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ASSUNTO: Projeto de Resolução - Recomenda ao Governo dos
Açores a Criação da Entidade Reguladora do Preço do
Leite à Produção nos Açores / Pedido de urgência e
dispensa de exame em Comissão

A Representação Parlamentar do PPM entrega à Mesa da Assembléia
Legislativa e a V. Ex.^, para efeitos de admissão, o presente Projeto de
Resolução, cujo objeto é: "Recomenda ao Governo dos Açores a Criação
da Entidade Reguladora do Preço do Leite à Produção nos Açores".

Solicita-se a V. Ex.^, de acordo com o Regimento da Assembléia
Legislativa da Região Autônoma dos Açores, o processo de urgência e
dispensa de exame em Comissão do Projeto de Resolução acima citado,
tendo em conta a urgência em resolver o objeto da iniciativa.

Com os melhores cumprimentos.

Rua Marcelino Lima

9901-858 Horta

O Deputado do PPM,

Paulo Estêvão
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Projeto de Resolução 

(Recomenda ao Governo dos Açores a Criação da Entidade 

Reguladora do Preço do Leite à Produção nos Açores) 

 

O preço do leite pago ao produtor na Região Autónoma dos Açores 

é dos mais baixos da Europa. 

Na verdade, o leite produzido na Região só não é o mais mal pago 

da Europa porque, atrás dos Açores, se encontram a Letónia e a 

Lituânia, dois países territorialmente confinantes entre si e ambos 

banhados pelas águas geladas do mar Báltico, caraterizados por uma 

pobreza rural extrema, onde grande parte do respetivo território é 

coberto por floresta e as explorações agrícolas, a maior parte de 

pequena dimensão, se situam em terrenos arenosos e argilosos, 

portanto, com baixa produtividade. 

Acontece que, as caraterísticas edafoclimáticas excecionais da 

Região Autónoma dos Açores (RAA), o tipo de relevo e a apetência 

profissional dos ativos fazem com que a Região possua condições 

extremamente favoráveis para o desenvolvimento das atividades 

agrícolas, verificando-se assim uma fortíssima especialização na fileira 

do leite. 

Com efeito, quando atentamos na circunstância de que a RAA, com 

um território de 2.322 km2, correspondente a 2,5% da superfície total 

de Portugal, só no ano passado produziu 34,68% (653.198.742 kg) do 

total do leite produzido a nível nacional (1.883.460.397 kg), fica 

absolutamente evidente que a Região possui um potencial 

verdadeiramente extraordinário no âmbito do setor leiteiro. 

De facto, mais de metade do território regional é utilizado pela 

atividade agrícola e pela pastagem, apresentando valores de cerca de 

56%, sendo que as pastagens permanentes continuam a ocupar parte 

muito significativa da Superfície Agrícola Útil (SAU) (88%) – Cfr. 

Prorural +. 

Circunstâncias que, aliadas ao facto de a agroindústria ter 

beneficiado de uma progressiva modernização de infraestruturas e de 

equipamentos, de uma atualização de métodos e processos produtivos, 
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bem como de uma diversificação dos produtos produzidos (algo para o 

que, em muito, contribuíram os apoios ao investimento realizados 

através dos fundos comunitários e do orçamento da Região), não se 

pode continuar a aceitar que os Açores, por falta de medidas e de 

estratégia política para o setor, continuem a permanecer, 

afincadamente, na cauda da Europa no que toca aos preços pagos pela 

indústria aos produtores de leite. 

Na verdade, consultado o Observatório do Mercado do Leite da 

Comissão Europeia (Milk Market Observatory), verifica-se que países 

como a Croácia, o Luxemburgo, a Grécia, a França, o Chipre, a 

Espanha, a Finlândia, a Roménia e a Bulgária, de junho de 2019 a 

junho de 2020, ou seja, mesmo em tempos de pandemia Covid-19, 

viram os preços do leite pago ao produtor subir em, respetivamente, 

+0.3%, +1.0%, +1.1%, +1.6%, +1.7%, +1.9%, +2.2%, 3.2% e 

5.2%, situando-se atualmente, e pela mesma ordem, em 0.326€, 

0.334€, 0.385€, 0.345€, 0.577€, 0.318€, 0.378€, 0.292€ e 0.310€ por 

kg. 

Em tendência inversa, escrutinado o Portal do Leite dos Açores, 

constata-se que, no âmbito do leite pago ao produtor na RAA, se 

instalou uma progressiva tendência de baixa, computando-se 

atualmente em 0.263€ por kg (para os produtores que entregam em 

postos de receção da fábrica; transporte a cargo do produtor) e em 

0.285€ por kg (para os produtores que possuem tanque de refrigeração 

na exploração; transporte a cargo da fábrica). 

A atual situação, que se caracteriza pelos preços extremamente 

baixos pagos à produção e a progressiva descida do preço do leite pago 

ao produtor sempre que tal é decidido pela indústria, e assim 

unilateralmente comunicado aos produtores, não pode continuar a 

suceder no âmbito de um setor tão importante e estratégico a nível 

como é o da produção de leite nos Açores. 

Afigura-se, assim, como algo urgente e essencial, a criação de 

medidas de intervenção no setor da produção de leite nos Açores, 

tendo sempre presente que: i) Atento às alterações climáticas, a 

produção de leite no continente português, em virtude da acelerada 

desertificação de parte significativa do respetivo território, passará a 

ter custos muito elevados, revelando-se nessa altura, não muito 
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longínqua, como algo fundamental a existência duma estratégica 

produção de leite nos Açores;  e que: ii) Conforme nos mostra a atual  

realidade pandémica, o turismo não pode ser erigido como a solução 

para a economia dos Açores, sendo que o setor agrícola é, e terá de 

continuar a ser, um pilar essencial da nossa economia. Garante da 

nossa sustentabilidade alimentar e alavanca fundamental da economia 

regional através da exportação dos nossos produtos lácteos. 

E é por isso que, sob pena de falência do setor, o preço do leite 

pago ao produtor não pode continuar, nem injustamente congelado, 

nem a sofrer constantes descidas, sendo, nesta medida, urgente 

adotar medidas que permitam criar uma relação justa e sustentável 

entre a produção, a indústria e a distribuição. 

É, assim, essencial criar e implementar uma visão estratégica e 

estrutural para o setor e terminar com o ciclo de medidas política 

avulsas e meramente conjunturais - que nenhum impacto positivo têm 

no rendimento dos produtores de leite, que continuamente veem o 

rendimento do seu trabalho diminuir dele não conseguindo retirar um 

salário digno e compensador - que têm vindo a ser adotadas. 

Na verdade, o valor do leite pago ao produtor nos Açores, para além 

de ser indigno, encontra-se em absoluto contraciclo com a enorme e 

crescente qualidade do produto obtido, bem como com a melhoria 

verificada ao nível do preço dos produtos lácteos ao nível dos mercados 

internacionais. 

O produtor de leite não pode continuar a ser considerado como o 

elo mais fraco de toda a fileira da produção de leite nos Açores, apenas 

pelo facto de estar no início da cadeia de produção É necessário 

atribuir-lhe poder de reivindicação e de negociação do preço colocado 

pela indústria ao seu produto, impedindo assim que esta continue a 

fazer refletir no produtor, como o tem feito até ao presente momento, 

qualquer situação comercial anómala que se verifique, quer ao nível da 

própria indústria, quer da distribuição, quer do consumidor final. 

Os produtores de leite dos Açores não podem continuar sujeitos a 

contínuas quebras de rendimento motivadas pela descida do preço do 

leite à produção, sendo necessário maior empenho político por parte 
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do Governo Regional e da Assembleia Legislativa Regional na defesa 

do desenvolvimento deste setor produtivo. 

É de justiça que o leite seja pago ao produtor a um preço suficiente 

para remunerar dignamente quem trabalha neste setor, sendo, para o 

efeito, necessária a criação de uma entidade autónoma e independente 

que, ex-ante, zele, em cada momento, por uma partilha de esforços 

entre a produção, a indústria transformadora e a comercialização. 

Não é possível continuarmos a afirmar que o leite dos Açores é dos 

melhores leites da Europa (senão mesmo o melhor) e continuar a pagá-

lo, ao produtor açoriano, aos preços mais baixos da Europa, atentos, 

ademais, aos princípios da segurança e da autossuficiência 

alimentares, que serão postos em causa, no caso de não serem 

tomadas medidas que evitem que o setor do leite açoriano caia no 

precipício para onde se encaminha. 

 

Assim, a Representação Parlamentar do Partido Popular 

Monárquico, nos termos da alínea d) do artigo 31.º do Estatuto 

Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, 

propõe que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores aprove a seguinte Resolução:  

 

1. Proceda à criação da Entidade Reguladora do Preço do Leite à 

Produção nos Açores, criando, propondo e implementando a necessária 

legislação com vista a tal desiderato. 

2. A Entidade Reguladora do Preço do Leite à Produção nos Açores 

seja, enquanto pessoa coletivo de direito público, criada com a 

natureza de entidade administrativa independente, nos termos da Lei-

Quadro das Entidades Reguladoras, aprovada pela Lei n.º 67/2013, de 

28 de agosto, com as alterações introduzidas pelas Leis n.os 12/2017, 

de 02 de maio, e 71/2018, de 31 de dezembro. 

3. Que a Entidade criada tenha como órgãos consultivos as 

associações representativas dos agricultores e dos jovens agricultores 

de cada uma das ilhas, as cooperativas de laticínios da Região e 

representantes de cada uma das indústrias transformadoras e, ainda, 
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representantes da grande distribuição, onde seja dada voz ativa aos 

agricultores e onde todas as partes sejam consideradas como parte 

integrante de uma estratégia de crescimento e desenvolvimento da 

agricultura dos Açores e, em concreto, da existência dum setor leiteiro 

sustentável na Região. 

4. Que à Entidade Reguladora sejam atribuídas competências com 

vista a equilibrar a fileira do leite nos Açores, por forma a ser possível 

alcançar uma repartição de margens de lucro mais justa entre 

produtores, indústria e distribuição. 

5. Que, ao abrigo do princípio da colaboração, sejam 

periodicamente facultados à Entidade Reguladora, por parte da 

produção, da indústria e da distribuição, as informações e os 

documentos necessários ao cabal desempenho da sua atividade, 

designadamente com vista ao apuramento da necessidade de se 

proceder a ajustamentos do valor do leite pago à produção.      

 

Horta, 9 de setembro de 2020  

 

O Deputado do PPM 

  

Paulo Estêvão 


