
 
 

 
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. 
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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 

 


