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INTRODUÇÃO 

A Comissão Permanente de Economia procedeu à apreciação, relato e emissão de 

parecer, na sequência do solicitado por Sua Excelência o Presidente da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores, sobre o Projeto de Resolução n.º 44/XII – 

“Recomenda ao Governo dos Açores a adoção de medidas para o relançamento 

económico do setor do leite e laticínios”. 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

A apresentação do presente Projeto de Resolução, emanado pelo Grupo Parlamentar 

do PS, decorre da faculdade legal atribuída aos Deputados, nos termos da alínea d) do 

n.º 1 do artigo 31.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores 

(Lei n.º 39/80, de 5 de agosto, alterada pelas Leis n.os 9/87, de 26 de março, 61/98, de 

27 de agosto, e 2/2009, de 12 de janeiro), em conjugação com o disposto no artigo 114.º 

do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (Resolução da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 15/2003/A, de 26 de 

novembro, alterada pela Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores n.º 3/2009/A, de 14 de janeiro). 

 

O Projeto de Resolução em análise cumpre todos os requisitos exigidos pelo artigo 119.º 

do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, o qual é 

aplicável por remissão do artigo 145.º do mesmo diploma. 

 

Assim, nos termos do disposto na alínea a) do artigo 42.º do Regimento, compete à 

respetiva comissão especializada permanente apreciar e elaborar o correspondente 

relatório sobre a presente iniciativa.  

Considerando a matéria da presente iniciativa, constata-se que a competência para 

emitir parecer é da Comissão de Economia, nos termos da Resolução da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 1/2021/A, de 6 de janeiro, que aprova 

as competências das comissões especializadas permanentes. 
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APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE E ESPECIALIDADE  

O proponente, em sede de exposição de motivos, refere que “Considerando o peso que 

a Agricultura tem na economia; 

Considerando a importância do setor do leite e lacticínios no sustento direto de muitas 

famílias; 

Considerando que a atividade do setor leiteiro dos Açores representa cerca de 30% da 

produção nacional; 

Considerando os enormes desafios com que a produção de leite se tem confrontando, 

desde a liquidez das explorações, os custos com as matérias-primas, a escassez de mão-

de-obra, os compromissos fiscais e com a segurança social, exacerbados pelo impacto 

causado pela pandemia no normal e regular funcionamento dos mercados; 

Considerando a progressiva descida do preço do leite aos produtores; 

Considerando que tais impactos se traduzem, desde logo, numa quebra acentuada de 

rendimento dos produtores, aumentando a descapitalização do setor; 

Considerando, não obstante o muito que já foi feito, a produção de leite precisa que se 

apresentem soluções práticas, eficazes e objetivas, por forma a reduzir ao mínimo 

possível os inevitáveis impactos da atual crise, tranquilizando os produtores e a própria 

indústria; 

Considerando este momento de elevada complexidade, em que os esforços devem ser 

repartidos, o apelo à responsabilidade social de cada interveniente do setor dever ser 

uma preocupação emergente, de forma a criar uma relação justa e sustentável ao longo 

de toda a cadeia, desde a produção, até à comercialização; 

Considerando a excelência e características diferenciadores dos Lacticínios dos Açores 

e, por outro lado, alguma falta de notoriedade destes nos mercados, é fundamental 

promover ações de comunicação e campanhas promocionais para divulgar o que de 

melhor temos na nossa região: os nossos produtos; 
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Considerando, por fim, que só com uma partilha de esforços e solidariedade entre todos 

os intervenientes do setor - produtores, indústria e distribuição - poderemos alcançar o 

justamente esperado: que o leite seja pago ao produtor a um preço justo e estável, 

suficiente para renumerar dignamente quem deste setor faz a sua vida;” e propõe que 

a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores recomende “ao Governo dos 

Açores que: 

1. Incentive a união de todos os intervenientes do sector do leite e lacticínios - 

produtores, cooperativas, associações, indústria e distribuição. 

2. Adote medidas para que as indústrias de Lacticínios dos Açores possam promover 

acordos de tarifas com a distribuição, e que essas tarifas revertam inteiramente para o 

produtor, para que o seu rendimento seja salvaguardado e pago de forma justa. 

3. Promova, desenvolva e apoie iniciativas com vista à internacionalização e exportação 

dos produtos lácteos dos Açores, com o objetivo de continuar a alcançar novos 

mercados para os nossos produtos”. 

PROCESSO EM ANÁLISE  

A Comissão de Economia deliberou proceder às audições à Federação Agrícola dos Açores, à 

ANIL, à Lactaçores, à Lactogal, ao Secretário Regional da Agricultura e do Desenvolvimento 

Rural, à Doutora Anabela Gomes, da Universidade dos Açores e à INSCO, bem como solicitar 

pareceres escritos à INSCO- Insular de Hipermercados, S.A., à FINANÇOR Agro-Alimentar, S. A., 

ao Centro Açoriano do Leite e dos Laticínios, à Câmara do Comércio e Indústria dos Açores, às 

indústrias de laticínios dos Açores, às associações agrícolas dos Açores e às associações de jovens 

agricultores dos Açores. 

As audições à Federação Agrícola dos Açores, à ANIL e à Lactaçores ocorreram no dia 3 de maio 

de 2021, pelas 14h00, 15h00 e 16h00, respetivamente. 

As audições ao Secretário Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, à Doutora 

Anabela Gomes, Universidade dos Açores e à INSCO ocorreram no dia 4 de junho, pelas 10h00, 

11h00 e 12h00, respetivamente. 
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• Audição da Federação Agrícola dos Açores 

O Presidente da Federação Agrícola dos Açores, Jorge Rita, relativamente a este Projeto de 

Resolução, ressalvou a sua importância, mas lembrou que na RAA o sector estava melhor 

estruturado e pujante, considerando que o seu peso na economia era brutal, pese embora o 

grande esforço feito para se adaptar às normas impostas pela União Europeia, lembrando que 

também existiam lacunas. 

Considerou também que este é um momento difícil para todo o sector, mas, caso haja boa 

vontade, perfeitamente ultrapassável. 

Intervieram nesta audição dos Deputados Carlos Silva, Rui Martins e Pedro Neves, pedindo 

esclarecimentos. 

O acesso à audição integral pode ser feito através da seguinte ligação: 

https://video.alra.pt/Asset/Details/d637f94f-e298-4bb4-a6c9-7a3182ba29c2 

• Audição da ANIL: 

A representante da ANIL, Maria Cândida Marramaque, fez algumas considerações, 

nomeadamente sobre a relevância da produção regional no contexto nacional, concordando 

que 28 ou 29 cêntimos por litro de leite produzido era um preço demasiado baixo, afirmando 

que melhorar o preço pago à produção deveria ser um desígnio de todos os intervenientes na 

fileira. 

Nesta audição os Deputados Carlos Silva, Rui Martins, Carlos Furtado solicitaram 

esclarecimentos  

O acesso à audição integral pode ser feito através da seguinte ligação: 

https://video.alra.pt/Asset/Details/37765efb-0750-49ac-91c9-f826cda804f2 

• Audição da Lactaçores: 

https://video.alra.pt/Asset/Details/d637f94f-e298-4bb4-a6c9-7a3182ba29c2
https://video.alra.pt/Asset/Details/37765efb-0750-49ac-91c9-f826cda804f2
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O Representante da Lactaçores, Pedro Tavares, começou por afirmar que via com agrado esta 

iniciativa, muito embora tivesse algumas dúvidas, nomeadamente no que concerne aos acordos 

com a distribuição e quem suportaria os custos inerentes. 

Referiu ainda que a estratégia tinha de passar pela competitividade empresarial e pelos 

transportes, sendo também importante uma aposta na comunicação. 

O Representante da Lactaçores apresentou alguns números que facultou à Comissão e que ficam 

em anexo a este relatório. 

No decorrer desta audição os Deputados Carlos Silva, Bruno Belo, Carlos Furtado, Rui Marins e 

Francisco César solicitaram esclarecimentos ao convidado. 

O acesso à audição integral pode ser feito através da seguinte ligação: 

https://video.alra.pt/Asset/Details/c4dfee9a-617a-42cc-8da8-22eaf50717b5 

• A audição à Lactogal: 

Não foi efetuada devido à indisponibilidade da mesma.  

• Audição do Secretário Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural 

O Secretário Regional foi ouvido no âmbito das iniciativas Projeto de Resolução n.º 44/XII (PS) - 

Recomenda ao Governo dos Açores a adoção de medidas para o relançamento económico do 

setor do leite e laticínios e do Projeto de Resolução n.º 57/XII (PSD) - Investimento e capacitação 

para uma agricultura sustentável. 

Nesta audição, o Secretário Regional fez uma abordagem aos dois diplomas, ressalvando a 

importância da bovinocultura e a vocação histórica e com futuro da produção de leite, que 

representava 30% da produção do país e 50% da produção de queijo. 

Lembrou que o sector tinha 2.428 produtores com cerca de 95 mil animais, o que dá a ideia da 

expressão económica do sector. 

https://video.alra.pt/Asset/Details/c4dfee9a-617a-42cc-8da8-22eaf50717b5


ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE ECONOMIA|7 

Referiu ainda que o Governo acompanha esta problemática, mas que não estabelece preços, 

acrescentando que se as políticas tivessem sido as mais corretas não existia uma diferença tão 

grande do preço médio europeu pago ao produtor. 

No que se refere ao projeto do PSD, o Governante disse que estava em consonância com o que 

o Governo pretendia fazer. 

Os Deputados Bruno Belo, Carlos Silva e Rui Martins pediram esclarecimentos aos quais o 

Governante respondeu. 

O acesso à audição pode ser feito através da seguinte ligação:  

https://video.alra.pt/Asset/Details/a179a4f2-0b6d-4326-98e9-b73d7388ff31 

• Audição da Doutora Anabela Gomes 

A Doutora Anabela Gomes foi ouvida a propósito do Projeto de Resolução n.º 44/XII (PS) - 

Recomenda ao Governo dos Açores a adoção de medidas para o relançamento económico do 

setor do leite e laticínios. 

Nesta audição, a Doutora Anabela Gomes fez uma primeira análise à iniciativa referindo que 

havia muito leite no mundo e por isso cada vez era mais difícil vendê-lo, defendendo que a 

indústria devia optar por outros produtos de maior valor acrescentado. 

Referiu ainda que se criticava as pastagens, mas o problema estava no maneio inadequado, tal 

como acontecia com as silagens. 

Disse ainda que não sabia como se poderia pôr em prática esta iniciativa tendo em conta o facto 

da indústria e a comercialização serem poderosas. 

Os Deputados Rui Martins, Carlos Silva, Bruno Belo e Carlos Furtado pediram esclarecimentos 

às quais foram dadas as respostas. 

O acesso à audição integral pode ser feito através da seguinte ligação:  

https://video.alra.pt/Asset/Details/21b79a15-8c44-49d5-a93c-d71d0ce23bdb 

https://video.alra.pt/Asset/Details/a179a4f2-0b6d-4326-98e9-b73d7388ff31
https://video.alra.pt/Asset/Details/21b79a15-8c44-49d5-a93c-d71d0ce23bdb
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• Audição da INSCO: 

O Representante da INSCO, Carlos Filipe, sobre este diploma, começou por dizer que existiam 

pontos consensuais lembrando os presentes que a matéria prima (leite) era “top” e que esse 

mérito era da produção. 

Referiu que a distribuição tem estado atenta às tendências de consumo, ressalvando que os 

leites estavam a perder alguma pujança e a título de exemplo apontou a redução das vendas de 

leite UHT em relação aos leites vegetais. 

Por outro lado, acrescentou que as vendas dos queijos estavam a crescer, mesmo os para fins 

culinários, registando-se também uma tendência interessante nos queijos frescos. 

Segundo o Representante da INSCO o sector tem de inovar mais o produto e a embalagem, ter 

suporte numa campanha de marketing, mais criatividade nas campanhas de promoção que são, 

neste momento, básicas e garantir a sustentabilidade com acordos com os micro projetos que 

vão surgindo.  

Os Deputados Carlos Silva, Carlos Furtado, Bruno Belo e Rui Martins intervieram pedindo 

esclarecimentos.  

O acesso à audição integral pode ser feito através da seguinte ligação: 

https://video.alra.pt/Asset/Details/1a396352-bb52-4205-bb5d-6e4149e92eed 

 

A Comissão de Economia recebeu os seguintes pareceres escritos: 

- Câmara do Comércio e Indústria dos Açores  

- Associação Agrícola de Santa Maria  

- Associação Agrícola da Ilha Terceira  

- Associação de Agricultores da Ilha Graciosa 

- Centro Açoriano do Leite e dos Laticínios  

- Cooperativa Ocidental, CRL- Uniflores  

- PROLACTO - Lacticínios de S. Miguel, S.A.  

https://video.alra.pt/Asset/Details/1a396352-bb52-4205-bb5d-6e4149e92eed
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- Fromageries Bel Portugal, SA.  

- Quinta dos Açores - Produção alimentar Lda.  

 

Os pareceres rececionados após a emissão do presente relatório estão disponíveis para 

consulta no sítio da internet da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores junto 

à iniciativa em apreço. 

POSIÇÃO DOS PARTIDOS  

 

PS: O GP do PS vota favoravelmente esta iniciativa e o relatório. 

PSD: O GP do PSD aprova o Relatório e abstêm-se com reserva para plenário quanto à iniciativa. 

CDS-PP: O GP do CDS-PP dá parecer de abstenção com reserva para plenário a esta iniciativa. 

Nada há a opor ao relatório e votamos favoravelmente. 

CH: Não emitiu posição. 

PPM: Não emitiu posição. 

IL: Não emitiu posição. 

PAN: Não emitiu posição. 

 

 

 

VOTAÇÃO DOS PARTIDOS  

 

O Grupo Parlamentar do PS emite parecer favorável relativamente à presente 

iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do PSD emite parecer de abstenção, com reserva de posição para 

o Plenário, relativamente à presente iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do CDS-PP emite parecer de abstenção, com reserva de posição 

para o Plenário, relativamente à presente iniciativa. 
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CONCLUSÕES E PARECER  

 

Com base na apreciação efetuada, a Comissão Permanente de Economia deliberou, por maioria, 

com os votos a favor do PS e a abstenção do PSD e do CDS, com reserva de posição para Plenário, 

emitir parecer favorável relativamente ao presente Projeto de Resolução. 

Graciosa, 5 de julho de 2021. 

 

O Relator 

 
 

      (José Ávila) 
  

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

Ao presente relatório são anexos os pareceres escritos e ainda o documento facultado pela 

Lactaçores. 

 

 

 

O Presidente 

 
 

(Sérgio Ávila) 
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      Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

Comissão Especializada Permanente de Economia 

Lagoa, 28 de abril de 2021 

 

ASSUNTO: Parecer sobre as considerações e o Projeto de Resolução apresentado pelo Grupo Parlamentar do 

Partido Socialista à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. 

 

 

Exmo. Presidente da Comissão Especializada Permanente de Economia, Senhor Sérgio Humberto Rocha de Avila. 

 

Na sequência do pedido de parecer relativo ao projeto de resolução 44/XII, vimos por este meio a comunicar 

As nossas considerações  

Considerando que a Prolacto - Lacticínios de São Miguel S. A. (antiga fábrica da Nestlé) é uma empresa 

independente de produção de ingredientes lácteos para a indústria alimentar e de nutrição infantil, com 50 anos 

de história e contributo positivo para o desenvolvimento deste setor nos Açores.  

Considerando que atualmente a Prolacto transforma perto de 100 milhões de litros de leite fresco na ilha de São 

Miguel, que exporta 70% das vendas para fora de Portugal e 25% das vendas são novos produtos, e por tanto é 

atualmente uma indústria de referência regional em termos de internacionalização e valorização do leite.  

Considerando que no ano 2020 a Prolacto conseguiu resultados positivos e que o nosso tipo de produto final, 

como é a nutrição infantil, precisa duma matéria-prima de qualidade e que o preço pago por nós é já de facto 

um dos preços mais altos pagos na ilha de São Miguel. 

Considerando que as ajudas e subsídios públicos aos produtores estão hoje baseadas no volume e não na 

qualidade ou teor de sólidos, e que ditos subsídios consequentemente estão a influir na alimentação, genética 

e tipologia de animal ideal nesse modelo. 

Considerando que a alimentação animal e os preços dos principais fatores de produção da lavoura nunca são 

tidos em conta em detalhe quando se fazem avaliações dos rendimentos dos produtores, embora, no caso por 

exemplo da alimentação animal representa, hoje em dia, indiretamente mais de 35% dos custos das indústrias 

transformadoras. 

Considerando que o teor de sólidos obtido pelos produtores no seu produto nos Açores está muito por debaixo 

dos níveis conseguidos no continente e em outros países de referência. 

Considerando que as indústrias possuem custos extra de transporte para enviar os produtos ao continente e 

considerando que o acesso a energias mais limpas e/ou baratas está sempre condicionado ao modelo energético 

dos Açores e por tanto não oferece alternativas nem segurança jurídica a longo prazo. 

 

PROLACTO – Lacticínios de S. Miguel, S.A.  

Estrada Regional Nº1 de 1ª, 92 
9560-406 Lagoa – São Miguel - Portugal  

  

NIF: 512 004 080 
+351 296 630 830 

E/1487/2021 Proc.º 109/44/XII 29/04/2021  
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Parecer 

Após expressadas estas considerações previas, é com todo respeito e interesse que gostaríamos de dar o nosso 

parecer aos pontos da resolução em causa, para contribuir á melhoria dos rendimentos dos produtores 

assegurando ao mesmo tempo um sector mais sustentável para todos os participantes: 

1. Incentive a união de todos os intervenientes do sector do leite e lacticínios - produtores, cooperativas, 

associações, indústria e distribuição. 

 

Apoiamos este ponto, mas sendo o nosso parecer, baseados nas considerações expostas previamente 

neste documento, que esta lista de intervenientes não é suficiente. Deveriam ser adicionados os 

fabricantes de rações, os intermediários de equipamentos, medicinas, distribuidores de fuel é empresas 

de transporte. Ignorar as empresas dos fatores de produção é ignorar possíveis soluções conjuntas ao 

problema. 

 

2. Adote medidas para que as indústrias de Lacticínios dos Açores possam promover acordos de tarifas com 

a distribuição, e que essas tarifas revertam inteiramente para o produtor, para que o seu rendimento 

seja salvaguardado e pago de forma justa. 

 

A Prolacto não tem relações com a distribuição retalhista. Mesmo assim não concordamos com este 

ponto pois não acreditamos solucione o problema de raiz. Sendo o nosso parecer que não é posivel 

estabelecer este tipo de acordos por estar em contra da livre concorrência e ocultar a verdadeira fonte 

de competitividade, que não é outra que a eficiência operativa, a formação e a inovação em tecnologia, 

processos, produtos e mercados.  

 

Adotar este tipo de medidas seria ignorar a forma como o preço da matéria-prima e dos produtos finais 

está a ser construído, os seus blocos e dinâmicas.  

 

O nosso parecer é que medidas mais estratégicas deveriam ser tomadas em termos de mudança de 

modelo de fileira, como: 

i) Aumentar os rendimentos dos produtores. Incentivar uma alimentação baseada em 

mais pastagem, o que reduz o custo do produtor, torna o modelo mais energeticamente 

sustentável e está realmente alinhada com os atributos que caracterizam a marca 

Açores. 

ii) Facilitar uma indústria mais competitiva com pactos transversais de transformação 

energética e novos modelos de transporte ajustados as necessidades. 

iii) Ao mesmo tempo adaptar o sistema de subsídios incentivando a produção de mais 

sólidos no leite, não incentivando o volume. Para incentivar mais sólidos no leite e o tipo 

de alimentação adequada, um esforço tem de ser feito na genética e tipo de gado, tipos 

de exploração e formação ao produtor em maneio, tratamento dos solos e outras 

disciplinas. 

 

3. Promova, desenvolva e apoie iniciativas com vista à internacionalização e exportação dos produtos 

lácteos dos Açores, com o objetivo de continuar a alcançar novos mercados para os nossos produtos. 

Sendo o nosso parecer favorável e damos o total apoio a qualquer atividade neste sentido, 

nomeadamente campanhas de longo prazo, com base em planos de marketing estratégico, ligadas aos 

geradores de turistas e aos mercados que potencialmente mais valorizam o tipo de produto Marca 

Açores como os EUA, Canada, Alemanha, entre outros. 
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Fundamentação do nosso parecer:  

Para melhor explicar o nosso parecer pedimos a Comissão, ao Governo e aos representantes da cidadania que 

tenham em conta as referências europeias de como fazer uma transição a um novo modelo de fileira, e fazê-lo 

com sucesso. O caso de Irlanda é sem dúvida um referente, um país que tem uma estratégia de longo prazo que 

já começou antes do final das quotas, que é clara e unificada, inclusiva de todos os intervenientes.  

Já representantes da fileira açoriana fizeram uma viagem de estudo a Irlanda (Considerações Finais, ponto 9) 

como parte da Formação base de bovinos de leite (FBBL) promovido pela SECRETARIA REGIONAL DA 

AGRICULTURA E FLORESTAS, como descrito por Fernando Barbosa, do SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO 

AGRÁRIO DE S. MIGUEL, no seu documento “Relatório descritivo da Viagem de estudo à República da Irlanda e 

continente Português, no âmbito da viagem final do curso de Formação Base de Bovinos de Leite”. Neste 

documento se analisam as ventagens e desvantagens da forma de trabalhar na Irlanda, comparando com as 

práticas da lavoura açoriana. A conclusão do estudo vem a confirmar o nosso parecer e as nossas conclusões. 

Documentamos a mais, com um estudo* feito na irlanda, o facto demostrado que nesse país, mesmo tendo o 

preço mais baixo duma serie de países europeus (Alemanha, Dinamarca, Frância, Holanda e Reino Unido) entre 

2012 e 2017 os produtores irlandeses conseguiram um maior rendimento. Nomeadamente um 43% maior 

rendimento que o seguinte país com melhor rendimento do estudo, Reino Unido, e tanto como 2,2 vezes o 

rendimento dos produtores holandeses. 

* “An analysis of the Irish dairy sector post quota”.  

Data: October 2020. Autores: Laurence Shalloo (Teagasc, Animal & Grassland Research and Innovation Centre, 

Moorepark, Fermoy, Co. Cork), Declan O Connor (Department of Mathematics, Cork Institute of Technology), 

Lungelo Cele and Fiona Thorne (Teagasc, Rural Economy Research and Development Programme and University 

College Cork). Compilado por Margie Egan.  

O documento pode ser descarregado nesta ligação: 

https://www.teagasc.ie/publications/2020/an-analysis-of-the-irish-dairy-sector-post-quota-.php  

Outras conclusões do estudo: 

Margem neto do Produtor  
Pais Ct/Ltr 

Irlanda 8 

Reino Unido 4,6 

Holanda 3,6 

Alemanha 2,7 

Frância 2,5 

  
Custo de produção**  
Pais Ct/Ltr 

Irlanda 24 

Reino Unido 30 

Holanda 35 

Alemanha 32 

Frância 33 

  
** (mão de obra própria excluída) 

https://www.teagasc.ie/publications/2020/an-analysis-of-the-irish-dairy-sector-post-quota-.php
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Se nos Açores o teor dos principais sólidos (3,7% matéria goda e 3.2% proteína) estivesse ao nível do continente 

(4,2% MG 3,4% P), com um modelo baseado no pago por kilos a não por litros, o preço recebido pelos produtores 

seria melhorado e a matéria-prima seria mais produtiva para as indústrias. Em qualquer caso, dado o preço a 

pagar pelo transporte dos nossos produtos, nunca seriamos competitivos se o preço fosse exatamente igual nos 

açores que no continente. O trabalho então deve ser feito nos custos dos fatores de produção, nomeadamente 

na alimentação, que é perto de 50% do custo dos produtores atualmente (o que se traduz indiretamente em 

mais de 30% dos custos das indústrias transformadoras).  

Conclusão:  

Diante do exposto, a Prolacto tem um parecer apenas parcialmente favorável a resolução e totalmente 

desfavorável a acordos de tarifas com a distribuição, mas é totalmente favorável a melhoria dos rendimentos 

dos produtores a traves da inovação e das melhorias nas explorações, dos investimentos em competitividade e 

modernização de toda a fileira e produtos da indústria, da transformação energética e da mudança de modelo 

de exploração e incentivos num plano estratégico que facilite o enfoque na tipologia de animal adequada 

assegurando a sustentabilidade ambiental e o futuro económico do sector. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

Pela PROLACTO – LACTICÍNIOS DE SÃO MIGUEL, S.A.: 

 

 

__________________________________________ 
  

    Oscar Criado-del-Rey, Administrador e Diretor Geral Prolacto 



 
 

 
PEDIDO DE PARECER SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 44/XII (PS) - 

RECOMENDA AO GOVERNO DOS AÇORES A ADOÇÃO DE ME-DIDAS PARA O 
RELANÇAMENTO ECONÓMICO DO SETOR DO LEITE E LATICÍNIOS 

 

 

1. Incentive a união de todos os intervenientes do sector do leite e lacticínios - 

Produtores, cooperativas, associações, indústria e distribuição. 

 
A opinião da BEL já partilhada é a favor do alinhamento entre os vários stakeholders do 
sector do leite, pois este é essencial para se ter uma estratégia de valorização do leite 
nos Açores. 
Esta estratégia alinhada que poderá traduzir-se em políticas públicas beneficiará toda a 
fileira e permitirá potenciar a excelência dos produtos lácteos açorianos. 
Acreditamos que a Origem Açoriana é algo único e diferenciado, reconhecido por todos 
os ecossistemas, mas temos de valorizá-la! Essa valorização deve ser apoiada por 
produtores, autoridades, indústria e distribuição e outras áreas que têm ligação ao 
sector, tais como: alimentos para animais, transportes e energia. 
A valorização e diferenciação devem ser comunicadas aos consumidores e clientes, para 
que possam entender a equação de valor e nos escolher. É demonstrado por pesquisas 
que os consumidores estão dispostos a pagar mais quando é por lácteos de melhor 
qualidade, de origem ecológica e mais saudável produtos (Açores), desta forma 
podemos recompensar a cadeia de valor com o justo valor para todos. 
Essa estratégia é uma estratégia de curto, médio e longo prazo. É uma estratégia de 
valorização e como tal, precisava ser apoiada e promovida por políticas e 
comprometimento de todos os atores para o mesmo objetivo 
A Bel já está comprometida nessa direção há muitos anos e nossos planos são concretos, 
com investimentos em marcas, em nossas operações, desenvolvendo o programa Leite 
de Vacas Felizes, bem-estar animal e melhoria da pagada ambiental apoiando nossos 
agricultores com uma remuneração mais justa. 
 
Em nossa opinião, a estratégia deve se basear em: 

1- Comunicação sobre a mais valia dos produtos lácteos açorianos 
2- Estudar maneiras de melhorar a eficiência da produção de leite nas 
explorações de leite 
3- Aumentar o apoio financeiro aos investimentos ambientais e de bem-estar nas 
explorações de leite 
4- Alterar a real linha de subvenções em quantidade para subvenções vinculadas 
a critérios de qualidade, meio ambiente e bem-estar 
5- Formação em gestão para agricultores 
6- Aumentar a formação em funções especializadas em transformação de 
laticínios 
7- Construir uma especificação de padrões para o leite dos Açores de alto padrão 
(pasto, bio, sem OGM, etc.) incluindo padrões de meio ambiente, bem-estar e 
nutrição. 
8- Rever o custo do transporte entre o Continente e os Açores para uma melhor 
relação custo / eficácia. 



 
 

2. Adote medidas para que as indústrias de Lacticínios dos Açores possam 

promover acordos de tarifas com a distribuição, e que essas tarifas revertam 

inteiramente para o produtor, para que o seu rendimento seja salvaguardado e pago 

de forma justa. 

 
Em relação a este assunto, devemos ter cuidado e respeitar os regulamentos e leis 
relativos a preços e concorrência. 
Na Bel acreditamos antes de mais numa discussão sobre como podemos valorizar a 
origem açoriana, como podemos trabalhar na eficiência das nossas explorações 
agrícolas para reduzir os nossos custos e melhorar a situação financeira dos agricultores, 
como podemos uniformizar a qualidade dos nossos produtos (Protocolos de pastoreio, 
bem-estar animal, rações ...) e promovê-lo. Este é um pré-requisito que nos permitirá 
valorizar os nossos produtos e melhorar a eficiência da nossa cadeia de valor. 
Somos a favor do valor certo para os agricultores com base em uma estrutura de 
desenvolvimento sustentável. A estratégia de push por volume não é sustentável, pois 
criou mecanismo de quedas de preços e promoções pesadas, deteriorando o modelo de 
valorização (aliado ao período de excesso de leite). 

 
 
 
3. Promova, desenvolva e apoie iniciativas com vista à internacionalização e 

exportação dos produtos lácteos dos Açores, com o objetivo de continuar a 

alcançar novos mercados para os nossos produtos. 

 
Dado o mercado português ser de baixo valor derivado do baixo poder de compra do 
consumidor português, sendo que a maior parte do produto lácteo Açoreano é 
transformado em marca branca, é necessário efetivamente que exista uma estratégia 
de internacionalização e exportação dos produtos lácteos dos Açores. 
Têm de ser identificadas as vantagens competitivas dos nossos produtos e potenciadas 
por trabalho a efetuar pela produção e indústria de modo a que a produção Açoreana 
possa ser vista como um exemplo na área de produção e transformação de leite. 
Existe muito trabalho a ser efetuado por ambas as partes, elevando os níveis de standard 
e reconhecimento do nosso leite e produtos que deverá ser acompanhado de políticas 
publicas de apoio claro à internacionalização e exportação. 
Os projetos de internacionalização e exportação devem ser cuidadosamente analisados 
do ponto de vista de robustez e sustentabilidade e acarinhados na sua implementação 
para se tornarem num efetivo sucesso. 
Esta iniciativa só terá sucesso se for executado quer o trabalho interno quer o trabalho 
externo com o apoio e consultoria adequada. 
 
Eduardo Vasconcelos 
Diretor Compras 
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Edite Azevedo

De: CALL Azores <call.azores@gmail.com>
Enviado: 30 de abril de 2021 19:08

Para: Assuntos Parlamentares

Assunto: Re: Ofício S/1447

O Centro Açoriano do Leite e Lacticínios {CALL) manifesta o seu acordo ao Projeto de Resolução - Recomenda ao
Governo dos Açores a adoção de medidas para o relançamento econômico do setor do leite e laticínios.

Efetivamente o CALL tem por objeto
- Acompanhar e intervir no Sector do Leite e Lacticínios, numa
abordagem do prado ao prato
- Acompanhar as questões de interesse da produção e da indústria;
- Promover a investigação;
- Promover a divulgação e promoção do leite e produtos lácteos açorianos;
- e aconselhar programas e políticas regionais.
Presentemente o CALL aguarda resposta da CE sobre o processo da Qualificação da Manteiga dos Açores como produto
DOP,. O caderno de especificações foi elaborado de acordo com a legislaçãoem vigor e aprovado pelos membros do
CALL.

Estáa implementar o estudo sobre as características qualitativas do leite dos Açores, estudo que teve o seu início no
último trimestre de 2020 e que decorrerá durante 3 anos
Está a acompanhar a promoção dos produtos lácteos no mercado Canadiano
Consideramos o CALL um importante fórum de discussão de estratégias,politicas, atividades e idéias sobre o sector do
leite.

Com os melhores cumprimentos

O Diretor Executivo do CALL

Carlos Furtado, Engs

Assuntos Parlamentares <assuntosparlamentares(5)alra.pt> escreveu no dia terça, 20/04/2021 à(s) 11:44:

Boni dia.

Encarrega-me o Senhor Presidente da Comissão Especializada Permanente de Economia, de remeter a V. Exa. o Projeto
de Resolução n.s 44/XII, a coberto do ofício em anexo.

Com os melhores cumprimentos,

Edgardo Goulart

Coordenador

E/1518/2021 Proc.º 109/44/XII 03/05/2021  
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Fátima Santos

De: Associação Agricola de Santa Maria <direccao@aagrsma.com>
Enviado: 21 de abril de 2021 16:04
Para: Assuntos Parlamentares
Cc: info@aagrsma.com
Assunto: Fwd: Ofício S/1427
Anexos: Ass. Agr. Santa Maria.pdf; Proj. Resolução 44.pdf

 
Exmo. Senhor Presidente da Comissão de Economia, 
 
Na sequência do pedido de parecer relativo ao projeto de Resolução 44/XII, somos a informar o seguinte: 
 
O setor do leite e laticínios não tem, em Santa Maria, expressão, sendo marginal na produção agropecuária desta 
ilha. 
Santa Maria não possui indústrias ou produção artesanal de laticínios, sendo que se está a iniciar um projeto de uma 
queijaria artesanal para a transformação de leite de ovelha, da responsabilidade de outra Associação "Associação de 
Criadores de Ovinos e Caprinos de Santa Maria".  
Pelo facto, não tem esta Associação posição formada relativamente ao objeto do Projeto de Resolução, pese 
embora nos pareça que todas as iniciativas que ajudem a melhorar o setor leiteiro Regional, a sua competitividade e 
o rendimento dos produtores, devam ser apoiadas e desenvolvidas. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
A Direção 
 
 
 
 
 
 

 
 
ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DE SANTA MARIA 
Ribeira de são Domingos s/n 
9580 ‐ 485 Vila do Porto 
Telf: +351 296 820 320 
Email: info@aagrsma.com 
 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Forwarded message ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
De: AGROMARIENSECOOP <infoagromariensecoop@gmail.com> 
Date: terça, 20/04/2021 à(s) 10:07 
Subject: Fwd: Ofício S/1427 
To: Duarte Moreira <direccao.aagrsma@gmail.com>, Ricardo Melo <ricardo.aagrsma@gmail.com> 
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Forwarded message ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
De: Assuntos Parlamentares <assuntosparlamentares@alra.pt> 
Date: segunda, 19/04/2021 à(s) 19:19 
Subject: Ofício S/1427 
To: infoagromariensecoop@gmail.com <infoagromariensecoop@gmail.com> 
 

Boa tarde, 

  

Encarrega‐me o Senhor Presidente da Comissão Especializada Permanente de Economia, de remeter a V. Exa. o 
Projeto de Resolução n.º 44/XII, a coberto do ofício em anexo. 

  

Com os melhores cumprimentos, 

  

Edgardo Goulart 

Coordenador 

Setor de Atividade Parlamentar 

Assembleia Legislativa da R.A. Açores 

Vice‐Presidência CALRE 2021 

Rua Marcelino Lima – 9901‐858 Horta 

Tlf. +351 292207754 

Voip: 600754 
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‐‐  
 
Com os melhores cumprimentos,  
 
 
 
 
Serviços Administrativos 
Agromariensecoop 
 

Para ajuda
sua privaci
Micro so ft O
transferênc
desta image
In ternet.

Para ajuda
sua privaci
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transferênc
desta image
In ternet.

 
 
Ribeira de São Domingos s/n – 9580‐485 ‐ Vila do Porto, Santa Maria, Açores 
Tel.296820320 Fax.. 296820329  
E‐mail: info.agromariensecoop@gmail.com 
 
 

 
ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DE SANTA MARIA 
Ribeira de são Domingos s/n 
9580 ‐ 485 Vila do Porto 
Telf: +351 296 820 320 
Email: info@aagrsma.com 
 
















