiteira deveria ser reposto, atendendo às 

especificardes da ilha de São Jorge.  

 

A 26 de fevereiro de 2016, o Grupo de Trabalho reuniu com a União de Cooperativas Agrícolas de Lacticínios 

de São Jorge - UNIQUEIJO, representada pelo seu Administrador, Senhor António Aguiar.  

Este começou por dizer que o setor leiteiro enfrenta um período difícil, com maior produção em detrimento 

do consumo. O mercado chinês não absorve o desejável e que, com o fim do regime de quotas leiteiras passou 

a produzir-se mais leite, levando à diminuição de vinte cêntimos por quilo no preço do queijo.  

Em 2015 foram os únicos a subir o preço do leite pago à produção, e para 2016, num cenário de abaixamento 

generalizado, a UNIQUEIJO prevê manter o preço do leite pago ao produtor. 

Informou que o preço padrão é igual em todas as cooperativas: o valor de verão é de vinte e quatro cêntimos 

por litro e de inverno é de vinte e seis cêntimos por litro. Em 2015 laboraram mais 2,7 litros de leite, num total 

anual de 30 milhões de litros.  

Informou também que as cooperativas têm o seguinte número de associados: Finisterra – noventa; Lourais – 

quarenta e sete; Norte Pequeno – quarenta e cinco e Beiras – oitenta e sete. 



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

 
 
 

 

GRUPO DE TRABALHO NO ÂMBITO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ECONOMIA 
36 

 

Disse que a qualidade do leite tem vindo a melhorar; que o queijo marca branca está a diminuir e que a 

produção do queijo DOP (Denominação de Origem Protegida) está a aumentar, apostando assim na qualidade 

em detrimento da quantidade. 

Referiu que o passivo da UNIQUEIJO é de 8 milhões de euros, enquanto o da Finisterra é de apenas 1,5 milhões 

de euros, razão pela qual, não podem pagar o bónus aos associados. 

Afirmou que a redução de fábricas na ilha foi uma boa solução, baixando os custos de produção.   

Disse também que estão a trabalhar num novo tipo de queijo, com tempo de cura de vinte e quatro meses.  

Quanto à exportação, referiu que vendem para o estrangeiro, apesar de ser em pequenas quantidades. Às 

grandes superfícies, embora mais barato, o pagamento é garantido. O mercado tradicional vende pouco e o 

pagamento nem sempre está em dia.  

Evidenciou a importância do papel do Governo Regional neste setor, e que, em colaboração com as fábricas e 

os produtores, a sustentabilidade do setor torna-se mais fácil. Até porque garantir o pagamento regular à 

produção é fundamental, sendo também um incentivo aos produtores que estão satisfeitos com a gerência 

da fábrica. 

Registou também que as fábricas e o Governo Regional fizeram um esforço meritório, na forma como 

acautelaram o fim do regime de quotas leiteiras, nomeadamente com os investimentos realizados na 

indústria, com mais e melhores produtos, e mais diferenciação; nas explorações agrícolas, em rede de 

caminhos, de água e energia, entre outros. 

Destacou o selo da marca Açores como sendo uma boa aposta e comentou que o mesmo não implica com os 

produtos DOP, por serem produtos distintos, mas que precisa e deve ser melhorado.  

Informou ainda que que embora não seja fácil, estão a trabalhar na produção de novos produtos. 

Referiu que o mercado da saudade é bom, mas que existem alguns problemas com a quota de entrada, que 

penaliza as exportações do queijo de São Jorge. Ademais, atendendo à limitação já efetuada pelo controlo da 

entrada do queijo nos EUA e no Canadá. 

Quanto ao leite pasteurizado, disse que a fábrica resolveu a situação e que as exportações de queijo para os 

EUA e Canadá eram da responsabilidade da Finisterra.  

Disse ainda que se as condições de exportação para os EUA e para o Canadá fossem melhores, certamente 

exportariam mais. Atendendo ao processo da Base da Lajes, uma das possibilidades passará por negociar com 

o Governo dos EUA um aumento de quota de exportação. 

Para terminar a audição, informou que produzem 300 mil queijos por ano, sendo o queijo cujo tempo de cura 

é de vinte e quatro meses o que tem maior valor acrescentado.  
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A 18 de abril de 2016, o Grupo de Trabalho reuniu com:  

- A Associação Agrícola da Graciosa (AAG), representada pelo seu Presidente, Senhor João Picanço e pelo 

Vogal da Direção, Senhor Carlos Picanço;  

- A Associação de Jovens Agricultores Graciosense (AJAG), representada pelo seu Presidente, Senhor João 

Mendonça, acompanhado pelo Vogal da Direção, Senhor George Ortins.  

Os responsáveis pelas associações começaram por felicitar o Grupo de Trabalho, dada a importância de 

analisar e estudar a realidade, defendendo que o futuro passa pela diferenciação do produto, privilegiando a 

qualidade. 

Esclareceram que o preço padrão pago ao produtor é de vinte cêntimos por litro, reconhecendo que as ilhas 

mais pequenas têm mais dificuldades que as maiores.  

Informaram que a Associação Agrícola possui cento e trinta associados e a Associação dos Jovens Agricultores 

possui oitenta associados. 

Entendem que, com o esforço conjunto de todos, Governo Regional, indústria e produção, e também com 

melhor apoio técnico, será possível fazer melhor e reduzir custos na agricultura. A aposta tem de ser produzir 

cada vez com mais qualidade em detrimento da quantidade, bem como optar por uma diferenciação do 

produto. 

Relativamente há situação atual do setor, são de opinião de que o Governo Regional tem feito o seu trabalho, 

e que o mal reside em Bruxelas, que teima em não resolver a situação. 

Referiram que, embora tenha os pagamentos em dia, a situação da UNICOL é delicada. Não concordaram com 

o limite de produção imposto pela UNICOL e que as Associações não combinam da melhor forma com a 

UNICOL, sendo representadas por dois delegados.  

Evidenciaram ainda o apoio do Governo Regional em diversas áreas. Por outro lado, criticaram o facto da 

Universidade dos Açores realizar diversos estudos, defender teses, mas sem resultados práticos para os 

produtores; quando, esta poderia representar uma mais-valia para este grande motor de dinamização da 

nossa economia. Por isso, embora lhe reconheçam o mérito, exigem mais à Universidade dos Açores, 

nomeadamente pela aposta num trabalho com conhecimento e recurso ao apoio técnico desta. 

No que respeita ao regaste leiteiro, dizem não ser aliciante, e que esta não foi a melhor solução, pelo menos 

para a Ilha Graciosa. Atualmente existem trinta e três produtores de leite, com uma média de setenta vacas 

por exploração, também com uma pontuação positiva boa e com bom emparcelamento. 

Quanto à produção, indicaram que o ano de 2015 foi bom, com uma produção de 8 milhões de litros de leite, 

significando um grande aumento quando comparado com o ano de 1992, em que a produção foi de 2,2 

milhões, e com o ano de 2003, em que a produção foi de 6 milhões de litros. 

Apontaram algumas soluções, tais como: a retirada de vacas de refugo, melhorar o apoio às melhores vacas, 

redução do período de retenção de seis para quatro meses, e aconselham à revisão do POSEI. Não concordam 

com a criação de pequenas fábricas, porque o consumo interno não consome em função do que se produz. 
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Quanto ao Observatório do Leite, embora importante, é complicado, porque a indústria é detentora do 

mercado e têm sempre a faca e o queijo na mão. 

Em relação à estabulação permanente, consideraram que pode funcionar nas ilhas de maior dimensão, sem 

colocar em causa a nossa marca. No entanto, concordaram com o centro de engorda. 

Referiram ainda que existe a necessidade de proceder à melhoria de caminhos agrícolas, que existe 

dificuldades de resposta quanto ao parque de máquinas, e há falta de técnicos com conhecimento para 

reparação das avarias. Ao nível da água, com o investimento realizado pelo Governo Regional nesta área, a 

ilha Graciosa está bem servida. 

Por último, consideraram que o fim do regime de quotas leiteiras prejudica a Região e os produtores de leite. 

 

A 19 de abril de 2016, o Grupo de Trabalho reuniu com a PRONICOL – Produtos Lácteos, S.A., representada 

pelo Senhor Eng.º Luís Soares.  

O responsável pela PRONICOL começou por informar que a fábrica labora 6 milhões de litros de leite por ano 

e que em condições normais podem laborar cerca de 10 milhões.  

A maior produção é o queijo flamengo, que atinge cerca de 65% da produção total. Não obstante, o queijo 

tipo ilha ainda é o mais rentável.  

Informou que têm contratos firmados com a distribuição, e que o queijo tipo ilha é todo vendido, saindo com 

marca de queijo ilha para um parceiro no continente. 

Na sua opinião, a atual situação no setor não se deve ao fim do regime de quotas leiteiras, mas antes à entrada 

de produtos de outros países. Para os produtores de leite a situação ficou mais difícil, e atendendo a este facto 

é importante não aumentar a produção. 

Relativamente à qualidade do leite, referiu que apenas existem três produtores pequenos, considerados 

abaixo do valor padrão; e, que o sistema de classificação veio ajudar a melhorar a qualidade do leite. 

Quanto à fábrica, informou que foram realizados alguns investimentos, de acordo com as necessidades. 

Informou ainda que contam no quadro de pessoal com vinte e um colaboradores.  

A falência deste setor na ilha poderá ser um problema grave, uma vez que a agricultura é um grande 

impulsionador da economia desta ilha.  

No que diz respeito à estabulação permanente, informou que apenas existe um produtor, não sendo possível 

fazer uma análise correta. No entanto, reconheceu ser possível fazer alterações e melhorar a qualidade. 

Independentemente das dificuldades verificadas, o preço médio pago por litro de leite ao produtor ronda os 

vinte e oito cêntimos por litro. 

Por fim, fez questão de referir que, para produzir queijo, é fundamental a proteína que se encontra na matéria-

prima (leite); a gordura, por si, tem pouca importância, apenas faz aumentar os sólidos.  
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A 19 de abril de 2016, o Grupo de Trabalho reuniu com a Queijaria Teimoso, representada pela sua 

Proprietária, Senhora Engª. Sandra Soares.  

A proprietária começou por informar que a fábrica iniciou a sua atividade em novembro de 2015, com uma 

estrutura de pequena dimensão, tem um quadro de pessoal com quatro colaboradores e produz, em média, 

200 queijos por dia com cerca de um quilo por queijo. 

Apostou numa produção de três tipos de queijo curado: Graciosa, Moinho e Ilhéu, bem como queijo fresco e 

iogurtes. Atualmente vende o queijo no mercado Regional e exporta para o Continente Português. 

Referiu que labora mil litros de leite por dia (de um único produtor), mas tem capacidade para laborar o dobro. 

O preço por litro de leite é idêntico ao preço praticado pela PRONICOL. 

 

A 26 de abril de 2016, o Grupo de Trabalho reuniu com o Secretário Regional da Agricultura e Ambiente 

(SRAA), Senhor Eng.º Luís Nuno Ponte Neto de Viveiros.  

O SRAA considerou que o setor agrícola enfrenta uma situação difícil, resultante do fim do regime de quotas 

leiteira, mas também, entre outros aspetos, do embargo Russo, da crise do petróleo que causou dificuldades 

financeiras a Angola, do menor consumo provocado pela crise que assola a Europa e até o Mundo. Quando a 

União Europeia tomou a decisão de abolir o regime de quotas leiteiras, a economia mundial estava a crescer, 

e expectava-se um crescimento do consumo, não uma diminuição. Em 2015, a Europa produziu mais 2,5% de 

leite, tendo o preço pago à produção caído 16%. 

Reconheceu que existem mercados que, uma vez perdidos, serão difíceis de recuperar, correndo o risco de 

serem ocupados por outros países, nomeadamente o mercado Russo.   

Entende que a União Europeia é responsável pela atual situação do setor leiteiro e como tal, deveria ser ela a 

resolver o problema. Referiu que existem muitos países em dificuldades como o nosso; no entanto, o 

Comissário Europeu para a Agricultura teima em não compreender as dificuldades em que vivem os 

produtores de leite, insistindo que devem ser os países a tomar medidas. 

Informou que, em setembro de 2015, a Comissão decidiu um pacote adicional de ajudas de 500 milhões de 

euros, para fazer face à crise do setor leiteiro e da carne suína. Portugal recebeu 4,8 milhões de euros de um 

pacote de 420 milhões definidos por Bruxelas, os restantes 80 milhões destinaram-se a colocar em prática 

outras medidas como campanhas de sensibilização e abertura de novos mercados. A Região Autónoma dos 

Açores recebeu cerca de 1,5 milhões de euros. 

Relativamente a medidas de apoio ao setor leiteiro pelo Governo da República, o SRAA informou que foram 

criadas as seguintes medidas:  

- Em setembro de 2015, foi criada uma linha de crédito no montante de 50 milhões de euros, onde os 

produtores dos Açores também se podem candidatar; 

 - Isenção dos produtores de leite do pagamento à Segurança Social durante três meses; sendo que o 

Orçamento do Estado para 2016 isenta o pagamento de 50% da mesma contribuição, de abril a dezembro de 

2016. 
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Quanto a medidas de apoio ao setor leiteiro pelo Governo Regional, o SRAA informou o seguinte: 

- Reforço do prémio à vaca leiteira que passa de noventa e seis euros e sessenta cêntimos para cento e 

quarenta e cinco euros, representando um crescimento de 4 milhões de euros;  

- Reforço para cento e noventa euros do prémio à vaca leiteira nas ilhas de São Miguel e Terceira, beneficiando 

dois mil e quarenta e sete produtores, num montante de 3,3 milhões de euros referentes a 2015 e previsto 

para 2016; 

- Na sequência da alteração ao POSEI, em 2015, o prémio global que abrange dois mil seiscentos e trinta e sete 

beneficiários cresceu 10%, representando um reforço de 2 milhões de euros;  

 - Antecipação das ajudas e prémios aos agricultores ao abrigo do POSEI (70%) no montante de 54 milhões de 

euros, correspondente a 18 mil candidaturas;  

 - Criação do AGROCRÉDITO, em agosto de 2015, e que financia 50% dos encargos com os juros e imposto de 

selo, com spread máximo de 4%, relativo a novos empréstimos e em função da dimensão das explorações, no 

montante global de 30 milhões de euros;  

- Criação do SAFIAGRI III, que comparticipa 30% dos encargos bancários com juros e imposto de selo assumidos 

no período compreendido entre 1 de julho de 2014 a 30 de julho de 2017; 

- Resgate leiteiro que estabelece o pagamento de vinte cêntimos por litro de leite produzido no ano de 2015, 

com um custo total estimado de 2,7 milhões de euros a dividir por dois anos, estimando-se retirar duzentos 

produtores de leite de um universo possível de quatrocentos e oitenta e um, e prevendo-se ainda um abate 

de 30% do efetivo (sendo que no futuro pode ser diferente); 

- Alteração à medida MAAZD, o pagamento desta medida passou de 10,1 milhões de euros para 15,3 milhões 

e de quatro mil e vinte e um beneficiários para seis mil quatrocentos e dezanove;  

- Alteração do programa PROAMA, que passará a designar-se PROAMAF, passando a contemplar a aquisição 

de equipamentos e materiais necessários à eletrificação no interior das explorações e acrescenta diversos 

equipamentos agrícolas e florestais, representado um investimento anual na ordem de 1 milhão de euros, 

entre outros apoios. 

Referiu que houve uma reunião de entendimento com a indústria, com a comercialização e com a produção, 

para manter a produção de 2016 ao nível de 2015, de modo a não provocar excedentes de leite. De acordo 

com a indústria, as dificuldades são enormes, devido à grande abundância de produtos no mercado, o que 

torna os preços mais baixos. 

Considerou que o processo é dinâmico e pode ser melhorado; e que tudo o que se fez anteriormente foi de 

acordo com a realidade daquela época. Referiu ainda que existem bons produtores, boa genética e bons 

produtos. No entanto, atualmente o cenário é outro, sendo necessário mais cautela e maior equilíbrio.  

Reconheceu que existem produtos lácteos menos valorizados, e que este deve ser um assunto a ponderar. 

Referiu que já existem projetos agroindustriais aprovados, que no futuro vão permitir a produção de produtos 

de maior valor acrescentado. 



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

 
 
 

 

GRUPO DE TRABALHO NO ÂMBITO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ECONOMIA 
41 

 

Reconheceu também que o POSEI é uma ferramenta indispensável; e que nos últimos anos tem incentivado o 

crescimento da agricultura, estando a decorrer o processo para sua alteração, de modo a conter a produção 

em determinados patamares. Disse ainda que o rateio das medidas arvenses deve-se o seu grande 

crescimento, o que é um bom sinal; no entanto, é necessário aumentar o valor do prémio a pagar, embora 

não haja ainda uma decisão nesse sentido. 

O SRAA também informou que a aquisição de quota foi uma decisão consciente, visto que naquela altura havia 

falta de quota, refletindo-se esta no prémio a pagar aos produtores; ou seja, quem produzia acima da quota 

não recebia o apoio aos produtos lácteos.  

Continuou a audição, afirmando que o apoio ao transporte marítimo é praticado entre todas as ilhas da Região 

e para o Continente Português, a partir daí deixa de haver esse apoio porque ficamos em igualdade de 

circunstâncias com o mercado Europeu. 

Afirmou que implementação do Plano de Controlo Oficial de Leite Cru (PCOL) foi fundamental para a melhoria 

da qualidade do leite, bem como o “Programa Vacas Felizes”, implementado pela BEL. Embora os resultados 

possam ser lentos estas foram boas medidas para a valorização do produto.  

Quanto ao mercado de Angola, referiu que deve ser trabalhado, mas que esse é um trabalho que depende do 

Governo da República. 

Em relação à majoração do prémio à vaca leiteira pago nas Ilhas Terceira e São Miguel, o SRAA informou que 

é uma medida excecional, e apenas será atribuída nos anos 2015/2016 e 2016/2017. Este é um valor pago 

pelo Orçamento Regional, não prejudicando as outras ilhas. 

Entende que a criação de mais uma fábrica na Ilha Terceira pode ser uma aposta delicada, uma vez que a atual 

fábrica tem capacidade instalada, sendo por isso, um assunto que merece toda a atenção e cuidado.  

Por último, informou que o Centro de Leite e Lacticínios irá avançar, tendo sido já criada uma associação 

privada sem fins lucrativos, pelas seguintes entidades: Governo dos Açores, através do IAMA, Lactaçores, 

Federação Agrícola dos Açores e três empresa de lacticínios, designadamente, a BEL, a INSULAC e a PRONICOL. 

 

A 4 de maio de 2016, o Grupo de Trabalho reuniu com a Comissão de Agricultura e Mar da Assembleia da 

República.  

Os membros desta Comissão começaram por informar que foi criado um Grupo de Trabalho para estudar, 

perceber e apresentar soluções de combate à crise que existe na agricultura, nomeadamente no setor de 

laticínios. Embora reconheçam que a nível interno já tenham sido tomadas algumas medidas, a solução deve 

ser global, ao nível da Europa, e deve também assegurar a participação do Governo Regional dos Açores na 

solução dos problemas. 

Registaram a importância do Grupo de Trabalho criado na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores, bem como a visita do Grupo à Assembleia da República, considerando ser fundamental unir esforços, 

e conjuntamente, estudar e perceber as dificuldades; apresentar soluções e medidas a tomar.  

Entre janeiro e fevereiro de 2016, a produção de leite na União Europeia (UE) cresceu 7%.  
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A Comissão considerou haver um problema de escoamento do produto que assola Portugal e a Europa, por 

teimosia da Comissão Europeia. Esta continua a insistir na autorregulação interna nacional; continuam 

também a insistir nos preços de intervenção, os quais não ajudam a resolver a situação, porque o preço pago 

é baixo, e por sua vez fazem com que as grandes superfícies também baixem o preço a pagar à produção. 

A crise é grande e afeta ainda mais os Açores; o regime de quotas era fundamental e não devíamos desistir 

dele; pese embora, seja difícil aprovaram uma Resolução na Assembleia da República para a retoma de quotas 

leiteiras. 

As dinâmicas na UE divergem, beneficiam apenas os grandes países, e as medidas tomadas não satisfazem 

alguns países da UE. As medidas apelativas não resolvem a situação. 

Continuaram afirmando que concordam com o resgaste leiteiro levado acabo na Região Autónoma dos Açores, 

bem como com o Selo da Marca Açores, sendo este um passo importante que pode ajudar a impulsionar a 

exportação dos produtos açorianos. 

Reconheceram que há dumping, falta de rotulagem e um crescimento de produtos de marca branca de origem 

duvidosa.  

O rastreio do leite, saber a origem dos produtos e seus derivados, nomeadamente os queijos, são fatores 

importantes e decisivos para a defesa e garantia de produtos de qualidade. 

Quanto à situação no Continente Português, a Comissão referiu que está a verificar-se um abandono das 

explorações, que a acontecer nos Açores pode levar a uma situação bem pior. No Continente Português a 

capacidade de produção está abaixo da capacidade instalada, na ordem dos 65%, o que, para a indústria, é 

um problema grave. É preciso criar um sistema de regulação da produção no mercado Europeu e melhorar os 

apoios. 

 

Pelos membros do Grupo de Trabalho da Comissão de Economia da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores, foram salientados os seguintes aspetos: 

Esclareceram que os Açores apenas consomem 13% dos seus produtos e que o Selo da Marca Açores é uma 

boa medida.  

Atualmente, as medidas de Bruxelas colocam em causa todo o setor de lacticínios, sendo a grande distribuição 

a definir as regras e a impor os preços. Deveria haver, o quanto antes, um mecanismo de regulação e definir 

o ano de referência para efeitos de quota.   

Acrescentaram que o setor agrícola na Região apresenta oito realidades distintas e que estão mais vulneráveis 

em relação ao Continente Português, devido à sua situação geográfica. 

Consideraram que os Órgãos de Soberania Nacional têm um peso decisivo na resolução desta situação e que 

a continuar assim pode ser um problema grave para os Açores. No fundo, todos concordam com o trabalho 

que tem vindo a ser realizado. 
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Informaram que os Açores tem os produtores mais jovens do país, com uma média de idades de quarenta e 

dois anos. Mais informaram que a produção média anual por exploração é de 190 mil litros de leite. 

Consideraram ainda que é importante criar medidas de incentivo ao consumo de produtos regionais e 

nacionais; e que a nacionalização da Politica Agrícola Comum pode ser muito grave, particularmente para os 

países mais pequenos. Neste sentido, deve fazer-se tudo para que tal não aconteça, alertaram. 

Referiram que o POSEI foi uma ferramenta muito importante para o crescimento da agricultura. No momento 

atual ele deveria ser revisto e melhorado financeiramente. 

Por último, referiram que ficaram impressionados aquando da visita da Comissão de Agricultura do 

Parlamento Europeu à Região, pelo Lóbi forte que esta demonstrou existir no seio da União Europeia.  

 

A 5 de maio de 2016, o Grupo de Trabalho reuniu com o Ministro da Agricultura e do Mar (MAA), Senhor 

Dr. Capoulas Santos.  

O MAA informou que já antes de 2015 o mercado estava liberalizado; no entanto, o consumo tem vindo a 

baixar na Europa e a produção tem vindo a aumentar, fazendo com que o preço pago à produção tenha vindo 

a diminuir. O preço médio pago na Europa está na ordem dos vinte e oito cêntimos por litro de leite e as ajudas 

de quatro cêntimos por litro. O crescimento verifica-se ao nível de quase todos os países da UE, sendo maior 

o crescimento da Irlanda, na ordem dos 35%. 

Referiu que Portugal e a Região Autónoma dos Açores sempre defenderam a não abolição do regime de quotas 

leiteiras, mas que a maioria dos países são liberais e como tal, quer no passado, quer agora, continuam a 

defender o fim do regime de quotas leiteiras. 

Considerou que o POSEI tem de ser revisto e melhorado, de modo a compensar as perdas de rendimento dos 

agricultores. Embora este seja um monopólio do Parlamento Europeu e do Conselho de Ministros da UE, o 

Governo Português apresentará um estudo até setembro de 2016 e tudo fará para a sua continuidade. 

Relativamente à ajuda dos 500 milhões de euros atribuídos pela EU, só oito países recorreram à medida num 

total de 160 milhões de euros. Por exemplo, a verba atribuída à Polónia, de 30 milhões de euros, não foi 

utilizada. 

Referiu ser importante reduzir a importação de produtos, sobretudo lácteos, sendo que Portugal importa 

cerca de 400 milhões de euros em queijo. A intervenção do leite em pó duplicou na Europa, pese embora o 

preço pago seja baixo. As grandes superfícies foram obrigadas a rotular e cumpram com as regras de mercado, 

no entanto, existe sempre a diferença do preço entre países. 

Indicou que existe o risco da nacionalização da Política Agrícola Comum (PAC), havendo já oito países 

pagadores que defendem esta medida. 

Quanto às exportações para a China, as regras estão definidas; ou seja, há regras de mercado para cumprir.  
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Em relação à exportação para a diáspora, nomeadamente para EUA e Canadá pode trabalhar-se melhor 

aqueles mercados, desde que haja alguém interessado (operadores económicos). Este é um processo exigente 

e moroso, embora seja necessário perceber se a quota de mercado está ou não esgotada.  

Esclareceu que Portugal, bem como a Região Autónoma dos Açores, já criaram diversas medidas de apoio aos 

seus produtores, de modo a atenuar as dificuldades existentes, nomeadamente linhas de crédito, majoração 

aos prémios, não pagamento temporário da segurança social sem custos para os Açores (sendo um custo da 

própria Segurança Social), entre outras medidas. 

Afirmou que defende uma regra que limite a produção de leite na Europa, nem que seja uma medida 

temporária.  

Por último, esclareceu que a troca direta com Angola é possível desde que haja empresas interessadas, 

atendendo a que não pode ser o Estado a intervir naquela matéria. Informou ainda que os contratos para a 

redução da produção de leite eram ilegais, tendo-se ultrapassado esta situação com a alteração de legislação 

pela UE.  

 

A 30 de maio de 2016, o Grupo de Trabalho reuniu com a Autoridade de Segurança Alimentar Económica 

(ASAE), representada pelos Senhores, Inspetor Geral Dr. Pedro Portugal Gaspar, Inspetor Diretor Dr. 

Domingos Antunes e pela Diretora do departamento de assuntos jurídicos e contraordenações Dra. Helena 

Santos. 

Os responsáveis da ASAE começaram por esclarecer que existe uma boa relação entre as regiões autónomas, 

Açores e Madeira, nomeadamente, entre a ASAE e o IRAE, havendo inspeções conjuntas. Embora não 

institucional, existe um esforço voluntário na procura de soluções para a melhoria do serviço prestado. 

Informaram também que recentemente estiveram nos Açores a desenvolver ações formativas. 

Referiram que nestes dois anos de vigência do Decreto-Lei n.º 166/2013, de 27 de dezembro a ASAE fiscalizou 

710 operadores económicos, tendo instaurado 108 processos contraordenacionais. Destes já se encontram 

decididos 39 processos, sendo 2 deles do setor do leite, ambos por venda com prejuízo, tendo um sido 

arquivado e um a aguardar decisão judicial, na sequência de recurso da decisão e aplicação de coima. 

Reconheceram que o preço do leite é baixo, e que este deveria ser vendido por um valor superior. 

Informaram também que o leite importado de Espanha cumpre com as regras comunitárias. No entanto, há 

leite importado daquele país que depois é transformado em produtos de marca de origem. 

Entendem que há falta de legislação, de modo a não permita essa como outras situações penalizadoras para 

a nossa economia. 

Pese embora o controlo não seja fácil, este é feito comparando os produtos com as faturas por lotes. 

No que respeita aos preços, é um problema de prova, na medida em que a verificação é efetuada mediante 

as faturas, se tudo estiver legal, nada se pode fazer. 
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Relativamente à rotulagem, existe um controlo, na falta desta, normalmente as grandes superfícies retiram o 

produto das prateleiras. Nestes casos não existem grandes problemas. 

Afirmaram que os produtos não podem ser vendidos abaixo do preço da compra efetiva. O controlo não é 

fácil, em virtude de haver valores que estão associados a campanhas de promoção. Sempre que há falta de 

colaboração é instaurado um processo. 

Relativamente à irregularidade da venda de produtos de marca registada ou de origem, nomeadamente, se o 

número de vendas for superior ao número adquirido por uma empresa, informaram que compete ao detentor 

da marca fazer a denúncia, facilitando assim, a atuação da ASAE. 

Na sua opinião, o novo regime aplicável às práticas individuais restritivas do comércio (PIRC), introduziu 

algumas alterações importantes, embora possa ser melhorado. No entanto, consideraram que este não é um 

problema para grande distribuição. Só quando se conhecerem as discissões dos tribunais é que se poderá tirar 

as ilações. 

Informaram ainda que a DGAI irá elaborar um relatório sobre o balanço referente aos dois anos (relatório da 

aplicação da lei dos dois anos).  

Por último, reconheceram a importância do Grupo de Trabalho, demonstrando disponibilidade para colaborar. 
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DADOS ESTATISTICOS DA EVOLUÇÃO SECTOR DO LEITE 

I – REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

1. EVOLUÇÃO DOS PREÇOS PAGOS AO PRODUTOR NOS AÇORES 

Quadro resumo do Preço Médio pago ao produtor, por ilha, nos últimos 5 anos 

 

Euros/100 kg

ILHA ANO JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
PREÇO MEDIO 

ANUAL

PREÇO MEDIO 

ANUAL

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,300 0,300 0,300 0,300 29,126

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 29,126

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 29,126

2014 0,000 0,000 0,000 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 29,126

2015 0,000 0,000 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,000 0,300 29,126

2016 0,000 0,000 0,300 0,300 29,126

2011 0,2359 0,2325 0,2321 0,2292 0,2295 0,2305 0,2291 0,2255 0,2319 0,2409 0,2480 0,2414 0,2332 22,646

2012 0,2384 0,2395 0,2403 0,2402 0,2415 0,2343 0,2307 0,2301 0,2399 0,2532 0,2559 0,2558 0,2410 23,401

2013 0,2516 0,2504 0,2544 0,2538 0,2418 0,2389 0,2361 0,2377 0,2426 0,2505 0,2695 0,2801 0,2499 24,262

2014 0,2816 0,2839 0,2830 0,2852 0,2836 0,2810 0,2771 0,2860 0,2936 0,3007 0,3127 0,3104 0,2891 28,067

2015 0,3068 0,2943 0,2966 0,2999 0,2737 0,2687 0,2620 0,2516 0,2614 0,2600 0,2614 0,2591 0,2754 26,742

2016 0,2559 0,2482 0,2245 0,2414 23,441

2011 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 24,272

2012 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 24,272

2013 0,2500 0,2500 0,2500 0,2600 0,2600 0,2600 0,2800 0,2700 0,2800 0,2900 0,2700 0,2700 0,2649 25,723

2014 0,2800 0,2800 0,2600 0,2800 0,2800 0,2900 0,2700 0,2700 0,2800 0,2900 0,2900 0,2850 0,2795 27,139

2015 0,2900 0,2900 0,2900 0,2900 0,2800 0,2870 0,2890 0,2930 0,2960 0,3070 0,2990 0,2930 0,2917 28,323

2016 0,2930 0,2790 0,2820 0,2840 27,568

2011 0,2636 0,2686 0,2707 0,2594 0,2607 0,2620 0,2590 0,2545 0,2804 0,2817 0,2795 0,2804 0,2672 25,943

2012 0,2768 0,2788 0,2537 0,2597 0,2603 0,2562 0,2471 0,2459 0,2750 0,2778 0,2800 0,2800 0,2647 25,700

2013 0,2800 0,2773 0,2621 0,2547 0,2538 0,2672 0,2623 0,2667 0,3086 0,3110 0,2839 0,2839 0,2732 26,524

2014 0,3014 0,3057 0,3119 0,3145 0,3145 0,3094 0,3094 0,2846 0,3006 0,2916 0,2996 0,2965 0,3041 29,521

2015 0,2603 0,2589 0,2588 0,2622 0,2616 0,2593 0,2421 0,2599 0,2650 0,2600 0,2682 0,2662 0,2602 25,262

2016 0,2694 0,2685 0,2366 0,2569 24,937

2011 0,2807 0,2769 0,2640 0,2710 0,2733 0,2708 0,2710 0,2646 0,2692 0,2805 0,2800 0,2737 0,2725 26,452

2012 0,2690 0,2663 0,2529 0,2581 0,2616 0,2556 0,2524 0,2501 0,2578 0,2642 0,2680 0,2653 0,2593 25,171

2013 0,2608 0,2581 0,2549 0,2421 0,2381 0,2360 0,2365 0,2370 0,2398 0,2573 0,2541 0,2592 0,2466 23,940

2014 0,2710 0,2765 0,2636 0,2644 0,2620 0,2593 0,2537 0,2515 0,2594 0,2703 0,2763 0,2766 0,2646 25,692

2015 0,2755 0,2729 0,2726 0,2664 0,2431 0,2434 0,2416 0,2313 0,2393 0,2525 0,2533 0,2519 0,2534 24,607

2016 0,2511 0,2424 0,2331 0,2414 23,433

2011 0,2614 0,2606 0,2620 0,2333 0,2312 0,2296 0,2326 0,2284 0,2376 0,2698 0,2753 0,2637 0,2433 23,620

2012 0,2614 0,2640 0,2661 0,2347 0,2376 0,2344 0,2352 0,2374 0,2517 0,2705 0,2762 0,2714 0,2474 24,019

2013 0,2645 0,2666 0,2682 0,2366 0,2360 0,2370 0,2368 0,2408 0,2575 0,2776 0,2747 0,2733 0,2505 24,317

2014 0,2684 0,2674 0,2680 0,2447 0,2395 0,2401 0,2384 0,2386 0,2624 0,2753 0,2820 0,2766 0,2537 24,629

2015 0,2699 0,2671 0,2699 0,2605 0,2600 0,2579 0,2533 0,2586 0,2652 0,2955 0,2927 0,2880 0,2671 25,932

2016 0,2799 0,2762 0,2772 0,2776 26,947

2011 0,2912 0,2932 0,2893 0,2907 0,2916 0,2915 0,2931 0,2931 0,3030 0,3127 0,3181 0,3131 0,2977 28,902

2012 0,3132 0,3119 0,2982 0,2983 0,3023 0,2885 0,2862 0,2903 0,3178 0,3216 0,3273 0,3282 0,3057 29,679

2013 0,3230 0,3221 0,3257 0,3198 0,3187 0,3222 0,3378 0,3389 0,3419 0,3463 0,3423 0,3628 0,3328 32,313

2014 0,3586 0,3587 0,3540 0,3564 0,3565 0,3528 0,3550 0,3536 0,3581 0,3601 0,3405 0,3420 0,3539 34,359

2015 0,3357 0,3347 0,3292 0,3210 0,3193 0,3174 0,2982 0,2944 0,3002 0,2952 0,2985 0,3010 0,3128 30,368

2016 0,2939 0,2866 0,2862 0,2887 28,031

2011 0,2718 0,2707 0,2702 0,2580 0,2599 0,2607 0,2603 0,2569 0,2831 0,2863 0,2890 0,2820 0,2694 26,154

2012 0,2783 0,2806 0,2607 0,2595 0,2606 0,2581 0,2546 0,2549 0,2819 0,2847 0,2869 0,2882 0,2692 26,137

2013 0,2837 0,2813 0,2654 0,2585 0,2560 0,2681 0,2694 0,2688 0,3104 0,3157 0,3148 0,3123 0,2805 27,236

2014 0,3143 0,3148 0,3141 0,3155 0,3149 0,3126 0,3015 0,3000 0,3049 0,2962 0,3016 0,2998 0,3081 29,910

2015 0,2638 0,2631 0,2627 0,2642 0,2650 0,2619 0,2586 0,2604 0,2681 0,2725 0,2705 0,2715 0,2649 25,719

2016 0,2670 0,2588 0,2408 0,2544 24,697

Euros/Lt

S.MIGUEL

TERCEIRA

CORVO

FAIAL

FLORES

GRACIOSA

PICO

S.JORGE
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Fonte: IAMA 2016 

 

1.1. Corvo 

 

 

Na ilha do Corvo, dada a sua especificidade e reduzida dimensão, o preço do leite pago ao produtor tem-se 

mantido ao longo dos últimos 5 anos, situando-se nos 0,30€/litro o que equivale aos 29,126€/100 kg. 

 

1.2. Flores 

 

29,126 29,126 29,126 29,126 29,126 29,126

0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

EU
R

O
S

Preço médio pago ao produtor - I lha do Corvo
Euros/100 kg

24,272 24,272

25,723

27,139

28,323

27,568

22,000

23,000

24,000

25,000

26,000

27,000

28,000

29,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

EU
R

O
S

Preço médio pago ao produtor - I lha das Flores
Euros/100 kg



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

 
 
 

 

GRUPO DE TRABALHO NO ÂMBITO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ECONOMIA 
48 

 

Na ilha das Flores foi possível verificar que desde o ano de 2011 o preço do leite pago ao produtor tem vindo 

a aumentar, situação que se inverteu no primeiro trimestre de 2016, em que houve uma redução de 5,985% 

relativamente ao preço de 2015 

1.3. Faial 

 

Na ilha do Faial verificou-se uma tendência crescente do preço pago ao produtor entre os anos de 2011 e 

2014, sendo este o melhor ano dos últimos 5, verificando-se um decréscimo nos anos de 2015 e para o 

primeiro trimestre de 2016 com uma redução, relativamente o ano de2015 de 12,343%. 

1.4. Pico 
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O preço pago ao produtor na ilha do Pico tem oscilado, verificando-se uma redução entre os anos de 2011 a 

2013, com uma recuperação significativa no ano de 2014 e novamente uma redução nos anos de 2015 e 

primeiro trimestre de 2016. A redução de preço pago ao produtor, foi, entre os anos de 2015 e primeiro 

trimestre de 2016 de 4,771% e de 8,792 relativamente ao ano de 2014. 

1.5. Graciosa  

 

A ilha Graciosa teve o seu melhor ano, desde 2011, em 2014 quando atingiu o valor de 29,521€/100 kg de 

leite. Neste período de 2011 a 2014 o preço pago ao produtor aumentou significativamente, período após o 

qual se verifica um decréscimo acentuado, sendo a redução de preço, entre o ano de 2014 e o primeiro 

trimestre de 2016 de 15,527%. Entre o ano de 2015 e o primeiro trimestre de 2016 a redução de preço pago 

ao produtor foi de 1,286%. 

1.6. São Jorge 
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A ilha de São Jorge, dada a sua especificidade e produto único, tem vindo a assistir a um aumento constante 

do preço pago ao produtor, atingindo o seu melhor preço no primeiro trimestre de 2016, em que o aumento 

do preço pago ao produtor, relativamente ao ano de 2015, foi de 3,914%. 

1.7. Terceira 

 

Na ilha Terceira, o preço médio pago ao produtor, evoluiu positivamente entre os anos de 2011 a 2014, apos 

o qual se verificou uma quebra no valor de 17,428% entre o ano de 2014 e o primeiro trimestre de 2016. Já a 

diminuição entre 0 ano de 2015 e o primeiro trimestre de 2016 foi de 3,973%. 

1.8. São Miguel 
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O preço médio pago ao produtor, na ilha de São Miguel, evoluiu muito positivamente entre os anos de 2011 

e 2014, com um aumento de 18,881%. Entre o ano de 2014 e o primeiro trimestre de 2016 verifica-se uma 

quebra no preço de 18,417%. Já entre o ano de 2015 e o primeiro trimestre de 2016 essa diminuição cifrou-

se nos 7,695%. 

 

 

1.9. Total RA Açores 

 

 

28,902 29,679
32,313

34,359

30,368
28,031

0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

EU
R

O
S

Preço médio pago ao produtor - I lha de São Miguel
Euros/100 kg

25,889 25,938

26,68

28,555

27,01

26,022

24,5

25

25,5

26

26,5

27

27,5

28

28,5

29

2011 2012 2013 2014 2015 2016

EU
R

O
S

Evolução preço pago ao produtor RAA
Euros/100 kg



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

 
 
 

 

GRUPO DE TRABALHO NO ÂMBITO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ECONOMIA 
52 

 

No total da Região verificou-se um aumento médio do preço pago ao produtor entre os anos de 2011 e 2014, 

aumento esse no valor de 10,297%. De 2014 para o primeiro trimestre de 2016 verifica-se uma diminuição 

acentuada de 8,871%, sendo que entre 2015 e o primeiro trimestre de 2016 essa redução foi de 3,657%. 

 

2. EVOLUÇÃO ENTREGAS DE LEITE NAS FABRICAS RAA 

 

Fonte: IAMA 2016 

 

SÃO MIGUEL TERCEIRA PICO FAIAL SÃO JORGE GRACIOSA FLORES CORVO

8 086 500           773 469              37 871                609 266 169                      

2016 (1º trim) 99 421 518         40 131 022         668 261              3 037 337           5 479 886           2 279 422           255 119              1 034                   151 273 599                      

395 939 255      154 986 769      7 044 058           12 308 839         30 089 408         2015

8 414 788           12 948 776         

578 433 192                      585 998              21 850                12 338 013         27 337 408         7 375 686           2014 377 209 085      147 501 606      6 063 546           

535 145 582                      16 510                

29 333 274         7 913 357           1 019 775           49 430                

689 240              

565 105 412                      

25 949 673         7 502 012           2013 349 195 683      133 917 614      5 747 076           12 127 774         

2012

ENTREGAS    RAA
ANO CIVIL  2011-12-13-14-15-16(1ºTrim)

Total

2011 350 066 562      138 628 617      8 220 179           12 572 687         28 473 296         7 833 964           546 884 133                      1 080 709           8 119                   

357 966 061      147 459 951      
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2.1.  Corvo 

 

As entregas de leite na Fábrica, atingiu, na ilha do Corvo, o seu máximo no ano de 2012, registando-se uma 

quebra acentuada no ano de 2013. De 2013 a 2015 verificou-se um aumento gradual das entregas de leite. 

 

2.2. Flores 

 

Nas Flores tem-se verificado uma tendência decrescente das entregas de leite nas fábricas, tendência essa 

que foi invertida no ano de 2015. 
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2.3. Faial 

 

Na ilha do Faial as entregas de leite não tem oscilado de forma significativa ao longo dos anos analisados, 

mantendo-se sempre dentro da casa dos 12 milhões de litros. 

 

2.4. Pico 

 

Na ilha do Pico, após uma baixa muito significativa no ano de 2013, tem vindo a verificar-se uma recuperação 

nos anos subsequentes. 

12 572 687   12 948 776   
12 127 774   12 338 013   12 308 839   

3 037 337   

 -

 2 000 000

 4 000 000

 6 000 000

 8 000 000

 10 000 000

 12 000 000

 14 000 000

LI
TR

O
S

Entregas ilha do Faial

2011 2012 2013 2014 2015 2016 (1º trim)

8 220 179   8 414 788   

5 747 076   
6 063 546   

7 044 058   

668 261   

 -

 1 000 000

 2 000 000

 3 000 000

 4 000 000

 5 000 000

 6 000 000

 7 000 000

 8 000 000

 9 000 000

LI
TR

O
S

Entregas ilha do Pico

2011 2012 2013 2014 2015 2016 (1º trim)



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

 
 
 

 

GRUPO DE TRABALHO NO ÂMBITO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ECONOMIA 
55 

 

 

 

2.5. Graciosa 

 

Desde 2011 que a ilha graciosa tem mantido uma produção estável na casa 7 a 8 milhões de litros, tendo o 

melhor ano acontecido em 2015 em que foi atingida uma entrega nas fabricas de 8086500 litros. 

 

2.6. São Jorge 

 

A ilha de São Jorge tem visto a sua produção entregue nas fábricas aumentar de forma consistente deste o 

ano de 2013, tendo ultrapassado os 30 milhões de litros em 2015. 
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2.7. Terceira 

 

A ilha Terceira tem assistido a um aumento do leite entregue nas fabricas desde o ano de 2013, atingindo o 

seu máximo no ano de 2015 com 154,99 milhões de litros. 

 

2.8. São Miguel 

138 628 617   
147 459 951   

133 917 614   

147 501 606   
154 986 769   

40 131 022   

 -

 20 000 000

 40 000 000

 60 000 000

 80 000 000

 100 000 000

 120 000 000

 140 000 000

 160 000 000

 180 000 000

LI
TR

O
S

Entregas ilha Terceira

2011 2012 2013 2014 2015 2016 (1º trim)



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

 
 
 

 

GRUPO DE TRABALHO NO ÂMBITO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ECONOMIA 
57 

 

 

Desde 2011 que as entregas de leite nas fábricas se tem mantido estável, tendo uma tendência crescente 

desde o ano de 2013, atingindo o seu máximo, para o período analisado, de 395,95 milhões de litros. 

 

2.9. Total RAA 

 

A Região, no seu todo, atingiu no ano de 2015 a sua maior produção de sempre, tendo sido entregue nas fábricas 

609 266 169 milhões de litros de leite. 
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3. EVOLUÇÃO DO NUMERO DE PRODUTORES 

 2011 2012 2013 2014 2015 2011-2015 % 

SÃO MIGUEL 1 679 1 564 1 559 1 497 1 405 -274 -16,3 

TERCEIRA 856 847 850 782 746 -110 -12,9 

SÃO JORGE 358 313 305 280 262 -96 -26,8 

FAIAL 206 181 173 158 150 -56 -27,2 

PICO 76 74 72 72 65 -11 -14,5 

GRACIOSA 38 38 37 36 34 -4 -10,5 

FLORES 51 44 42 39 27 -24 -47,1 

CORVO 9 11 11 9 8 -1 -11,1 

TOTAIS 3 273 3 072 3 049 2 873 2 697 -576 -17,6 
          Fonte: IAMA 2016 

Como se pode constatar do quadro anterior, o número de produtores de leite dos Açores tem vindo a diminuir 

significativamente, fruto da reestruturação que foi levada a cabo na Região. No ano de 2015 nos Açores 

contabilizava-se 2697 produtores, sendo que São Miguem possui 52% to total dos produtores.  

A maior redução do número de produtores, no período em consideração, verificou-se na ilha das Flores, com 

menos 47%, sendo a ilha do corvo a que menos diminuiu em termos percentuais, menos 22,1%. 

No total da Região, no período considerado verificou-se uma redução de produtores da ordem dos 17,6%. 
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4. EVOLUÇÃO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS LACTEOS  

 

4.1. EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO PRODUTOS LACTEOS  

Fonte: SREA, 2015. 

Verifica-se que o queijo é o principal produto derivado do leite produzido nos Açores, seguido do leite em pó 

e da manteiga.  
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4.2. COMERCIALIZAÇÃO PRODUTOS LACTEOS DOS AÇORES POR DESTINO 

Fonte: 

Fonte: SREA, 2015. 

 

Em termos de comercialização dos produtos lácteos dos Açores, 80% da produção é expedida para o 

Continente Português. 

De 2014 para 2015, verificou-se um aumento da comercialização de produtos lácteos no valor de 47.781 

milhões de euros. 

 

 

 

 



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

 
 
 

 

GRUPO DE TRABALHO NO ÂMBITO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ECONOMIA 
61 

 

 

 

 

 

II – EVOLUÇÃO NO ESPAÇO EUROPEU E MUNDIAL 

1. Evolução comparativa do preço pago aos produtores no Continente Vs Açores 

 

1.1.  Leite adquirido a produtores com entregas em postos de receção  

 

 

 

1.2. Leite adquirido a produtores individuais 
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Nos Gráficos acima pode ver-se uma evolução semelhante no preço do leite pago aos produtores, verificando-

se um valor ligeiramente mais elevado nos Açores, no caso do leite entregue nos postos de receção, enquanto 

que no caso do leite pago aos produtores individuais verifica-se uma evolução coincidente e preços muito 

semelhantes, sendo que nos últimos 2 anos o preço pago aos produtores dos Açores foi ligeiramente superior 

ao verificado no Continente. 

2. Evolução do preço médio pago no Espaço da União Europeia (2001 a maio 2016) 
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3. Evolução do preço médio pago no Espaço da União Europeia (2013 a maio 2016) 

 

Dos gráficos 2 e 3 pode ver-se que o preço médio pago aos produtores de leite na UE foi em maio de 2016 o 

mais baixo valor dos últimos 4 anos, atingindo os 26,57 €/100 kg. 
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4. Variação do preço médio do leite pago em abril de 2016, comparativamente a 2015, por pais da UE. 

 

 

 
Nos 21 países referidos no gráfico anterior verificou-se um abaixamento no preço de leite, que variou 

dos -22% na Irlanda e os -9% na França, sendo a media de UE a 28 de -13%. Portugal registou uma 

diminuição do preço paga ao produtor de -14%, situando-se ligeiramente acima da média europeia. 
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5. Estimativas do preço do leite na UE, custos operacionais e respetiva margem bruta. 

 

Da análise do quadro 5 pode verificar-se que as margens brutas do preço do leite pago aos produtores são 

negativas desde o quarto trimestre de 2014. 
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6. Evolução média das cotações das commodities na UE 

 

 

A evolução da cotação das commodities, tem oscilado desde 2013, havendo no entanto uma tendência 

fortemente negativa desde 2014, em que a quebra das cotações na EU são bastante significativas. 
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7. Produção de leite de vaca na UE 

 

 

Pelo gráfico pode observar-se que a produção de leite na UE tem vindo a aumentar desde 2013, com particular 

incidência para o primeiro trimestre de 2016. 
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8. Produção de leite de vaca na UE comparado com o mesmo período do ano anterior (em%), por país. 

 

A recolha de leite da UE aumentou 1,6% em abril 2016 em relação a abril de 2015. 
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No acumulado de janeiro a abril 2016 em relação ao mesmo período de 2015, houve um aumento de 5,6%. 
Nessa altura, o crescimento mais importante ocorre na Holanda, onde o aumento é de 16%, seguida pela 
Irlanda, com 14,4%, Romênia 8,7%, a Polónia com crescimento de 8,1%. Enquanto na Alemanha, o principal 
crescimento produtor da UE atinge 5,9%, enquanto em Espanha o aumento neste período foi de 4,6% e na 
França em apenas 1,1%Um dos dados mais significativos do relatório da produção de leite na UE em abril é 
de 8 países terem reduzido a produção de leite, sendo especialmente significativo a redução de 4,1% na 
Irlanda, para 3,4% no Reino Unido, ou 1,1% em França e Espanha. 
 
No entanto, a produção continua a crescer fortemente na Holanda (10,8%) em Itália, onde aumentou 7% ou 
Alemanha, onde ela cresce 2,3%. 

 

9. Produção de lácteos na UE (comparação entre Jan e Mar de 2016 e 2015) 

 

 

Verificou-se também um aumento da produção de derivados do leite, como a manteiga com 7,2%, leite em 

pó com valores superiores a 18% e o queijo com 4,4% de aumento. 
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10. Súmula da situação mundial do preço do leite  

 

O preço do leite nos EUA e Nova Zelândia acompanham a tendência mundial de quebra desde Outubro de 

2014. 
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Os preços mundiais acompanham a baixa de preços verificada na UE, sendo que em maio de 2016 o preço da 

Nova Zelândia era inferior ao da UE. Os EUA apresentavam um preço superior aos dois outros blocos 

produtores de leite, apesar de se verificar uma diminuição significativa desde o final de 2014. 

 

11. Súmula da situação mundial do preço de produtos lácteos  

 

11.1. Cotação mundial de queijo 
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11.2. Cotação mundial de manteiga 

 

11.3. Cotação Mundial de leite em pó desnatado 
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APOIOS E MEDIDAS AO SETOR LEITEIRO DOS AÇORES 

 

Para fazer face aos distúrbios do mercado dos produtos lácteos e ao fim do regime de quotas leiteiras, foram 

implementadas diversas medidas e apoios, quer ao nível Comunitário, Nacional e Regional, designadamente: 

MEDIDAS DA COMISSÃO EUROPEIA 

 Em setembro de 2015 a Comissão Europeia decidiu um pacote adicional de ajudas de 500 milhões de 

euros para fazer face à crise do setor do leite e carne de suíno, tendo Portugal recebido 4,8 milhões 

de euros de um pacote de 420 milhões. Os Açores receberam cerca de 1,5 milhões de euros; 

  Permissão da CE para que 70% dos pagamentos diretos aos produtores possam ser adiantados a partir 

de 16 de Outubro de 2015, em vez de 1 de dezembro; 

 Comissão criou grupo de alto nível dedicado à análise, entre outros aspetos, o financiamento aos 

produtores e instrumentos financeiros, não pondo de lado estudar também as relações ao longo da 

fileira, nomeadamente, entre a indústria e a distribuição; 

 Comissão estabeleceu medidas excecionais temporárias para o setor do leite e produtos lácteos sob 

a forma de intervenção pública para a manteiga e para o leite em pó desnatado em 2015 e até 30 de 

setembro de 2016. 

MEDIDAS DO GOVERNO DA REPUBLICA 

 Criação de uma linha de crédito de 50 milhões de euros para apoio ao setor leiteiro nacional; 

 Isentou os produtores de leite do pagamento de contribuições à segurança social durante três meses 

(setembro de 2015); 

 O orçamento de estado para 2016 isenta os produtores de leite e de carne de suíno do pagamento de 

50% das contribuições para segurança social de abril a dezembro de 2016; 

MEDIDAS DO GOVERNO REGIONAL 

 AGROCRÉDITO – criado em agosto de 2015. Financia 50% dos encargos com os juros e imposto de 

selo, com spread máximo de 4%, relativos a novos empréstimos e em função da dimensão das 

explorações. Montante global de crédito atingido, 30 milhões de euros; 

 SAFIAGRI III – prevê-se que compreenda o período de 1 de julho 2014 a 30 de julho de 2017. 

Comparticipará 30% dos encargos bancários com juros e imposto de selo. Estima-se 800 beneficiários 

num encargo total de 2,1 milhões de euros; 

 Programa de reestruturação do sector leiteiro – Apresentaram candidatura 69 produtores de leite, 

de um universo possível de 481, a que corresponde um volume de produção de cerca de 7 milhões 

de litros. 

 Reforço do prémio à vaca leiteira – passou de 96,6€/vaca para 145€/vaca, nas ilhas Terceira e São 

Miguel e para 190€/vaca nas restantes ilhas. O montante global passou de 8,2 milhões e euros para 

12,2 milhões de euros anuais, abrangendo 2540 beneficiários; 

 Reforço para 190€/vaca leiteira nas ilhas da Terceira e São Miguel referente ao ano de 2015 e 2016, 

com um encargo financeiro de 3,3 milhões de euros e beneficiando 2047 produtores; 
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 Na sequência da autorização de antecipação de ajudas pela UE, Governo dos Açores adiantou ajudas 

aos produtores de leite e prémio vaca aleitante, sendo pagas 18 mil candidaturas no valor global de 

54 milhões de euros (outubro 2015); 

 Alteração ao programa PROAMA – passou a contemplar equipamentos para a eletrificação no interior 

das explorações e acrescenta diversos equipamentos agrícolas e florestais, também para o sector do 

leite. Representa um encargo anual de 1 milhão de euros; 

 Alteração da medida “Manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas – Esta medida 

passou dos 10,1 milhões de euros anuais, em 2014, abrangendo 4021 beneficiários, para 15,3 milhões 

de euros em 2015, abrangendo 6419 agricultores; 

 Reforço ao prémio dos produtores de leite na sequência da alteração do POSEI – O prémio global 

passou de 18,8 milhões de euros/ano, para 20,8 milhões de euros /ano. 
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CONCLUSÕES 

De forma a contribuir para a melhoria do setor agropecuário Açoriano que atravessa algumas dificuldades, 

decorrentes de uma diversidade de fatores, foi elaborado o presente Relatório, onde se pretende demonstrar 

a atual situação, em particular a fileira do leite, as expetativas e as possíveis soluções a desenvolver num setor 

fundamental e estratégico para a economia dos Açores; 

Assim, após diversas audições realizadas a industriais, a cooperativas, a organizações de produtores, ao 

Secretário Regional da Agricultura e Ambiente, ao Ministro da Agricultura e a Autoridade de Segurança 

Alimentar, foram referidas dezenas de questões, quer comuns quer específicas, se afiguram relevantes para 

que sejam expostas a título de conclusão, de modo a que a partir delas se possam definir estratégias e 

orientações para a melhoria do setor; 

 O setor agropecuário Açoriano assenta a sua atividade na produção pecuária, sendo a produção de 

leite a principal e mais importante atividade; 

 A produção de leite nos Açores é a atividade que se encontra melhor organizada numa logica de fileira, 

estruturado numa indústria modernizada; 

 Apesar da modernização verificada na indústria de lacticínios, existe ainda algumas unidades 

industriais com necessidades de investimentos, que permitam a transformação do leite em novos 

produtos e de maior valor acrescentado; 

 A produção de leite excede cerca de 5 a 6 vezes a procura local, representando 32,5% do total do leite 

produzido por Portugal, em apenas 2% da Superfície Agrícola Útil (SAU) nacional; 

 A expedição de leite e produtos lácteos faz-se essencialmente para o continente Português; 

 A produção de leite nos Açores aumentou de forma muito expressiva nos últimos 20 anos, passando 

de 350 milhões de litros para 609 milhões de litros em 2015, a maior produção de sempre entregue 

nas fábricas; 

 O processo de reestruturação do setor tem sido contínuo, verificando-se uma diminuição dos 

produtores e um aumento persistente da produção total e da produção média por exploração, que se 

situou, em 2015 nos 220 mil litros; 

 Este aumento foi conseguido através da melhoria da produtividade, pela implementação de melhores 

práticas de maneio das explorações, pela melhoria das infraestruturas e sobretudo devido ao 

redimensionamento das explorações conseguido em grande medida com processos de reforma 

antecipada e resgates leiteiros; 

 Houve uma assinalável melhoria da qualidade do leite entregue nas fábricas pelos produtores, quer 

ao nível de células somáticas quer ao nível microbiano;  

 O Governo dos Açores tem vindo a implementar medidas que visam um setor da produção de leite 

mais moderno e competitivo, o qual tem vindo a se modernizar e a profissionalizar, muito pelos 

investimentos efetuados pelos produtores nas explorações leiteiras dos Açores; 

 Apesar da modernização verificada na agroindústria, há ainda a necessidade de apostar mais em 

produtos de maior valor acrescentado e diferenciadores no mercado; 
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 O peso da produção de leite na economia dos Açores obriga a uma atenção cuidada por parte das 

autoridades Nacionais e Comunitárias, relativamente aos impactos que o fim do regime das quotas 

leiteiras estão a ter na economia Regional, sendo que a atual situação dos mercados dos produtos 

lácteos aponta para que o fim do regime das quotas leiteiras continue a provocar impactos muito 

negativos nas explorações leiteiras dos Açores; 

 É uma evidência, resultante quer das audições quer das estatísticas, o impacto que a situação 

internacional dos mercados, nomeadamente o embargo Russo, a restrição de consumo por parte da 

China, bem como a crise económica de alguns países produtores de petróleo, aliado ao aumento da 

produção que a liberalização da produção de leite provocou, está a ter no rendimento dos produtores; 

 Desde o final de 2014 que o rendimento dos produtores tem vindo a diminuir de forma acentuada, 

tendo diminuído de 2014 para o primeiro trimestre de 2016, 8,87%, contrariando uma tendência 

positiva e de constante aumento do preço do leite, verificado desde 2011 até 2014; 

 A evolução do preço médio do leite pago aos produtores, segue, nos Açores, a mesma tendência de 

diminuição acentuada que se verifica a nível nacional e comunitário, resultante do excesso de oferta 

de leite no mercado europeu e mundial, entre outros; 

 Face à atual situação de mercado e ao aumento da produção a nível europeu, as industrias dos Açores 

já estão a se confrontar com dificuldade no escoamento dos seus produtos, existindo já restrições aos 

produtores na entrega de leite por parte de algumas indústrias; 

 É importante continuar a reduzir os custos de produção, nomeadamente através do incentivo ao 

emparcelamento, ao melhoramento das pastagens e à produção de melhores forragens (milho e 

erva); 

 Relativamente à implementação do PCOL (Plano de Controlo Oficial de Leite Cru) nos Açores, trouxe 

bastantes benefícios à qualidade do leite; 

 Os produtos dos Açores comercializados como marca branca, são uma má estratégia para o setor, 

uma vez que possuem margens de lucro inferiores do mesmo produto comercializado com as 

respetivas marcas açorianas; 
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RECOMENDAÇÕES 

 

➢ A atual situação do setor dos lacticínios nos Açores e em toda a Europa exige uma resposta firme e 

célere da Comissão Europeia. Importa que a Comissão intensifique esforços no sentido de desenvolver 

um instrumento capaz de regular o preço do leite pondo cobro à volatilidade de preços a que temos 

assistido. Só desta forma será possível proteger os produtores de leite europeus, sobretudo aqueles 

cuja produção assenta em pressupostos de qualidade e de sustentabilidade ambiental, como é o caso 

do leite produzido na Região. Defende-se, por isso, que a CE se dote dos meios financeiros necessários 

para que o instrumento a desenvolver possa fazer face à desregulamentação da produção e do 

mercado que se vive atualmente; 

➢ Recomendar ao Governo da Republica que continue a desenvolver esforços no sentido de que a União 

Europeia não desista de assumir uma política agrícola comum; 

➢ Reforçar, ao nível europeu e nacional mecanismos de regulação da produção e o controlo de preços 

ao longo de toda a cadeia alimentar, criando regras claras no relacionamento entre a produção, a 

transformação e a distribuição evitando, por esta via, o esmagamento de preços e a injustiça na 

distribuição do rendimento na cadeia de valor. 

➢ Defender a aprovação de uma regulamentação europeia que permita a adoção generalizada de 

denominação de origem do leite nos produtos láteos, extensiva a produtos que incorporam leite, 

tornando obrigatória a identificação da origem do leite. 

➢ Incentivar a UE a tomar medidas de estímulo ao aumento do consumo de produtos lácteos no espaço 

europeu; 

➢ Exigir da UE discriminação positiva para as RUP’s, com reforço do POSEI; 

➢ Continuar a apostar e reforçar a imagem dos produtos dos Açores, ligada ao bem-estar animal e ao 

ambiente natural, desincentivando a intensificação; 

➢ Desenvolver campanhas de promoção e comunicação, explorando as características únicas do leite 

dos Açores e do seu modo de produção, como o são a qualidade ambiental, o bem-estar animal (gado 

de pastagem) e a qualidade nutritiva do leite. O selo da marca Açores deve ser tido em conta nestas 

campanhas.  

➢ Incentivar a diversificação e especialização das unidades industriais, de modo a desenvolverem 

produtos com maior valor acrescentado e com maior rentabilidade; 

➢ Recomendar ao Governo da Republica que integre as indústrias Açorianas nas missões 

diplomáticas/empresariais, sempre que estejam em causa interesses para a fileira do leite dos Açores; 
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➢ Definir países alvo para a entrada em novos mercados, fora dos mercados tradicionais; 

➢ Reforçar as exportações para o mercado da saudade, nomeadamente para os EUA e Canadá; 

➢ Reforço das medidas que incentivem a produção de pastagens e forragens, reforçando apoio às 

culturas arvenses, diminuindo a dependência das importações para a alimentação animal; 

➢ Reforçar o investimento em infraestruturas agrárias, designadamente em caminhos agrícolas e rurais, 

abastecimento de água e eletrificação das explorações leiteiras, como via para a diminuição de custos 

das explorações; 

➢ Reforçar o relacionamento entre centros de investigação, entre eles a Universidade dos Açores, e a 

Industria, no sentido de encontrar produtos diferenciados, assim como na certificação de 

características já existentes (CLAA e Ómegas 3); 

 

➢ Continuar a incentivar o consumo de produtos regionais, entre eles os lácteos, na restauração local e 

a hotelaria, assim como a sua promoção; 

 

➢ Reforçar o aconselhamento técnico das explorações, continuando a apoiar as associações de 

produtores com os necessários meios técnicos e financeiros; 

 

 

➢ Criar mecanismos de fiscalização, nomeadamente ao nível da legislação, que garantam um maior 

controlo sobre a grande distribuição, de forma a evitar que os produtores sejam sistematicamente 

prejudicados. 
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O presente Relatório foi aprovado no Grupo de Trabalho, a 4 de julho de 2016, com os votos a favor do PS, 

PSD, e BE, com a abstenção do CDS/PP e com o voto contra do PPM, encontrando-se em condições de ser 

remetido à Comissão de Economia para votação. 
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