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R.A.AÇORES

NACIONAL

LEGISLAÇÃO
Portaria n.º 203/2012
2012.07.04, MAMAOT/MSSS
Primeira alteração à Portaria n.º 178-A/2012, que prevê
apoios às explorações agrícolas situadas no continente
português, nos termos da Resolução do Conselho de
Ministros n.º 37/2012.

nas autoestradas sem custos para o utilizador (SCUT) do
Norte Litoral, do Grande Porto e da Costa de Prata.

Portaria n.º 211/2012
MF/MEE, 2012.07.13
Primeira alteração à Portaria n.º 1033-A/2010 que estabelece um regime de discriminação positiva para as populações e empresas locais, com a aplicação de um sistema
misto de isenções e de descontos nas taxas de portagem

Portaria n.º 215/2012
2012.07.17, MF/MAMAOT
Regulamenta a taxa de segurança alimentar mais

Dec. Leg. Regional N.º 32/2012/A
2012.07.17, ALRAA
Estabelece o regime jurídico da qualidade do ar e da proteção da atmosfera.

Dec. Leg. Regional N.º 33/2012/A
2012.07.17, ALRAA
Primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º
32/2008/A, que estabelece o regime jurídico da Reserva
Agrícola Regional.

Regulamento (UE) n.º 592/2012
2012.07.06, L 176
Altera os anexos II e III do Regulamento (CE) n.º 396/2005
no que se refere aos limites máximos de resíduos de bifenazato, captana, ciprodinil, fluopicolida, hexitiazox, isoprotiolana, metaldeído, oxadixil e fosmete no interior e à
superfície de certos produtos.

Regulamento (UE) n.º 610/2012
2012.07.10, L 178
Altera o Regulamento (CE) n.º 124/2009, que define limites
máximos para a presença de coccidiostáticos ou histomonostáticos em géneros alimen-tícios resultante da contaminação cru-zada inevitável destas substâncias em alimentos
não visados para animais.

Regulamento (UE) n.º 594/2012
2012.07.06, L 176
Altera o Regulamento (CE) n.º 1881/2006 no que se refere
aos teores máximos dos contaminantes ocratoxina A, PCB
não semelhantes a dioxinas e melamina nos géneros alimentícios.

Regulamento (UE) n.º 671/2012
2012.07.31, L 204
Altera o Regulamento (CE) n.º 73/2009 no que respeita à
aplicação dos pagamentos diretos aos agricultores em relação a 2013.
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Portaria n.º 214/2012
2012.07.17, MF/MAMAOT
Aprova o Regulamento de Gestão do Fundo Sanitário e de
Segurança Alimentar Mais
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O sector lácteo vive um período de alguma turbulência e fortes dificuldades...
Os produtores enfrentam um agravamento dos custos de produção e uma forte
volatilidade das principais matérias-primas ligadas à alimentação animal.
Em relação ao seu rendimento, apesar do preço do leite em Portugal ter regressado à média europeia, nem por isso consegue acompanhar - como seria desejável - a evolução dos custos de produção, levantando interrogações quanto à sustentabilidade da produção leiteira no nosso país.
A rentabilidade da actividade pode ser ainda mais penalizada pela própria reorientação da política agrícola comunitária que, a manterem-se as propostas actuais da
Comissão Europeia, irá reduzir fortemente as ajudas às explorações leiteiras
como ficou demonstrado no estudo da Universidade Católica Portuguesa recentemente divulgado pela Fenalac.
Mas é bom que se tenha consciência que do lado do sector transformador as
coisas não estão melhores, bem pelo contrário...
Vende-se menos. A crise afecta todos. O mercado interno, para o qual é direccionada uma parcela muito importante das nossas produções, está pelas ruas da
amargura. Consome-se menos, consome-se mais barato, consome-se mais produtos de marca branca e de origem externa.
As fábricas estão a receber mais leite numa altura em que os Portugueses (e
outros consumidores) compram menos e compram pior.
A União Europeia no seu conjunto produziu mais quase 4% de leite na campanha
2011/12 do que se havia verificado na campanha anterior. Estamos ‘apenas’ a falar
de quase 8 milhões de toneladas de leite a mais que chegaram às unidades industriais... é, se quiserem, como se mais quatro ‘Portugais’ tivessem aderido à UE.
Em conclusão, entra cada vez mais leite nas fábricas (a UE bateu um recorde de
produção de mais de 25 anos) numa altura em que se consome menos e pior.
A situação económica na Europa e na América do Norte está a afectar a evolução
dos mercados emergentes que, mesmo continuando a crescer, mostram sinais
claros de desaceleração e deixaram ser o ‘paraíso’ para as exportações europeias.
Mas, poderia dizer-se que, afinal, os teóricos da liberalização dos mercados sempre têm razão, pois o regime de quotas continua a existir, mas, apesar disso, os
desequilíbrios entre a oferta e a procura não só existem como estão mesmo a
atingir níveis críticos.
O que não se diz é que o regime está, todos os anos, a ser minado pelos acréscimos à razão de 1% ao ano nas quotas de todos os países europeus. O que não se
diz é que apesar do já referido recorde, a UE ficou 4% abaixo da sua quota total
agrupada... e a produção não para de crescer: os dados dos últimos meses mostram incrementos superiores a 2% nos principais países produtores.
É neste contexto, mas também no contexto da decisão de 2008 do desmantelamento do regime de quotas leiteiras, que no final de Março passado foi publicado
o chamado Pacote Leite, que apresenta a contratualização do aprovisionamento
como a ‘solução’ para o fim da regulação da oferta.
Não valerá a pena repetir pela enésima vez que a melhor solução para o fim das
quotas seria... a continuidade das quotas! Como não vale a pena repetir que essa
decisão, pelo menos a nível nacional, mereceu sempre a oposição unânime da
generalidade das entidades ligadas ao sector. Há, actualmente, uma ténue expectativa em relação a um eventual adiamento da data prevista para aquele desmantelamento (01. Abril. 2015) e, mesmo sem grande crença, não é descabido pensar
que o actual desequilíbrio e a necessidade de regular a oferta poderá empurrar
alguns países mais para uma posição menos liberal e mais proteccionista!
(continua na página 5)
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FEIRAS
EVENTOS

Food Safety & Authenticity 2012
2012.09.18-20
Bruxelas (Bélgica)
http://foodsafety.agraevents.com/
O Novo Regulamento de Informação
ao Consumidor
2012.09.20-21 (Lisboa)
2012.09.24-25 (Porto)
www.fipa.pt
Concurso “Melhor Queijo 2012”
2012.09.20-21
Parque de Exposições (Aveiro)
www.anilact.pt
Presente e Futuro da Agricultura Portuguesa
2012.09.21
Parque de Exposições (Aveiro)
www.aveiroexpo.pt
The European Food Security Conference
2012.09.25
Bruxelas (Bélgica)
www.foodsecurity2012.eu
EDA World Dairy Forum
2012.09.26
Ljubljana (Eslovénia)
http://euromilk.org/eda/
A Inovação no Ponto de Venda
2012.09.26
Sana Malhoa Hotel Lisboa
www.conferenciasdh.ife.pt
IDF World Dairy Summit 2012
2012.11.04-08
Cape Town (Àfrica do Sul)
www.wds2012.com
IDF Conferences: Dairy Policies and Economics
2012.11.05-06
IDF Conferences: Emerging Dairy Sector
2012.11.06
Cape Town (Àfrica do Sul)
www.wds2012.com

FICHA TÉCNICA
Responsável: Pedro Pimentel
Colaboradores: Maria Cândida Marrramaque
Cristina Pinto
ANIL - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS INDUSTRIAIS DE LACTICÍNIOS
Rua de Santa Teresa, 2C - 2.º 4050-537 Porto
Tel.: (351) 222 001 229 Fax: (351) 222 056 450
E-Jull: anilca@Jull.telepac.pt Website: www.anilact.pt
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FACIM 2012—Feira Internacional do Maputo
2012.08.25-09.03
Maputo (Moçambique)
www.facimfair.co.mz
Speciality & Fine Food Fair 2012
2012.09.02-04
Londres (Reino Unido)
www.specialityandfinefoodfairs.co.uk
Gida Worldfood Istambul 2012
2012.09.06-09
Istambul (Turquia)
www.ite-gida.com
World Food Moscow 2012
2012.09.17-20
Moscovo (Rússia)
www.world-food.ru
China Catering Expo 2012
2012.09.21-23
Macau (Chinaa)
www.chinacateringexpo.org
AgroVouga 2012—Feira Nacional da Agricultura
e do Cavalo de Desporto
2012.09.21-30
Parque de Exposições (Aveiro)
www.aveiroexpo.pt
Intergal - Salão Internacional de Produtos
Alimentares de Portugal
2012.10.04-06
Exposalão (Batalha)
www.exposalao.pt
Polagra Food 2012
2012.10.08-11
Poznan (Polónia)
www.polagra-food.pl
The World of Milk 2012
2012.11.07-10
Sofia (Bulgária)
www.iec.bg
Feileite 2012 - 6ª Feira Internacional da
Cadeia Produtiva do Leite
2012.11.19-23
São Paulo (Brasil)
www.feileite.com.br
Essência do Gourmet 2012
2012.11.23-25
Palácio da Bolsa (Porto)
www.essenciadogourmet.com
SIAL Middle East-Abu Dhabi 2012
2012.11.26-28
Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos)
www.sialme.com
Iberia Expo 2012 - Exposição Anual de Produtos
de Portugal e Espanha
2012.11.28-30
Fortaleza (Brasil)
www.iberiaexpo.com

EM FOCO
PAC, RELAÇÕES COM A DISTRIBUIÇÃO E FISCALIDADE SÃO FOCOS DE PREOCUPAÇÃO
As futuras regras da política agrícola comunitária (PAC) e
seu reflexo na produção primária e, logo, na indústria dos
laticínios, o relacionamento no âmbito da chamada cadeia
alimentar e os eventuais acréscimos dos níveis de fiscalidade
são as áreas que Pedro Pimentel, presidente da Associação
Nacional da Indústria de Lacticínios (ANIL), considera de
momento críticas para o setor que representa.
O reajustamento, aliás expectável, que se desenha para a
PAC assume consequências críticas, para Pedro Pimentel.
Destas, o presidente da ANIL destaca, por um lado, a liberalização crescente do mercado - "que acarretará uma sensível
desregulação da oferta" - e, por outro, a previsão da desvalorização da matéria-prima devido ao próprio excesso de
oferta de leite. Facto este que, num contexto de forte debilidade estrutural e financeira dos produtores, tenderá a provocar abandono da atividade e consequente dificuldade de
abastecimento por parte da indústria.
Entretanto, segundo disse o mesmo responsável à "Vida Económica", "ainda há algum tempo de adaptação", pois as novas
regras comunitárias só entram em vigor em 1 Abri 2015.
Mas considera adquirido que, "face às negociações em curso,
o diferencial de competitividade do setor ficará sempre agravado".
Quebra das ajudas na produção primária até 80%
"Na sequência da aplicação das novas regras comunitárias, o
setor deparará com um grave problema de queda das chamadas ajudas comunitárias - verdadeiro prémio à produção , já que a politica subjacente a nível comunitário aponta no
sentido de uma profunda alteração das regras na sua atribuição", afirma Pedro Pimentel. "Isto quer dizer que o valor de
tais ajudas passará a ser considerado mais em função da área
de 'cultivo' e não dos níveis de produção, o que, numa estrutura intensiva e de minifúndio - como a prevalecente no
Norte e Centro do país e nos Açores -, se traduzirá na quebra das ajudas na produção primária de 80% (no pior dos
cenários) a 40% (no melhor dos cenários)", acrescenta.
Relação com a grande distribuição podem melhorar
No âmbito do relacionamento dentro da chamada cadeia

(continuação da página 3)

Tentar defender que os contratos terão um efeito equivalente às quotas, poderá ter alguma lógica quando pensados na
perspectiva da relação directa entre produtor e comprador
e da sua necessária estabilidade e previsibilidade. No entanto, esse efeito perde-se totalmente se pensarmos em termos
de regulação do mercado nacional e, menos ainda, se o mercado em causa for o comunitário.
Os contratos, enquanto tal, não são uma novidade para ninguém. Muitas empresas já os utilizam normalmente. Em todas as empresas, os contratos são o ‘pão-nosso-de-cada-dia’
para tantas e tantas coisas. Apesar disso, o facto do regime
não ser igualmente aplicável a todos os tipos de entidades e
a existência de aspectos que geram alguma tensão entre as
partes, são de molde a dar uma atenção especial ao tema.

alimentar, Pedro Pimentel refere que se têm verificado algumas evoluções. Umas negativas, já que decorrem em primeira linha da recessão, da quebra do poder de aquisição e da
rentabilidade empresarial, as quais "são evidentes quando
hoje em dia as empresas vendem menos e em piores condições de preço e de prazos de pagamentos".
Mas também se registam, segundo o presidente da ANIL,
evoluções de sinal positivo, desde logo o início de uma
espécie de "revolta consistente" - não só dos fornecedores,
mas também da opinião púbica, com reflexos no próprio
poder político - face às "práticas e promoções exageradas
da grande distribuição que acabam por deitar abaixo tudo o
que está atrás na cadeia alimentar". Acresce que "grupos de
trabalho com as entidades mais representativas dos agentes
do setor têm vindo a desenvolver propostas definidoras de
relacionamento muito precisas e muito bem fundamentadas
juridicamente (por parte da produção primária e da indústria)". Assim, para o presidente da ANIL, face à elaboração
destas propostas, "o Governo - articulação dos Ministérios
da Agricultura e da Economia - tem mesmo que assumir
respostas num prazo muito breve".
Particularizando, Pedro Pimentel avança que "as propostas
feitas em reação à grande distribuição estão focadas em
pontos muito específicos, designadamente: regulamentação
dos prazos de pagamento, fim das 'cópias parasitárias' aplicando regras claras quanto à propriedade industrial
(obrigatoriedade de divulgação dos produtos da indústria
alvos de ações de promoção agressiva), melhor especificação das práticas comerciais restritivas e estabelecimento de
regras para as marcas brancas - marcas que, no entanto, não
se pretende combater - similares às das outras marcas.
Finamente, no domínio da fiscalidade, o presidente da ANIL
revela algum receio que, face às restrições orçamentais e à
insuficiência de captação de receitas fiscais, o Governo
venha em sede do Orçamento para 2013 a contemplar
novas alterações no IVA, penalizando ainda mais os produtos da cadeia alimentar". Adverte também que "todas estas
alterações e, em particular, as já implementadas, carecem de
equilíbrio e de adesão à realidade".

Os interesses de produtores e compradores são diferentes,
mas não forçosamente antagónicos... muitos dos aspectos a
incluir no contrato poucas ou nenhumas dúvidas levantarão.
Diria que os dois aspectos mais críticos são, por um lado, a
gestão dos volumes, muito em especial nos períodos (como
agora) em que o mercado esteja inundado de excedentes e,
por outro, os mecanismos de fixação/indexação dos preços.
Em relação a qualquer um desses aspectos é necessário, nos
próximos meses, reflectir, ponderar alternativas, dialogar,
partilhar riscos e benefícios e estabelecer consensos.
Contudo, vale a pena recordar que preço do leite não se
forma apenas (longe disso) na relação entre quem produz e
quem transforma e essa é uma dificuldade que as instâncias
comunitárias não quiseram nem encarar, nem resolver.
Pedro Pimentel
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EVOLUÇÃO DO PREÇO DE LEITE NA UE
D. G. Agri, ManCom 2012.06.21

ÍNDICE INLAC LEITE DE VACA
INLAC, até Maio de 2012
EVOLUÇÃO DA RECOLHA DE LEITE NA UE
Office de l’Élevage, semana 26 / 2012

NÚMEROS EM IMAGEM
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PREÇO DO LEITE NA ORIGEM
GPP, até Maio de 2012

RECOLHA E TRANSFORMAÇÃO
INE, até Maio de 2011
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COTAÇÃO
ÍNDICE DE
DEPREÇOS
PRODUTOS
E PRODUÇÕES
INDUSTRIAIS
OfficeINE,
de l’Élevage,
até Janeiro
semana
de 2012
26 / 2012

NEWSLETTER SIMA - JULHO. 2012
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IMPACTO DA REFORMA DA PAC NO SECTOR DO LEITE
EXCERTO DO ESTUDO ELABORADO PELA UCP
A FENALAC encomendou ao Centro Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa um estudo para a avaliação do Impacto da Reforma da Política Agrícola Comum pós–
2013 sobre o Sector do Leite em Portugal. Desse estudo, que apresenta perspectivas altamente preocupantes para a fileira, no nosso país, apresentamos um excerto contendo o
respectivo Sumário Executivo, Introdução e Principais Conclusões.
SUMÁRIO EXECUTIVO
n O objetivo deste relatório foi analisar
o impacto da reforma da PAC Pós
2013 na produção de leite do continente português.
n Como ponto prévio foi feito um apanhado das politicas atuais com incidência nas explorações de leite, e das
perspetivas ainda em aberto para a
futura PAC Pós 2013.
n Em seguida identificou-se a estrutura
da produção do leite no continente
em 11 sistemas representativos das
explorações de leite. Com esses sistemas representativos pretendeu-se
uma cobertura completa das situações
mais contrastantes do setor do ponto
de vista das condições edafoclimáticas
e de estrutura das explorações, mas
ao mesmo tempo garantir representatividade ao nível da produção de leite
do continente.
n Os
cenários tiveram por base as
determinações da última proposta de
regulamento para os pagamentos diretos, da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu em 2011, e as opções
ainda em aberto no que refere ao
desenho desses pagamentos ao nível
da União Europeia e de cada Estado
Membro. Com base nessa proposta
de regulamento e nas opções em
aberto, estabeleceram-se 3 cenários
alternativos para efeitos do estudo do
impacto dessa reforma nas explorações de leite. Constituiram esses
cenários alternativos combinações de
ausência ou presença (i) de majoração
temporária do pagamento base (PB)
para as explorações de leite e (ii) de
pagamentos ligados à produção (PLP)
de leite:
o Cenário 1 - Sem majoração temporária do PB e sem PLP
o Cenário 2 - Com majoração temporária do PB e sem PLP
o Cenário 3 - Com majoração temporária do PB e com PLP
n Para os Cenários 2 e 3, cenários associados à existência de um período de
majoração do PB, admitiram-se ainda
duas variantes correspondentes a dife10 ■ Informação ANIL
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rentes durações desse período:
o Variante a) - período de majoração
do PB de 5 anos (2014-2019)
o Variante b) - período de majoração
do PB de 14 anos (2014-2028)
n Para a avaliação do impacto dos diferentes cenários para as alterações de
política, utilizou-se o modelo de contas de exploração utilizado pelo RICA,
primeiro porque era nessa forma que
a informação secundária que utilizamos estava originalmente formatada,
segundo porque essa estruturação da
informação nos permitiria mais facilmente comparações internacionais,
uma vez que o RICA publica periodicamente dados sobre as contas das
explorações de leite para os diferentes Estados Membros participantes da
rede RICA.
n Elegemos os seguintes quatro indicadores para a avaliação do impacto da
PAC pós-2013 nas explorações de
leite:
o Pagamentos diretos aos produtores
de leite (€ por exploração; € por
hectare de SAU; € por tonelada de
leite e € por Unidade de Trabalho
Anual)
o Margem bruta da produção de leite
(€ por tonelada de leite)
o Rendimento líquido da exploração
de leite (€ por Unidade de Trabalho
Anual)
o Remuneração do trabalho familiar
da exploração de leite (€ por Unidade de Trabalho Anual familiar)
n Tendo por base uma amostra RICA
2010 de explorações da OTE leite e
respetivas estruturas de custos e proveitos, medimos o impacto sobre os
11 sistemas representativos de explorações de leite dos três cenários
alternativos de reforma da PAC Pós
2013 acima identificados.
n Para cada sistema representativo de
região cada cenário foi comparado
com a situação base reportada a 2011
e o respetivo impacto medido relativamente aos indicadores referidos
acima.
n Globalmente, os resultados mostram

que o impacto de todos os cenários
sobre a produção de leite no continente, para um nível de pagamentos
estabilizado, é bastante negativo, em
particular para a produção localizada
no Litoral Norte e Centro (LNC),
que representa cerca de dois terços
da produção de leite no continente e
apresenta uma baixa intensidadeterra.
n Uma segunda conclusão é que o Interior Norte e Centro (INC), também
penalizado uma vez estabilizados os
pagamentos, vê, por efeito da majoração temporária do pagamento base
(nos cenários em que esta foi considerada), os seus pagamentos temporariamente crescerem para um nível, em
média, superior ao atual, durante o
horizonte temporal da referida majoração. O fato será tanto mais significativo quanto mais se prolongar (neste
estudo consideramos duas variantes
para esse período, de 5 e de 14 anos).
O INC apresenta a intensidade-terra
mais elevada, isto é os sistemas mais
extensivos, o que explica a sua posição mesmos desfavorável perante
uma reforma em que os pagamentos
vão estar essencialmente ligados à
terra.
n O SUL também é penalizado, sendo
que apresenta resultados mais heterogéneos. Os sistemas representativos
desta região caracterizam-se, em
média, por uma escala maior, com
intensidade terra variável. O sistema
mais intensivo, responsável pela maioria da produção desta região, sofre
impacto semelhante às explorações
maiores do LNC. Este sistema é o
menos bem coberto pela amostra
RICA e contém dentro de si intensidade-terra variável (explorações quási
sem terra e explorações com terra).
O impacto é tanto mais semelhante
ao do LNC quanto maior for o encabeçamento por hectare de superfície
forrageira.
n Para o conjunto das explorações de
leite do continente, o Cenário 1, mais
radical, sem majoração de pagamento
base nem introdução de pagamentos
ligados à produção, significa uma quebra muito acentuada (da ordem dos
79%) dos pagamentos recebidos. Com
a nova PAC, recebe mais quem mais
terra utiliza, o que constitui uma
mudança qualitativa relativamente à
situação atual em que recebe mais
quem mais produz (ou produziu).
Significa isto que a quebra de paga-

mentos para os produtores de leite
decorrente da nova PAC é tanto mais
acentuada quanto mais intensiva for a
exploração (menor a intensidadeterra), como é o caso dos sistemas do
LNC e do sistema maior no SUL. Para
estes as quebras de pagamentos são
superiores a 85%. Já no INC, com
explorações mais extensivas (de maior
intensidade-terra), a quebra ronda os
32%.
n No que refere às margens brutas por
tonelada de leite, há uma quebra geral
deste indicador no continente para o
Cenário 1 (sem majoração temporária
do PB nem PLP), sem que esta tendência se altera para qualquer nível de
desagregação.
n Quanto
ao Rendimento Líquido da
Exploração (RLE) por UTA, há uma
quebra geral deste indicador nas
explorações do continente de cerca
de 45%. Ao contrário das margens
brutas, este resultado reflete todos os
pagamentos às explorações e não
apenas os pagamentos ligados à produção. A quebra maior ocorre nos
sistemas mais intensivos, os do LNC e
o sistema de maior escalão no SUL.
Neste último, atinge-se a quebra
máxima de 73% do RLE.
n No que diz respeito à Remuneração
do Trabalho Familiar (RTF) por UTA
familiar, é só referindo neste caso os
sistemas cuja mão-de-obra é mais de
50% familiar, isto é, 9 dos 11 sistemas
considerados, os resultados são muitíssimo negativos, com o RTF a cair
mais de 300% para o conjunto das
explorações familiares do continente.
As exceções são todos os sistemas do
INC, onde a queda é muito mais suave, da ordem dos 30%. No cenário
base, o resultado reflete a intensidade
em capital próprio (fundiário e de
exploração) das explorações sendo,
ceteris paribus, tanto pior quanto
mais intensiva for a exploração no
referido capital (as explorações dos
maiores escalões). No que refere aos
cenários de reforma, o resultado agravasse tanto mais quanto maior for a
quebra de pagamentos à exploração,
isto é, quanto mais intensiva for a
exploração (menor a intensidadeterra).
n O efeito da majoração do pagamento
base é o de atenuar, de forma significativa, para o conjunto das explorações do continente, a queda de pagamentos. Com essa majoração, em

média, no período em que esta se
aplica, a queda de pagamentos passa a
ser de 58% (36% no início e 79% no
final do período em que vigora).
Quanto maior o período de majoração, mais lenta será a quebra nos
pagamentos. Em todos os sistemas do
INC, mais extensivos, a majoração
significa mesmo, durante o período
em que vigora, uma subida dos pagamentos das explorações em relação
ao cenário base. O mesmo sucede
com o sistema de escala intermédia
do Sul, o mais extensivo.
n Com a majoração do PB conjugada
com pagamentos ligados à produção
(Cenário 3), a quebra geral de pagamentos é menor em média para o
conjunto de explorações do continente, reduzindo-se de 79% para 58%. Os
sistemas mais intensivos e de maior
escala são os que mais beneficiam
com este Cenário 3, ou seja, os maiores escalões do LNC e o maior escalão do SUL. Uma nota importante
relativamente a este cenário é estar
associado a uma subida da MB relativamente aos níveis atuais. Este efeito
resulta da reintrodução de PLP, que
influenciam diretamente a formação
da MB, com valores acima dos PLP
residuais ainda existentes. Os dois
sistemas de menor escala do LNC e
do INC contrariam esta tendência do
Cenário 2, precisamente por receberem atualmente PLP ao um nível acima do assumido para os novos PLP.
n Para melhor ilustração dos resultados
apresentamos a seguir quatro gráficos
com uma síntese dos impactos dos
três cenários ao nível dos pagamentos
diretos às explorações de leite
(Ilustração 1- pagamentos por exploração; Ilustração II – pagamentos por
hectare de SAU), ao nível da margem
bruta do leite (Ilustração III), e ao
nível do rendimento liquido da exploração de leite (Ilustração IV). A unidade de análise nestes gráficos é uma
exploração média (ponderada pela
produção de leite) para cada uma das
três regiões consideradas.
n Finalmente
testou-se a sensibilidade
dos resultados para diferentes valores
de fatores assumidos como constantes, ou com intervalos de valores limitados, designadamente, a proporção
de PB uniforme em 2014, o preço do
leite e de outras produções das explorações de leite, o preço dos consumos intermédios das explorações de

leite e as taxas de juro aplicáveis ao
finaciamento das explorações de leite.
n Relativamente
a esses fatores, para
todos eles se mostraram sensíveis os
resultados. Todavia, o primeiro fator
(a proporção do PB uniforme em
2014) destaca-se pela importante
influência que tem nos resultados das
explorações de leite com a futura
PAC Pós 2013. Em particular, uma
diminuição da proporação do PB uniforme de 100% para 40% significa um
aumento médio do RLE por UTA para
o continente das explorações de leite
de 2562,79 . Adicionalmente, uma
proporção do PB uniforme inferior a
40% em 2014 poderá significar uma
melhoria considerável da posição das
explorações de leite durante o período de majoração do PB.
Ilustração I
Impacto da PAC Pós- 2013 nos pagamentos directos por exploração de leite

Ilustração II
Impacto da PAC Pós- 2013 nos pagamentos directos por ha de SAL

Ilustração III
Impacto da PAC Pós- 2013 nas margens
brutas da produção de leite
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Ilustração IV
Impacto da PAC Pós- 2013 no rendimento
líquido das explorações de leite

1. INTRODUÇÃO
Neste estudo analisamos o impacto da
reforma da PAC Pós-2013 sobre a produção de leite no continente português. Reconhecido como um setor de
base fundamental para a economia portuguesa, a fileira estratégica do leite
tem um peso significativo na produção
agrícola nacional (11% da produção
agrícola nacional em 2009) e tem vindo
a sofrer alterações estruturais significativas com as reformas da PAC e o
desenvolvimento de novos modelos de
negócio no setor. Ao longo dos últimos
anos, tem-se assistido a uma redução
significativa do número de produtores
(cerca de 85% entre 1993/94 e
2009/10) e a um aumento da dimensão
média das explorações, mantendo-se os
níveis de produção relativamente estáveis. Estes factos são sintomáticos de
um aumento da especialização, da escala de funcionamento das explorações e
da concentração do setor em termos
económicos e territoriais. Adicionalmente, o setor, que tem um longo historial de protecção de políticas, tem
vindo recentemente a sofrer ajustamentos importantes em termos de
apoio, nomeadamente com o desligamento das ajudas, o aumento e fim
previsto das quotas e a modulação e
condicionalidade dos montantes recebidos.
Perante este contexto setorial, a motivação fundamental para este estudo
está ligada à incerteza que ainda rodeia
as medidas que vão ser definidas no
âmbito da nova reforma da PAC,
nomeadamente ao nível do seu impacto
específico sobre a fileira do leite. Com
a crescente pressão da Organização
Mundial do Comércio para uma maior
liberalização do setor agrícola e o
aumento da austeridade financeira no
seio da UE, assiste-se à necessidade de
avançar para uma reforma adicional da
PAC (depois da reforma Fischler de
2003) que reduza ainda mais as distorções de mercado no setor agrícola e
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promova a sustentabilidade social e
ambiental das práticas agrícolas. Neste
cenário e num futuro muito próximo, a
fileira do leite pode estar perante um
conjunto de medidas de grande alcance
e impacto, em termos da estruturação
e viabilidade do setor, e como tal interessa compreender quais as principais
implicações para as explorações de
leite do quadro de políticas que se
começa a desenhar.
Para o efeito, testamos cinco cenários
distintos de implementação de políticas
comunitárias, tendo por base uma
amostra RICA 2010 de 275 explorações da OTE leite. Numa primeira fase,
e tendo por base a amostra RICA,
identificamos 11 sistemas representativos da produção de leite no continente.
Numa segunda fase, e utilizando a
metodologia da Comissão Europeia
(Dairy Report 2011), construímos contas de atividade e exploração para cada
um dos sistemas e simulamos cenários
de reforma, medindo o seu impacto
nos seguintes indicadores: montante
dos pagamentos às explorações, margem bruta da atividade leite por tonelada de leite, rendimento líquido da
exploração por UTA e rendimento do
trabalho familiar por UTA familiar.
O relatório está estruturado em 7 capítulos. Após este capítulo 1 introdutório, , no capitulo 2 é realizada uma revisão de literatura, que inicialmente
caracteriza a fileira do leite na Europa e
em Portugal e depois avança para uma
análise detalhada das politicas, instrumentos de apoio e reformas que têm
vindo a ocorrer neste setor, desde
2003 até ao momento presente. O
capítulo termina com a explicitação dos
principais fundamentos e orientações
que estarão na base da Reforma da
PAC Pós-2013. No capítulo 3 são explicados os principais fundamentos que
estão por detrás da categorização da
amostra (identificação de sistemas
representativos) que serve de base ao
estudo. No capítulo 4 procede-se a
uma caracterização detalhada dos sistemas identificados na amostra, no que
refere às receitas, custos, apoios da
PAC, margens brutas da atividade e
outros indicadores relevantes. No capítulo 5, explicitam-se os principais contornos da Reforma da PAC Pós-2013 e
são elaborados três, dois deles com
duas variantes, específicos para aplicação à fileira do leite. No capítulo 6
apresentam-se os resultados do nosso

estudo, realizando uma partição dessa
apresentação por cenários e recorrendo ao uso de um conjunto de indicadores relevantes para analisar o impacto
das novas medidas previstas na Reforma da PAC Pós-2013 sobre as explorações de leite no continente. No capítulo 7 encerra-se o estudo com a apresentação das principais conclusões do
mesmo.
8. CONCLUSÕES
O objetivo deste relatório foi analisar o
impacto da reforma da PAC Pós 2013
na produção de leite do continente
português.
Uma vez identificada a estrutura da
produção do leite no continente em 11
sistemas representativos em três
regiões do País, com condições edafoclimáticas de estrutura das explorações
diferenciadas, tendo por base uma
amostra RICA 2010 de explorações da
OTE leite, medimos o impacto sobre a
produção de 5 cenários alternativos de
reforma da PAC Pós 2013.
Os cenários tiveram por base as determinações da última proposta de regulamento para os pagamentos diretos da
Comissão Europeia e do Parlamento
Europeu em 2011 e as opções ainda em
aberto no que refere ao desenho desses pagamentos ao nível da União
Europeia e de cada Estado Membro. Os
cenários diferem entre si: i) na existência ou não de uma majoração temporária do pagamento base aos setores mais
prejudicados pela reforma, que incluem
o Leite; ii) o horizonte temporal da
majoração referida (5 ou 15 anos); e iii)
a existência ou não de pagamentos
ligados à produção, a beneficiar os referidos setores.
Cada cenário foi comparado para cada
sistema representativo e região com a
situação base reportada a 2011 e o
respetivo impacto medido relativamente aos seguintes indicadores: i) Pagamentos diretos aos produtores; ii)
Margem bruta por tonelada de leite; iii)
Rendimento líquido da exploração; e
iv) Rendimento do trabalho familiar.
Globalmente, os resultados mostram
que o impacto de todos os cenários
sobre a produção de leite no continente, para um nível de pagamentos estabilizado, é bastante negativo, em particular para a produção localizada no Litoral Norte e Centro (LNC), que representa cerca de dois terços da produção
de leite no continente e apresenta uma
baixa intensidade-terra.

Uma segunda conclusão é que o Interior Norte e Centro (INC), também
penalizado uma vez estabilizados os
pagamentos, vê, por efeito da majoração temporária do pagamento base
(nos cenários em que esta foi considerada), os seus pagamentos temporariamente crescerem para um nível, em
média, superior ao atual, durante o
horizonte temporal da referida majoração. O fato será tanto mais significativo
quanto mais se prolongar (neste estudo
consideramos duas variantes para esse
período, de 5 e de 14 anos). O INC
apresenta a intensidade-terra mais elevada, isto é os sistemas mais extensivos, o que explica a sua posição menos
desfavorável perante uma reforma em
que os pagamentos vão estar essencialmente ligados à terra.
O SUL também é penalizado, sendo
que apresenta resultados mais heterogéneos. Os sistemas representativos
desta região caracterizam-se, em
média, por uma escala maior, com
intensidade terra variável. O sistema
mais intensivo, responsável pela maioria
da produção desta região, sofre impacto semelhante às explorações maiores
do LNC. Este sistema é o menos bem
coberto pela amostra RICA e contém
dentro de si intensidade-terra variável
(explorações quási sem terra e explorações com terra).
O impacto, é tanto mais semelhante ao
do LNC, quanto maior for o encabeçamento por ha de superfície forrageira.
Para o conjunto das explorações de
leite do continente, o Cenário 1, mais
radical, sem majoração de pagamento
base nem introdução de pagamentos
ligados à produção, significa uma quebra muito acentuada (da ordem dos
79%) dos pagamentos recebidos. Com
a nova PAC, recebe mais quem mais
terra utiliza, o que constitui uma
mudança qualitativa relativamente à
situação atual em que recebe mais
quem mais produz (ou produziu). Significa isto que a quebra de pagamentos
para os produtores de leite decorrente
da nova PAC é tanto mais acentuada
quanto mais intensiva for a exploração
(menor a intensidade-terra), como é o
caso dos sistemas do LNC e do sistema
maior no SUL. Para estes as quebras de
pagamentos são superiores a 85%. Já no
INC, com explorações mais extensivas,
a quebra ronda os 32%.
No que refere às margens brutas por
tonelada de leite, há uma quebra geral

deste indicador no continente para o
cenário 1 (sem majoração temporária
do PB nem PLP), sem que esta tendência se altera para qualuer nível de desagregação.
Quanto ao Rendimento Líquido da
Exploração (RLE) por UTA, há uma
quebra geral deste indicador nas explorações do continente de cerca de 45%.
Ao contrário das margens brutas, este
resultado reflete todos os pagamentos
às explorações e não apenas os pagamentos ligados à produção. A quebra
maior ocorre nos sistemas mais intensivos, os do LNC e o sistema de maior
escalão no SUL. Neste último, atinge-se
a quebra máxima de 73% do RLE.
No que diz respeito ao Rendimento do
Trabalho Familiar (RTF) por UTA familiar, só se referindo neste caso aos sistemas cuja mão-de-obra é mais de 50%
familiar, isto é, 9 dos 11 sistemas considerados, os resultados são muitíssimo
negativos, com o RTF a cair mais de
300% para o conjunto das explorações
familiares do continente. As exceções
são todos os sistemas do INC, onde a
queda é muito mais suave, da ordem
dos 30%. No cenário base, o resultado
reflete a intensidade em capital próprio
(fundiário e de exploração) das explorações sendo, ceteris paribus, tanto
pior quanto mais intensiva for a exploração no referido capital (as explorações dos maiores escalões). No que
refere aos cenários de reforma, o
resultado agrava-se tanto mais quanto
maior for a quebra de pagamentos à
exploração, isto é, quanto mais intensiva for a exploração (menor intensidade
terra).
O efeito da majoração do pagamento
base é o de atenuar, de forma significativa, para o conjunto das explorações
do continente, a queda de pagamentos.
Com essa majoração, em média, no
período em que esta se aplica, a queda
de pagamentos passa a ser de 58%
(36% no início e 79% no final do período em que vigora). Quanto maior o
período de majoração, mais lenta será a
quebra nos pagamentos. Em todos os
sistemas do INC, mais extensivos, a
majoração significa mesmo, durante o
período em que vigora, uma subida dos
pagamentos das explorações em relação ao cenário base. O mesmo sucede
com o sistemas de escala intermédia do
Sul, o mais extensivo.
Com a majoração do PB conjugada
com pagamentos ligados à produção

(Cenário 3), a quebra geral de pagamentos é menor em média para o conjunto de explorações do continente,
reduzindo-se de 79% para 58%. Os
sistemas mais intensivos e de maior
escala são os que mais beneficiam com
este cenário 3, ou seja, os maiores
escalões do LNC e o maior escalão do
SUL. Uma nota importante relativamente a este cenário é estar associado
a uma subida da MB sobe relativamente
aos níveis atuais. Este efeito resulta da
reintrodução de PLP, que influenciam
diretamente a formação da MB, acima
dos PLP residuais ainda existentes. Os
dois sistemas de menor escala do LNC
e do INC contrariam esta tendência do
Cenário 2, precisamente por receberem atualmente PLP ao um nível acima
do assumido para os novos PLP.
Finalmente testou-se a sensibilidade
dos resultados para diferentes valores
de fatores assumidos como constantes,
ou com intervalos de valores limitados,
designadamente, a proporção de PB
uniforme em 2014, o preço do leite e
de outras produções da exploração de
leite, os preços dos consumos intermédios das explorações de leite e as taxas
de juro aplicáveis ao financiamento das
explorações de leite. Relativamente a
esses fatores, todos eles se mostraram
sensíveis os resultados.

Entre os fatores para os quais se fizeram testes de sensibilidade dos resultados destaca-se o primeiro (a proporção do PB uniforme em 2014) pela
importante influência que tem nos
resultados das explorações de leite
com a futura PAC Pós 2013. Em particular, uma diminuição da proporção do
PB uniforme de 100% para 40% significa
um aumento médio do RLE por UTA
para o continente das explorações de
leite de 2562,79 €. Adicionalmente,
uma proporção do PB uniforme inferior a 40% em 2014 poderá significar
uma considerável melhoria da posição
das explorações de leite durante o
período de majoração do PB.
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RELATÓRIO TRIMESTRAL SOBRE A SITUAÇÃO DO
MERCADO LÁCTEO (JUNHO.2012)
Na última reunião do Conselho de Ministros da Agricultura da União Europeia, realizada
em Bruxelas, no passado, dia 16 de Julho, para além da discussão de uma proposta da
Polónia de redinamização dos instrumentos de gestão de mercado, os ministros dos vintee-sete tiveram a oportunidade de apreciar o mais recente relatório trimestral sobre a
situação do mercado lácteo, dentro e fora da UE.
PRODUÇÃO DE LEITE

A recolha de leite de vaca na União
Europeia aumentou 3% nos primeiros
quatro meses de 2012, em comparação
com o mesmo período de 2011. Na
campanha leiteira 2011-12 (de Abril de
2011 a Março de 2012), a recolhe de
leite foi 2,2% maior do que na campanha anterior.
A produção de leite também aumentou
nas principais regiões abastecedoras, a
nível mundial: + 9,9% na Nova Zelândia
no primeiro trimestre de 2012, + 5,5%
na Austrália nos primeiros 5 meses de
2012, + 4,2% nos EUA nos primeiros 5
meses de 2012, + 12% na Argentina no
primeiro trimestre de 2012. Globalmente, a produção mundial de leite
deverá crescer 3% em 2012.
PREÇOS AO PRODUTOR NA UE

Depois de uma segunda metade de
2011 com os preços do leite na origem
em crescimento contínuo, o valor
médio na União Europeia decresceu no
período entre Dezembro de 2011 e
Abril de 2012, seguindo a tendência de
sazonalidade e a pressão resultante do
aumento no aprovisionamento de leite
dentro e fora da UE. O mais recente
preço médio na UE foi estimado em
31,6 cêntimos/kg para Maio de 2012
(que é 5% inferior ao preço médio de
Maio de 2011), valor que é apenas uma
estimativa porque as notificações de
três dos Estados-Membros que são
importantes produtores de leite ainda
não eram conhecidas no momento da
elaboração deste relatório.
Em conclusão, a importante oferta adicional de leite foi bem absorvida pelo
mercado, com uma correcção de preços. Se bem que prever a evolução dos
preços do leite na origem, mesmo a
curto prazo, seja sempre difícil, os indicadores de mercado como os preços
do leite spot e os preços semanais dos
produtos lácteos, venham crescendo
semana após semana, o que parece
indicar que os preços do leite poderão
aumentar nos próximos meses depois
do pico de produção sazonal. No longo
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prazo, o equilíbrio entre a oferta e a
procura dependerá de uma grande
variedade de factores, que vão desde
parâmetros económicos às condições
meteorológicas.
PREÇOS DE PRODUTOS LÁCTEOS

Com excepção do queijo Cheddar, os
preços no mercado comunitário para
os diversos produtos lácteos vêm descendo desde Janeiro de 2012 chegando
ao seu nível mais baixo, equivalente a
120% do preço (virtual) de intervenção,
no final de Maio. Em Junho verificou-se
um aumento dos preços os quais estão
agora a estabilizar em 127% no caso do
leite em pó desnatado, 123% no caso
da manteiga e, igualmente, 123% no
caso do leite em pó inteiro, relativamente aos respectivos preços (virtuais)
de intervenção. No caso do queijo
Cheddar essa percentagem rondaria os
139 por cento.
No mercado mundial, os preços seguiram, de forma muito similar, a mesma

tendência. Actualmente, os preços norte-americanos, parecem ser mais competitivos para o leite em pó desnatado,
quanto a Oceânia surge em melhor
posição no caso da manteiga, do leite
em pó inteiro e do queijo Cheddar. A
performance exportadora da União
Europeia foi especialmente positiva
para o leite em pó desnatado e para o
soro em pó.
MARGENS AGRÍCOLAS NA UE

Durante a maior parte de 2011, os
custos operacionais crescentes foram
compensados pelo incremento dos
preços do leite. As margens para o
leite na UE diminuíram durante o primeiro trimestre de 2012, na sequência
de quebra dos preços do leite na origem, mas, ainda assim, permanecem
ligeiramente acima dos registados no
primeiro trimestre de 2011. As estimativas para o segundo trimestre estarão
disponíveis em Setembro de 2012.
ANEXO 1. OFERTA E PROCURA

O aumento da produção de leite na
União Europeia resultou no crescimento dos fabricos de leite concentrado,
leite em pó desnatado, manteiga e butteroil, nata, queijo e leite de consumo.
O volume de produção do leite em pó
inteiro estabilizou e a produção de
iogurtes e leites fermentados abrandou.

Enquanto a recolha de leite na UE-27
aumentou 2,2% na campanha leiteira
2011-12, a situação apresenta contornos bastante distintos de Estadomembro para Estado-membro, como
se pode apreciar na tabela seguinte.
ANEXO 2. PREÇOS DE LEITE
NA ORIGEM

A última estimativa para o preço médio
do leite na origem na União Europeia
refere-se ao mês de Maio e apresenta
um valor de 31,6 cêntmos/kg, valor
superior em cerca de 30 por cento ao
pico atingido no meio da crise do sector, em Maio de 2009.
As mais recentes informações relativas
a preços spot sugerem que os preços

de leite na origem se podem tornar
mais firmes nos próximos meses.
ANEXO 3. PREÇOS DOS PRODUTOS
LÁCTEOS

ANEXO 4. INTERVENÇÃO E
ARMAZENAGEM PRIVADA

Em 2012 ainda não foram recebidas
quaisquer ofertas para a compra de

manteiga ou de
leite em pó desnatado ao abrigo
do regime de
intervenção
pública (a intervençã o
está
aberta entre 1
de Março e 31
de Agosto).
Desde o seu
início, a 1 de
Março de 2012,
foram recebidas
ofertas ao abrigo
do regime de
ajudas à armazenagem
privada

(PSA) de 104 484
toneladas, 35% a mais
do que em 2011 no
mesmo período. Em
comparação com a
situação no início de
Maio (com mais 77% do que no mesmo
período de 2011), o diferencial acumulado das quantidades oferecidas tem

vindo a desacelerar. Os maiores volumes estão armazenados na Holanda,
Alemanha, França e Irlanda.

ANEXO 5. RENTABILIDADE DAS
EXPLORAÇÕES

Entre 2007 a 2009, as margens das
explorações leiteiras na UE caíram 45%
devido à quebra dos preços do leite na
origem. Os menores custos de produção registados em 2009 não foram suficientes para compensar a forte quebra
de preços do leite.
Desde então, a rentabilidade das explorações leiteiras comunitárias tem vindo
a recuperar para níveis próximos dos
de 2007: nos últimos três trimestres de
2011, as margens do leite na UE, foram
apenas 7% inferiores aos valores excepcionais de 2007. Durante a maior parte
de 2011, o incremento dos custos de
produção foi compensado pelo aumento dos preços do leite.
Estima-se que a rentabilidade das
explorações leiteiras da UE terá diminuído no primeiro trimestre de 2012,
na sequência de queda dos preços de
leite na origem, consequência de um
aumento dos volumes produzidos, ao
mesmo tempo que os custos de produção mantiveram uma progressão constante. No entanto, é importante notar
que a margem bruta no primeiro trimestre de 2012 é ainda maior superior
à verificada no primeiro trimestre de
2011. Os gráficos seguintes permitem
visualizar a evolução das margens para
a UE, como um todo, mas também
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para cada um dos grupos de Estadosmembro (UE-15, UE-10 e UE-2).
As estimativas relativas à rentabilidade
para o segundo trimestre estarão disponíveis a partir de Setembro de 2012.

ANEXO 6. EXPORTAÇÕES COMUNITÁRIAS E PREÇOS INTERNACIONAIS

As exportações da União Europeia nos
primeiros quatro meses de 2012 ultrapassaram os níveis do ano passado para
o queijo, o leite em pó desnatado, o
soro em pó e o leite condensado,
enquanto uma tendência mais fraca foi
registada para o leite em pó inteiro, a
manteiga e o butteroil.
No mercado mundial, os preços estão
a mostrar sinais de recuperação.
ANEXO 7. PAÍSES TERCEIROS

A produção de leite no hemisfério sul
está sazonalmente no seu nível mais
baixo. As entregas de leite neozelandezas no primeiro trimestre de 2012
estão 9,9% acima das do mesmo período de 2011, após um aumento de
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10,5% da produção de leite acumulada
no ano civil de 2011 face a 2010. Nos
primeiros 10 meses da campanha leiteira (de Junho a Março) a produção de
leite na Nova Zelândia está 9,7% acima

da do ano passado no mesmo período.
O pagamento médio aos produtores
para esta campanha deverá rondar os
30 cêntimos/kg de leite (dependendo
da taxa de câmbio utilizada).
A produção de leite na Austrália cresceu 3,9% no mês de Maio, colocando a
produção de leite para os onze meses
acumulados da actual campanha (de
Julho a Maio) 4,3% acima do nível de
igual período da campanha precedente.
Os preços pagos aos produtores
situam-se entre 0,28 e 0,30 euros/kg
(dependendo do câmbio utilizada).
Nos EUA a produção de leite cresceu
4,2% nos primeiros cinco meses de
2012, em comparação com o mesmo
período de 2011. A produção estás a
diminuir por efeito da sazonalidade. A
previsão da produção de leite para
2012 apresenta um incremento de 3%
(após um aumento de 1,8% em 2011).
O preço médio para todos os tipos de
leite para 2012 situa-se entre 29,6 e
30,3 cêntimos/kg (dependendo da taxa
de câmbio utilizada). Em 2012, a iniciativa Cooperatives Working Together
(CWT), apoiou os seus membros na
exportação de 30. 073 toneladas de
queijos e 20.502 toneladas de manteiga
e butteroil. Em 2011, a iniciativa apenas
havia apoiado exportações de queijo.
As entregas de leite na Argentina, no
primeiro trimestre de 2012, estão estimadas como sendo 12% por cento
superiores às do mesmo período de
2011, após um aumento de 16,7% da
produção de leite acumulada no ano
civil de 2011. Para Janeiro de 2012, os
preços do leite na origem situavam-se
em 26 cêntimos/kg (dependendo da
taxa de câmbio utilizada).

“NÃO QUEREMOS UM PDR MUITO DIRIGISTA”
ENTREVISTA À REVISTA VIDA RURAL (N.º 179 - JUL/AGO 2012)
O novo Plano de Desenvolvimento Rural tem como missão principal ajudar a atingir o
objectivo da autossuficiência agroalimentar em valor em 2020. para isso é necessário
aumentar a produção, aumentar a concentração da oferta e promover uma distribuição
mais equitativa do valor ao longo da cadeia. Eduardo Diniz, director do GPP, fala das
linhas mestras deste novo pacote de ajudas ao investimento que aguarda ainda definições de reformas da PAC.
VR: Está-se a trabalhar num novo Plano
de Desenvolvimento Rural (PDR). Quais
serão as linhas mestras orientadoras
deste novo quadro?
ED: Antes de mais, quisemos começar

bastante cedo a programação por
orientação por orientação da tutela, no
sentido de os trabalhos começarem o
mais depressa possível. Logo em Janeiro fizemos uma reunião com todas as
organizações de agricultores, da agroindustria e do ambiente no sentido de
fazer um questionário muito aberto
sobre o que desejavam para o próximo
PDR.
Nessa ocasião também convidamos a
união Europeia e houve uma apresentação sobre essa matéria. depois das respostas ao questionário fizemos um
documento de orientação
ao que no fundo é um pequeno diagnóstico, a meu ver incisivo, sobre quais
são os principais problemas aos quais
juntámos as orientações da tutela. O
documento já baliza aquilo que se quer
para o próximo programa. Não é um
PDR, que será um exercício mais complexo com elementos que não dependem só do ministério da agricultura.
VR: Mas já há linhas claras, a simplificação salta logo como um grande objectivo. O que é preciso simplificar?
ED: Antes de mais o documento de

orientação tem algo de inovador nesse
aspecto, desde muito cedo estamos a
balizar e a dizer quais são as bases com
que temos de trabalhar. Estávamos
convictos que a simplificação era algo
unânime, mas nada como vir escrito
num documento de orientação com o
qual toda a gente concordou nesse
ponto. porque se nesta fase toda a
gente concorda com esse objectivo,
estou em crer que mais para a frente,
possa levantar problemas. O que é normal, porque a nossa agricultura é muito
variada e específica e muitas vezes reivindicam-se medidas concretas para
ocorrer a estas particularidades. E este
documento serve também para isso,
para dizer: atenção que com este
objectivo todos concordaram...

VR: É quase um compromisso?
ED: Sim, porque a simplificação é um

objectivo transversal. Também é
importante que as elegilibilidades sejam
claras e suficientemente abrangentes...
VR: Isso não é assim tão fácil como parece...
ED: Não, mas temos de olhar para o

Proder, há complexidades muito grandes mas também há medidas que funcionaram, é preciso aproveita o que
está bem, não vamos começar do zero
como
muitas
vezes há a tentação fazer. A agricultura portuguesa não está no
ponto zero, tem
problemas
que
fazer parte do
diagnóstico mas
há crescimento
das exportações
e da produção e
as medidas ao
investimento tem
dado um contributo
positivo
para esse crescimento, temos de
aproveitar essa experiência.

VR: Também há unanimidade sobre a
necessidade de criara medidas relativas
à concentração da oferta, que é importante. o que está pensado?
ED: Deixe-me recuar um pouco por-

que existe um encandeamento e uma
coerência. Nos apresentamos um visão
que pretende chegar à autossuficiência
no sector agroalimentar em 2020 promovendo a sustentabilidade de todo o
território nacional. É aqui que queremos chegar. Esta visão tem um factor
muito forte que é o aumento da competitividade do sector, mas tem também a preocupação que todo o território contribua para esse objectivo...
VR: Não é muito ambicioso chegar a
autossuficiência em 8 anos?
ED: É ambicioso, mas não é impossível.

Os cálculos que temos apontam para aí,
porque tem existido um aumento con-

tínuo da produção, mas esse aumento
não tem sido tão grande quanto os
aumentos do consumo. Mas é uma
situação que nos anos mais recentes
tem sido esbatida. O perfil do consumidor português alterou muito para produtos que não consumíamos tanto,
mais proteínas, hidratos de carbono,
etc... Estamos em crer que se mantiver
o perfil dos últimos anos, este objectivos não é impossível de atingir, temos
é que incrementar a produção e aqui o
PDR é um instrumento excelente, se
estiver bem focado, para atingir esse
objectivo. É dentro desta visão e estratégia que está todo o território envolvido, e não podemos esquecer a sustentabilidade do território. Temos três
objectivos, aumentar a produção como
já disse, aumentar a concentração da
oferta e promover uma distribuição
equitativa do valor ao longo da cadeia
alimentar...

VR: Essa é a grande questão, porque
aumentar a produção acaba por não ser
assim tão difícil... a questão é, estamos a
faze-lo de uma forma sustentada, com
mercado garantido?
ED: Mas aí existe uma questão impor-

tante que já referiu há pouco, que é o
aumento da concentração da oferta.
Aqui temos de ser muito consequentes, para que esse objectivo passe para
a medidas. Mas é preciso ter consciência que ainda estamos dentro de um
processo negocial, e não estamos totalmente satisfeitos com os instrumentos
que vêm na proposta do desenvolvimento rural da Comissão e queremos
ver alterações a este nível...

VR: Onde é que as propostas não vão ao
encontro dos interesses nacionais?
ED: A proposta cria apoios para a cria-

ção de agrupamentos de produtores,
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mas mais do que um problema ao nível
de criação de OP queremos é aumentar a dimensão das que existem. Um
bom exemplo é o sector do tomate
que tem mais de uma dezena de OP
para 300 produtores. Se os instrumentos apoiarem também o robustecimento das organizações de produtores
seria bom. Ao nível das medidas, não
precisamos de grande complexidade,
mas é certo que algumas medidas
podem ser condicionadas ou majoradas
a quem pertença a OP. Não são mecanismos complicados, mas dão um sinal
muito forte da opção. Não queremos
que o PDR seja muito dirigista nos sectores onde se deve apostar, porque
isso deve partir da iniciativa privada,
mas através destes sinais ou condicionamentos queremos promover a concentração.

VR: isso é claramente uma rotura com o
anterior Proder, o documento de orientação não aponta sectores ou fileiras...
ED: Sim, a agricultura é que é estratégi-

ca. Temo consciência que há alguns
sectores, particularmente a produção
vegetal, que têm crescido bastante e
tem acréscimos de valor muito mais
evidentes do que sectores que têm
grande incorporação de custos de factores de produção. Mas mesmo assim
nesses sectores, caso da produção animal, com custos elevadíssimos, pode
haver projectos em que o acréscimo de
valor seja muito mais evidente. Prefiro
um bom projecto no sector da carne,
com acréscimo de valor, do que um
mau projecto no sector do vinho. Criar
uma discriminação negativa aos investidores e sectores é pernicioso, o foco
deve ser acrescentar valor, claramente.
VR: Aumentar oferta, concentrar produção e distribuir valor equitativamente ao
longo da cadeia... Esta será a parte mais
complicada...
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ED: mas aí a concentração da oferta

tem um papel decisivo, e há outras
medidas de cooperação e de transferencia de conhecimentos e inovação
que acabam por ter algum impacto...
tudo o que promova o consumo de
produtos nacionais é indutor de atingir
estes três objectivos.
VR: A competitividade é uma linha mestra, e há consenso que deve ser reforçada...
ED: Há um consenso generalizado que

a agricultura tem de dar o seu contributo para a redução do défice, e existe
um optimismo que pode dar esse contributo...
VR: Mas isso é diferente da competitividade, podemos produzir e não sermos
competitivos...
ED: Como disse há pouco, a competiti-

vidade e a sustentabilidade são duas
faces da mesma
moeda. A questão é no que
investimento das
explorações
é
algo que é visto
como uma questão âncora que é
muito importante desenvolver e
que tem de ser
prioritário.
Mas na componente territorial
também há uma
questão inovadora que vai introduzir alguma complexidade, ma sim
para nós, espero eu, do que para os
agricultores, vai ser feita uma programação multifundos, ou seja, o Feader, o
Fundo Social Europeu, o Fundo de
Coesão, as pesca e o Fundo de Solidariedade Europeu, estes cinco fundos
vão ter e responder aos objectivos da
Europa 25, sendo que há prioridades
para cada um deles. por sua vez vai ser
feito um contrato de parceria entre o
Estado português e a Comissão Europeia em que estes fundos têm de ter
uma programação coerente. O Feader
vais-se incluir dentro destes fundos, e
vais ser importante a forma como os
outros fundos vão interligar-se com o
espaço rural. Temos convicção de que
há muitas matérias que têm estado no
espaço rural e que podem e devem ser
asseguradas por outros fundos como as
Infraestruturas pesadas, a questão da
formação e mesmo lógicas territoriais
como o Leader que pode ter uma ges-

tão mais multifundos e não ter programas semelhantes noutros fundos.
Vemos com bons olhas essa programação que a Comissão Europeia nos propõe, e embora estejamos cientes que é
uma variável que vais fazer com que
não dependa só do ministério o programa estar pronto.
Mas o que é importante, voltando á
competitividade, é que não se perca de
vista a componente produtiva do sector, o foco tem de ser sempre a produção.
VR: Na prática, haverá medidas a que se
pode aceder directamente noutros fundos ou e só libertar verbas daqui para
colocar noutro lado?
ED: A questão é que certo tipo de

questões devem ser tratadas por
outros fundos, e esse encaminhamento
será feito. Não pode é haver zonas
cinzentas, se há medidas que estão
melhor colocadas dentro do Feader,
venham elas que programamos e
damos resposta. Se há outras matérias,
como o melhor exemplo é a questão
da promoção, que não esta no Feader,
e que é algo essencial para a nossa
agroindustria, tem de estar garantida
noutros fundos. E nós, MAMAOT,
temos de ter assegurado que há um
desenho coerente sobre essa matéria.
VR: Vai saltar (do Feader) muita coisa
para outros fundos?
ED: É um processo negocial, os outros

fundos também vão dizer que o Feader
pode assegurar outras coisas...

VR: Significa ter de negociar com outros
ministérios, economia...
ED: economia, finanças, o observatório

do QREN neste momento está nas
finanças...
Antes de mais tem de existir um chefe
de fila para a questão do contrato de
parceria, em que somos participantes e
contribuintes enquanto o Feader e isso
tem de ser visto deforma coordenada.
A Comissão Europeia a isso obriga e
será vantajoso do ponto de vista da
política territorial.
VR: O que há de novo no eixo da competitividade?
ED: A gestão de risco é totalmente

nova. Tem a ver com o processo
comunitário, era para estar no primeiro pilar e passou para o segundo e é
algo em que estamos a apostar...
VR: Na prática o que vai significar esta
medida?
ED: Vamos ter um instrumento finan-

ceiro cofinanciado pela União Europeia
onde podemos acomodar medidas

como os seguros, por exemplo. É uma
questão de bom senso, é uma opção
política mas vai ao encontro da procura
de instrumentos mais eficazes para tentar universalizar outra vez a questão
dos seguros agrícolas, que é um grande
problema. Como sabe, o SIPAC,
(Sistema Integrado de Protecção Contra Aleatoriedade Climáticas_), tem
vindo a criar dívida e a ter uma cada
vez menos abrangência junto dos agricultores. É uma oportunidade importante para ter o alicerce dos seguros
agrícolas em Portugal.
VR: O que serão os instrumentos destabilização de rendimentos?
ED: É muito recente ainda, ainda esta-

mos a estudar esta questão a nível da
engenharia financeira, mas existe um
grupo de trabalho que está a trabalhar
neste ponto. Pode ser um pouco concorrente com o actual RPU.
VR: Acaba por ser um duplicação?
ED: Não, porque a reforma que está a

ser feita a nível dos pagamentos directos também é muito profunda. Como
sabe, só pare do actual RPU será
reflectido enquanto ajuda ao rendimento na futura PAC, a proposta da
Comissão aponta para apenas 40% do
total das ajudas directas. Às vezes são
colocadas estas sementes nos regulamentos... Em certos sectores pode ser
pertinente, temos de estudar quais,
ainda não sabemos as necessidades que

podemos ter a este nível...
VR: No ponto do fomento da produção,
há a novidade da Parceria Europeia
para a Inovação...
ED: É inovador, a nível do desenvolvi-

mento rural temos de encaixar esta
parceria que é muito recente e ainda
está em sede de negociação. A ideia é
potenciar a inovação, que é muito
importante e que terá de estar virada
para o real, para o mercado.
VR: A floresta aparece com um pilar da
sustentabilidade.
Vai privilegiar conceitos como a
floresta mediterrânica, a diversidade
de espécies, há
algum ponto novo?
ED: Ainda vamos

ter muita discussão na floresta.
Com o quadro
anterior a floresta
ficou mais organizada, o sector
tem ideias próprias, o que é muito bom, e isso é muito produtivo. O que nos tem chegado
da parte dos produtores é a aposta no
aumento da produtividade das suas
manchas já em produção, porque tem
havido um problema de perda de produtividade. ao nível dos fogo e de questões ambientais temos de encara isso
ao nível de outros fundos onde estão
integradas as redes primárias
de combate. Mas as medidas
em si não serão extraordinariamente diferentes, temos é de
ver para onde é que o foco
tem de ser apontado. Se queremos a autossuficiência em valor
em 2020 temos de ver para
onde se dirigem estes investimentos para darem resultados
práticos.
VR: Podemos esperar algumas
medidas mais radicais, nomeadamente o apoio a produções
delicadas de eucalipto, por
exemplo, pela importância na
industria de celulose?
ED: A questão centra-se aí

mesmo. O debate agora está
lançado, é muito cedo para
dizer qual o tipo de elegibilidade que existirá.

VR: Vai ser uma questão polémica...
ED: Vai ser, mas é muito cedo

para responder. Embora o sector esteja mais preocupado

com a falta de produtividade das manchas já existentes do que com a expansão de área, e isso reduz já alguma
polémica. A esmagadora maioria da
floresta está na mão de privados, e de
proprietários de pequena dimensão,
quando chegam ao 4º corte muitos
deles não têm capacidade investimento
na renovação de manchas. E isso vai
gerar importações. Mas sobre isso ainda não lhes posso dar uma resposta,

mas não fechamos a porta e o regulamento não impede.
VR: Na organização estrutural, há novidades?
ED: A Cooperação é inovadora no

regulamento. Na prática é criação de
pólos e clusters, é também um pouco
cedo para falar, mas esta medida não
pode dar resposta alguma pressão que
sentimos. por exemplo, uma das decisões que está tomada vai no sentido de
só existirem têm programas, Continente, Madeira e Açores. Não houve abertura para fazer programas temáticos.
Das conversas que tenho tido, já existiram neste momento mais de 20 programas temáticos neste país, quando a
criação de programas temáticos só tem
vantagem ao nível de um aumento de
10% para os jovens agricultores e para
as cadeias curtas, não dá mais vantagens nenhuma e tem a desvantagem
enorme de termos de fazer todos os
passos de programação de um programa, avaliação ex-ante, condicionalidades, um trabalho imenso sem vantagens. E medidas deste género
(Cooperação) podem dar resposta a
certas especificidades sectoriais ou
territoriais de uma maneira muito mais
inteligente do que criar mecanismos de
programação muito pesados.
VR: Tem alguma meta para o número de
medidas e acções?
ED: Até agora só reduzimos uma medi-

da, que foi o bem-estar animal. Estando
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a fazer um exercício de programação
simultâneo com um exercício de negociação é muito difícil nesta fase ser muito objectivo. O que dizemos é que não
vamos criar medidas que sejam conjugações de medidas da Comissão Europeia ou subpartes. O menu existente é
o que vamos aplicar, reduzindo eventualmente no número de medidas. Há
um factor determinante que é não

sabermos ainda qual é o orçamento
que está destinado ao desenvolvimento
rural, mas o sentido é de racionalizar
respeitando, o menu, não vamos fazer
invenções a esse nível... Essa foi uma
das maiores razões do atraso do programa anterior, criou-se um menu
alternativo ao que existia que até era
simples e arrumado. É ao nível da elegibilidade dos investimentos, ao nível
escolha das medidas existentes que isso
se faz.
VR: É suposto serem as direcções-gerais
de agricultura as entidades responsáveis
pelo novo PDR?
ED: O que está previsto no programa é

muito genérico...

VR: Mas resultou no Proder? Que balanço faz?
ED: Acho o Proder começou muito mal

mas recuperou bastante e dentro do
modelo actualmente existente. Não tenho preconceitos com este modelo,
embora como disse, o documento de
orientação seja vago nessa matéria.
Dentro do quadro de cooperação com
outros ministérios o nosso modelo de
organização tem de ter coerência global em termos de vários fundos, mas à
partida não penso que isso seja um
óbice, não vejo problemas continuar.
VR: Disse que a sustentabilidade será
outra face da moeda. As agroambientais
são decisivas e sofreram uma grande
reestruturação no último Plano. O que
está previsto a este nível?
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ED: Aqui há um relacionamento enor-

ED: Era uma simplificação importante

me deste eixo com o 1º pilar , temos o
greening que é uma revolução e que vai
ter um impacto muito grande no
desenvolvimento rural porque vai ser o
baseline para futuras medidas e condiciona muito o seu desenho.

se a conseguíssemos introduzir. Ou
seja, nós ja temos experiência de três
quadros comunitários de apoio e se
formos fazer uma avaliação dos investimentos existentes vão-se reduzir a
quatro ou cinco tipologias e meia dúzia
de equipamentos. Se já temos essa
experiência adquirida e se conseguirmos tabelar isso, podemos até dar ajudas forfetárias. ou sejam um projectotipo pode ter uma ajuda base-tipo...

VR: Ou seja, se o greening for muito
forte no 1º pilar isso vai limitar muito as
agroambientais no 2º pilar...
ED: Limita, a

justificação das
medidas
seria
mais difícil. Nem
é uma questão
de budget. O
greening
tem
três componente: as pastagebs,
a diversificação e
a superficie ecológica. a superfície ecológica são
7% que tem de
ser
colocados
em áreas não
produtivas, a não
produção de 7% à partida é complicada,
e ao nível de negociação há muito trabalho a fazer. por isso este PDR é
extraordinariamente importante também para acomodar problemas que
venham acontecer resultantes do 1º
pilar.
VR: Da redução das ajudas?
ED: da redução das ajudas, da flat rate

(pagamento único forfetário), da distribuição entre agricultores e regiões,
temos de olhar para este pacote como
amortecedor de alguns desequilíbrios
que podem acontecer em alguns sectores e regiões. Em termos de experiência do passado, gostamos muito mais
de algumas medidas que estavam no
Ruris do que no Proder, eram mais
simples, queremos voltar a tornar as
medidas mais simples para que as pessoas possam fazer o seu papel de actuação, dentro dos valores agrícolas e
ambientais, tendo em conta o que está
a acontecer no 1º pilar. Por isso têm de
ser robustas em termos de financiamento e actuar no território de uma
maneira importante. E que não se reduza ao número de agricultores que agora
beneficiam, neste momento tem uma
abrangência pequena face ao passado.
VR: No documento de orientação, a
estrutura da programação aponta para
a utilização, sempre que possível, de
tabelas de custos. O que será isto exactamente?

VR: Sem fazer contas à medida?
ED: Isso era o ideal, mas nem sempre é

possível. Ou então uma tabela em que
o avaliador sabe logo que o pivot, por
exemplo, tem um valor de referencia x.
Se o produtor conseguir mais barato
ou mais caro é com ele. Se conseguirmos caminhar nesse sentido aligeiramos imenso a avaliação dos projectos e
introduzimos uma transparência muito
maior. Não será possível para tudo,
porque os empresários têm criatividade para aparecer com coisas novas, e é
bom que assim seja... É assim que se faz
no Vitis e nos programas europeus de
maior execução é tudo com pagamento
forfetários. Na prática é uma aproximação às medidas do 1º pilar.
VR: Vamos continuar a ter abertura de
concursos?
ED: Vamos ter de avaliar. Nos questio-

nários aos parceiros, um dos pontos
mais pedidos foi a existência de medidas em continuidade, esse problema
está sinalizado...

VR: O que é que o preocupa mais a nível
da reforma da PAC que possa condicionar o PDR?
ED: O pacote financeiro que está em

risco de ser reduzido. Portugal tem
mais de 4% das verbas de desenvolvimento rural e com a entrada de novos
estados membros a negociação é diferente. Há também a questão da elegibilidade do regadio e das OP...
VR: É confortável a questão do regadio?
ED: Temos feito um grande trabalho de

informação junto da Comissão para
explicar do ponto de vista ambiental as
vantagens do regadio. Há uma pedagogia que tem de ser feita nos países dos
norte da Europa, temos de explicar que
temos água no inverno mas temos de
aprender a armazena-la e usa-la em
beneficio do risco de desertificação e
do combate às alterações climáticas.
Queremos aproveitar os recursos que
já cá estão. A modernização e os novos
regadios trazem poupança de água a
longo prazo.

MERCADOS EMERGENTES DOMINAM A ATENÇÃO
ARTIGO PUBLICADO NA GRANDE CONSUMO (N.º 15/2012)
Os consumidores de baixos rendimentos e os mercados emergentes são a grande oportunidade para a indústria de lacticínios à escala mundial. A conclusão é do Dairy Index da
Tetra Pak, pesquisa elaborada à escala mundial e que destaca o aumento do poder de
compra e prosperidade nos mercados emergentes. Ao todo são 2,7 mil milhões de possíveis consumidores.
Ao todo são 2,7 mil milhões de consumidores de baixos rendimentos, residentes em países em desenvolvimento,
que constituem a próxima grande
oportunidade da indústria de lacticínios.
Conclusão retirada da nova pesquisa
Dairy Index da Tetra Pak, pesquisa realizada a nível mundial e que destaca o
aumento do poder de compra e prosperidade nos mercados denominados
como emergentes enquanto potenciador da apetência por produtos lácteos
embalados.
Evoluindo a contra-ciclo face ao que é a
realidade dos mercados maduros, os
níveis de consumo de produtos lácteos
das populações dos países emergentes
irão aumentar num rácio de 10 mil
milhões de litros no período de 2011 a
2014 (70 a 80 mil milhões de litros),
com o estudo a reconhecer ainda a
alteração do tipo de consumo efetuado,
ao substituir o consumo de leite avulso
pelo de leite embalado.
Em causa está 40% da população mundial que vive com rendimentos diários
que oscilam entre os 2 a 8 dólares por
dia e que não têm merecido a atenção
da produção láctea. Correspondentes a
50% da população dos países em desenvolvimento e a 38% dos consumidores
de produtos lácteos líquidos nesses
mesmos países, metade deste tipo de
consumidores – denominados pela
Tetra Pak como DiP (Deeper in the
Pyramid) – vive na Índia e China, com o
estudo a focar-se em seis países que
representam uns impressionantes 76%
do consumo de produtos lácteos líquidos nos países em desenvolvimento:
Índia, China, Indonésia, Brasil, Paquistão
e Quénia.
Paralelo ao aumento do poder de compra e acesso a um maior “cardex” de
produtos, “estes consumidores ganham
também maior consciência e preocupação sobre a segurança alimentar, sendo
ainda expetável que aumente a procura
de produtos alimentares embalados e
por soluções “ready-to-drink””, aponta
o estudo.
Com uma taxa anual de crescimento

estimada de 3% entre 2009 e 2020, a
população mundial que sobrevive com
mais de 8 dólares por dia deverá
aumentar 4% ao ano, de acordo com a
Boston Consulting Group, a consultora
que trabalhou diretamente com a Tetra
Pak na elaboração do Dairy Index.
Desafios
Entre os principais desafios identificados pelo Dairy Index encontrase a
necessidade de produzir “alimentos
embalados que sejam económicos,
acessíveis e atrativos para consumidores de baixos rendimentos. Isto significa
que os produtores terão que oferecer
produtos lácteos saudáveis, seguros e
nutritivos sem adicionarem custos
insustentáveis”, analisa. A estas duas
questões juntar-se-á a necessidade de
se encontrarem disponíveis nos formatos de comércios, seja em áreas rurais
remotas ou em cidades congestionadas,
onde este tipo de consumidores compram.
O preço será, seguramente, um fator preponderante ao desenvolvimento destes produtos, com a soja ou o
ácido lácteo a posicionarem-se como alternativas ao leite integral e
possibilitando a introdução de produtos lácteos
nutritivos e saudáveis
com um menor custo.
Outra forma poderá
passar por reduzir o
tamanho das embalagens ou a opção por
embalagens mais básicas.
Opções tomadas de
forma a tornar os produtos lácteos acessíveis
a todos os consumidores, outros dos desafios
futuros da indústria,
uma vez que cerca de
“70% das compras DiP
são realizadas em lojas locais e tradicionais, geridas como negócios de família e

não em supermercados ou lojas de
conveniência. É importante que as
empresas encontrem formas inovadoras de chegar até estes consumidores”.
Para isso, ter-se-á que produzir localmente, nas regiões onde a procura de
produtos lácteos líquidos está a aumentar, registando-se algumas movimentações de empresas que já se encontram
a associar-se a distribuidores que trabalham de forma muito próxima com as
lojas locais e começaram a adotar
meios de transporte apropriados para
distribuir os seus produtos como, por
exemplo, a bicicleta.
Tornar os produtos atrativos para os
consumidores Deeper in the Pyramid
(DiP), que se focam em garantir a
melhor oferta alimentar para as suas
crianças - muitas vezes reduzindo
outras despesas para lhes conseguirem
providenciar alimentos de nutrição
básicos como o leite – é o grande desafio. As empresas têm que gerar um
volume de vendas significativo para
conseguirem obter uma economia de
escala que lhes permita oferecer a
estes consumidores uma boa relação
entre o preço pago e a qualidade da
nutrição obtida. Também é importante
começar a criar “reconhecimento de
marca” e a criar excitação face aos

produtos para crianças já que estas
compram bebidas lácteas e snacks com
algum dinheiro que começam a ter no
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bolso.
Apesar da conjuntura macroeconómica
e social ibérica, dados relativos a 2011
demonstram que em Portugal e Espanha o consumo de leite e de produtos
lácteos aumentou 1,9% face a 2010.
Procura cresce até 2014
A procura de produtos lácteos líquidos
vai acelerar no período 2011-2014,
liderada pela Ásia, África e América
Latina.
Globalmente, o consumo de bebidas
lácteas deverá aumentar a uma taxa
anual de 2.9% no período 2011-2014,
crescendo face aos 2.5% registados no
período 2008-2011, graças a um significativo aumento de procura registada
nos mercados emergentes, refere o
mesmo estudo da Tetra Pak.
As bebidas lácteas ácidas, o leite para
bebés e crianças e o leite com sabor
deverão registar o seu máximo crescimento no período de 2011-2014, refere ainda a pesquisa da Tetra Pak. As
bebidas lácteas ácidas, que tendem a
ser economicamente acessíveis e muito
apreciadas pelos consumidores DiP da
Ásia, deverão registar em igual período
um crescimento anual de 11.9%, logo
seguidas pelo leite para bebés e para
crianças com um crescimento anual de
9%. O leite com sabor aparece em terceiro lugar junto das preferências dos
consumidores Deeper in the Pyramid
(DiP), sendo esperado um crescimento
recorde de 4.8% ao ano.
TRÊS PERGUNTAS A:
Vera Norte, directora de Comunicação
da Tetra Pak
Grande Consumo - Que ilações
poderemos retirar do estudo Dairy
Index da Tetra Pak face ao que é a
realidade nacional a nível do consumo de leite? Não há oportunidades
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ros? A tendência de crescimento é
unilateral para os mercados emergentes?
Vera Norte - O Dairy Index é um
estudo promovido anualmente pela
Tetra Pak com dados recolhidos em
todo o mundo e que pretende avaliar
novas oportunidades de crescimento
para o setor da produção, distribuição
e comercialização de leite. Como tal,
todos os mercados são contemplados e
analisados. Este ano, as conclusões do
estudo apontam para um forte potencial de evolução do consumo do leite
nos chamados mercados economicamente “emergentes” - como a Índia, a
China ou o Brasil - onde uma grande
parte da população só agora começa a
ter acesso ao consumo de leite processado e distribuído em condições de
higiene e segurança em embalagens da
Tetra Pak.
Isto não quer dizer que os mercados
maduros, como Portugal, a Europa ou a
América do Norte sejam mercados
estagnados ao nível do consumo de
leite. Simplesmente, os níveis de crescimento aqui registados já não são tão
acentuados porque estamos numa fase
muito diferente enquanto consumidores. Mas mesmo nestes mercados mais
maduros, continuamos a assistir a alterações que revelam oportunidades de
crescimento, como a preferência por
novos formatos de embalagem, a procura de produtos lácteos com características diferenciadoras como a adição
de vitaminas, a ausência de lactose, leite
combinado com outros produtos e
sabores, etc.
GC - É expectável uma mudança
nos formatos de consumo num futuro próximo?
VN - Sim, claro. Todas as transformações que afetam a nossa vida quotidiana
condicionam também o nosso modelo

de consumo. Na Tetra Pak permanecemos atentos a essas mudanças no estilo
de vida dos consumidores para estarmos alinhados com as suas expectativas. Como exemplo, posso referir que
acabámos de lançar no mercado português uma nova abertura – a DreamCap
- para embalagens da Sumol+Compal,
que foi desenhada e pensada especificamente para tornar mais fácil o consumo em mobilidade, pois apercebemonos de que cada vez mais as pessoas
gostam de consumir as suas bebidas
enquanto caminham, gostam de estar
em permanente mobilidade e, por isso,
querem uma embalagem que seja mais
adequada a essa realidade.
Também na última edição da ANUGA,
a maior feira mundial de tecnologia
alimentar, apresentámos uma outra
abertura – a HeliCap, cujo formato foi
definido para permitir aos consumidores seniores (um grupo de consumidores em elevado crescimento nos mercados europeus e norte-americanos)
mais facilidade e conforto no seu uso,
exigindo menos 60% de força para ser
aberta.
GC - Os consumidores de baixos
rendimentos são, de facto, a grande
oportunidade deste mercado à escala mundial?
VN - Sim, o Dairy Index de 2012 aponta-nos essa conclusão. Não nos podemos esquecer que estamos a falar de
milhões de pessoas em países muito
populosos, como a China, a Índia, o
Brasil, o Paquistão ou o Quénia…
Estes consumidores têm baixos rendimentos se comparados com os consumidores dos países ditos “desenvolvidos” mas são rendimentos que eles
não possuíam há 10 anos atrás e que
hoje lhes permitem investir na nutrição
das suas famílias e no maior consumo
de leite e de produtos lácteos.

ROTULAGEM NUTRICIONAL COM NOVAS REGRAS
ARTIGO PUBLICADO NA GRANDE CONSUMO (N.º 15/2012)
Aplicável a partir de 14 de dezembro de 2014, o Regulamento 1169/2011 de 25 de
outubro prepara-se para começar a ser seguido pela indústria, apresentando algumas
diferenças face ao exigível até aqui. Mais e melhor informação ao consumidor, mas mais
dificuldade em comunicar marca é o que resulta deste novo regulamento, cuja discussão
ainda não se encontra concluída na totalidade.
As embalagens/produtos que até à data
de entrada em vigor deste regulamento
comunitário se encontrem no mercado
- e que não estejam ao abrigo da nova
legislação de rotulagem - podem ser
sempre comercializadas até final da sua
data de validade, o que confere, necessariamente, à indústria um longo prazo
de adaptação a esta nova realidade.
Mas o que mudará então ao abrigo do

Regulamento 1169/2011? Desde já, o
tamanho mínimo de letra exigível à
informação obrigatória e alguma voluntária, que passa a ter, no mínimo,
1,2mm, à exceção das embalagens mais
pequenas, nomeadamente, aquelas cuja
superfície maior seja inferior a 80cm2,
nas quais o tamanho mínimo de letra
exigível passa a ser de 0,9mm. Exigências que, numa primeira instância, conduzirão ao menor espaço para a comunicação de marca, não obstante a bondade da pretensão da Comissão Europeia em “rever, simplificar e agrupar
toda a Legislação num só texto com o
fim de: contribuir para um elevado nível
de proteção do consumidor; garantir o
direito do consumidor à informação;
ajudar os consumidores a fazerem
escolhas informadas, exigindo uma
rotulagem clara, compreensiva e legível;
evitar práticas que possam enganar o
consumidor; simplificar a Legislação,
garantir a segurança jurídica e reduzir a
carga administrativa, beneficiando o
consumidor; evitar práticas comerciais

desleais; alcançar a livre circulação dos
alimentos na UE”. Em suma, com este
novo regulamento procurase, no
entender da Comissão Europeia,
“garantir ao consumidor e a todas as
partes envolvidas uma informação
“verdadeira” e criando com novas
regras um regime legal eficiente a nível
Europeu”, ainda que numa primeira
análise se apresente mais confusa para
o consumidor.
Nomeadamente, ao
nível da lista de
ingredientes obrigatórios – onde se
destaca a não obrigatoriedade de incluir,
por exemplo, a dose
de fibra presente no
género alimentício –,
com a Rotulagem
Nutricional a constituir, provavelmente,
o principal objeto da
alteração deste regulamento, ao tornar
obrigatório a comunicação de sete
nutrientes em todos os géneros alimentícios - e cuja ordem foi alterada face à
legislação atual – com os suplementos
alimentares e águas minerais naturais a
serem a exceção a esta regra.
“Também os géneros alimentícios que
estejam embalados em
recipientes cuja superfície
maior seja de 25cm2 estão
isentos de contemplar
informação nutricional.
Esta pode ser apresentada
sob a forma de tabela ou
corrida, mas ao passar a
ser uma menção obrigatória tem que cumprir os
tamanhos de letra definidos por Lei”, explica Elisa
Magalhães, regulatory e
scientific affairs da Nestlé
Portugal.
Igualmente necessário é
indicar a origem dos óleos
vegetais, agrupados ou
não, assim como a obriga-

toriedade de realçar a presença de
alergéneos nos géneros alimentícios,
com a indústria a optar, na sua generalidade, pela formatação em negrito.
Denominação de venda, lista de ingredientes, peso líquido, frase de durabilidade condições de conservação, nome
e morada, instruções de utilização e a
informação nutricional são outros aspetos que passam a ter que cumprir os
requisitos de tamanho de letra.
Alterações que podem conduzir à diminuição dos idiomas presentes em produtos com rótulo multilingues, dedicados à exportação, traduzindo-se num
aumento de custos, e que, de igual
modo, pode conduzir ao desaparecimento de alguns SKU’s, pelo menos
para os “players” mais pequenos do
mercado, uma vez que ao ser uma lei
comunitária é de aplicação direta em
todo o espaço abrangido.
“Este regulamento estende-se também
às caixas de transporte que passa a ter
que ter denominação de venda, data de
durabilidade, condições de conservação
e nome e morada de que coloca esse
mesmo produto no mercado, ou do
revendedor autorizado na União Europeia, com o nome fantasia a dar lugar à
denominação de venda”, acrescenta
Elisa Magalhães.
Legislado igualmente é o Valor de Referência do Nutriente (VRN), que vem
substituir a menção até aqui aplicada de
Dose Diária Recomendada (DDR) a
que se junta o esquema voluntário
seguido pela indústria alimentar – no
caso da Nestlé o da CIAA - e que passa
a ter regras, não existindo na legislação
ainda valores de referência para crianças. A informação a transmitir ao consumidor passa agora a ser de Dose de
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Referência, fornecida em calorias por
cada 100gr de produto, por proporção
opcional, com o respetivo valor absoluto em quilojoules e quilocalorias.
Também a menção do país de origem/
local de proveniência de produto passa
agora a ter novas regras, com a nova
legislação a exigir a indicação da sua
origem quando este representar mais
de 50% do ingrediente primário do
género alimentício, o que seguramente
levantará alguns obstáculos em produtos como os cafés ou as misturas solúveis, provenientes de diversas origens,
com cada alteração efetuada a obrigar à
produção de novos rótulos. Todavia,
esta menção ainda se encontra em discussão na Comissão Europeia.
Igualmente obrigatório passa a ser
menção de Sal no género alimentício
(sódio era o elemento presente nas
embalagens até aqui), mesmo que o
produto não tenha sal adicionado, existindo a possibilidade de explicar, junto
da tabela nutricional que, “o teor de sal
se deve exclusivamente à presença de
sal naturalmente presente, o que pode
suscitar algumas dúvidas ao consumidor, nomeadamente, ao nível da alimentação infantil, as quais não se adiciona uma grama de sal”.

“Acreditamos que
esta medida irá provocar alguma confusão junto do consumidor, uma vez que
não tem presente
que o sal não se
encontra presente na
alimentação somente
sob a forma de cloreto de sódio”, sustenta a responsável de
normas alimentares
da Nestlé.
Alterações que obrigam, na imensa maioria dos SKU’s disponíveis, em encolher a
comunicação da marca nas embalagens,
apresentando-se a
mesma como impactante para a indústria, uma vez que vai
obrigar a profundas
mudanças na produção das embalagens,
obrigando, em muitos casos, a redefinir
estratégias e a optimizar produção.

BENS DE GRANDE CONSUMO PERDEM FACTURAÇÃO
ARTIGO PUBLICADO NA GRANDE CONSUMO (N.º 15/2012)
Num trimestre em que o Continente reforçou a liderança de mercado, os BGC perderam
facturação no período compreendido entre 26 de março e 22 de abril. Menor poder de
comprar, escolhas mais racionais, promoções mais agressivas e importantes caracterizam
o actual momento do mercado, onde inclusive a Alimentação voltou a desacelerar apresentando-se com resultados em linha face ao ano passado.
Os Bens de Grande Consumo perderam faturação na Quadrisemana 13 a 16
de 2012, equivalente ao período de 26
a Março a 22 de abril, onde, invariavelmente, as Marcas de Fabricante e Marcas de Distribuição e Primeiro Preço
voltaram a apresentar, invariavelmente,
comportamentos distintos no período
analisado. Nomeadamente, ao perder
5,3% no caso das Marcas de Indústria
face ao crescimento de 5,9% das
MDD+PP.
Em resumo da quadrisemana 13 a 16
cabe dizer que a Alimentação continua
a desacelerar ao apresentar o mesmo
registo de vendas face ao ano passado
(+0,5%), onde a prevalência do factor
preço como “driver” de consumo já
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não surpreende ninguém e a profusão
da oferta e qualidade aceitável das
MDD+PP fazem com que tenham subido vendas em valor 7,1% face aos cerca
de 4% de contracção das Marcas de
Fabricante.
De igual modo, as Bebidas, que até aqui
evidenciavam uma tendência de recuperação, voltam a derrapar no período
analisado ao perder mais de 5% na quadrisemana, historicamente proveitosa
para os operadores da categoria, este
ano marcada por uma Páscoa de baixas
temperaturas e que pode ter tido uma
palavra a dizer nesta performance
menos boa. Mas que não explica na
totalidade a pior performance de sempre das Marcas de Fabricante (-8,8%),

numa proporção inversa de medida
aproximada relativamente ao comportamento das MDD+PP (+10,4%).
Já nos mercados de base não-alimentar,
foi possível observar no período analisado que a Higiene do Lar continua a
cair -6,7% com as Marcas de Fabricante
a perderem 7,2% e as MDD+PP 5,6%,
desempenho que vem de encontro ao
que tem sido a tendência registada ao
longo dos últimos três meses. Tendência negativa seguida pela Higiene Pessoal, que continuam em quebra ao longo dos últimos 16 meses. Quatro longos meses onde as Marcas de Fabricantes apresentam uma variação das vendas em valor abaixo da variação total
de mercado, onde as MDD+PP cresceram 2,8%, todavia o pior desempenho
de 2012 e sinal de uma evidente
mudança nos hábitos de consumo dos
portugueses no que a este tipo de artigos diz respeito.
Continente lidera
O Continente reforçou a liderança de
mercado no primeiro trimestre de
2012. De acordo com dados Nielsen, a
insígnia Sonae alargou a sua quota de

mercado (valor medido por total de
cestas, em % do valor gasto) em 0,9%
nos primeiros três meses de 2012 face
ao período homólogo de 2012, atingindo os 25,7% contra os 24,8% de 2011.
De acordo com a Nielsen, o
Continente encerrou 2011 com
uma quota de 25%, com a insígnia a aumentar a compra média
a crescer 24€ (261€), enquanto
a compra por ocasião cresceu
quase 2€ para aproximadamente
45€.
Já o Pingo Doce, insígnia da
Jerónimo Martins, apresenta-se
sem surpresa como o segundo
player do mercado nacional, ao
apresentar uma quota de 19,3%
no trimestre e de 19,1% (+2,7%)
no Year to Date em 2011. Performance que se deve ao
aumento da compra média por
lar no trimestre, tendo crescido
9€ para 207€, com a compra por ocasião a fixar-se nos 28,4€.
Quem perde no período analisado foi o
LIDL, que viu a quota de mercado
reduzir 1% para 8,2%, apresentando-se
como o operador que mais perdeu nos

últimos dois anos, ao regredir de 10%
em 2009 para os 8,2% em 2011. Resultados que encontram reflexo na compra média efetuada por lar, ao decrescer 2€ para 105€. Já a compra por oca-

sião desceu 1,3€ para 22,6€.
Comportamento em linha com o apresentado com o Intermarché que viu a
sua quota de mercado decrescer de
10,3% (2009) para 9,8% no YTD de
2011. Já no trimestre os Mosqueteiros

viram a sua insígnia de
retalho alimentar crescer 0,2 p.p. face a 2011.
A compra média por lar
no Intermarché encolheu 3€ na compra
média por lar – de 170€
- e 1€ na compra por
oposição: 28,5€.
O Minipreço – que
recentemente reforçou
a sua oferta on-line, com
o lançamento de um
novo site – apresenta-se
como uma operação
estável, com os números
avançados pela Nielsen a indicarem a
manutenção de uma quota de mercado
de 7,1% no trimestre, superior à evidenciada entre 2009 e 2011: 6,9%.
Já ao analisar a cesta de compras, o

Minipreço viu a compra média por lar
subir 2€, mantendo o mesmo valor de
compra por ocasião: 17,7€ (-0,2€).
A fechar o ranking trimestral da Nielsen, a Auchan apresenta uma quebra de
meio ponto percentual na quota de
mercado, apresentando-se,
ainda, como a mais baixa
registada pelo grupo desde
2009, período no qual detinha 6,9% do mercado
nacional, tendo vindo a
apresentar uma linha
decrescente desde então:
6,7% em 2010 e 6,5% em
2011. Decréscimo acompanhado na respetiva análise
da compra média por lar
(140€, -9€) e compra por
ocasião (36,4€, -2,5€).
Dados a acompanhar na
próxima análise trimestral.
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RABOBANK DIVULGA RANKING DE EMPRESAS LÁCTEAS
DAIRY COMPANIES WORLD TOP 20 - 2012
O último relatório do Rabobank sobre as maiores empresas lácteas do mundo destaca
não somente "quem é quem na indústria de lacticínios", mas também, o contínuo aumento de actividades de fusões, aquisições e tensões entre o passado e o futuro da indústria
de lácteos. A capacidade dessas empresas de responder a mudanças nas dinâmicas globais determinará as suas previsões de sobrevivência e sucesso nos próximos anos.
A pesquisa sobre as maiores empresas
lácteas do mundo (classificadas por
vendas de produtos lácteos) tem algumas características familiares. Nestlé e
Danone continuam no topo da lista e
18 das 20 companhias são as mesmas
do ranking do ano anterior.
TOP 20
2012

EMPRESAS MUNDIAIS DE LÁCTEOS,

* Estimativa

Nota: dados de vendas são vendas apenas de produtos lácteos, baseadas em
valores de 2011 e transações de fusões
e aquisições completadas entre 1 de
Janeiro e 15 de junho de 2012;
Nota: aquisições pendentes que não
estão incluídas nas vendas de lácteos
são a aquisição da Pfizer pela Nestlé, a
aquisição da IDB Belgium pela Friesland
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Campina e a aquisição da Milk Link e
Milch-Union Hocheifel pela Arla Foods.
Entretanto, a pesquisa também mostrou algumas mudanças significativas. A
mudança mais notável é o contínuo
aumento da Lactalis. Com o actual
crescimento nas vendas e a aquisição
da Parmalat e Skånemejerier, a Lactalis
mudou da quarta para a terceira posição e agora está bem próxima da Danone. Porém, as
maiores mudanças na tabela
foram feitas pelos gigantes
chineses. Tendo entrado
pela primeira vez no Top 20
em 2010, a Yili subiu quatro
posições para a 15ª e a
Mengiu subiu duas posições
para a 16ª, demonstrando o
crescimento nas vendas no
mercado doméstico.
Apesar desse aumento nas
empresas chinesas, a lista
das 20 maiores empresas
lácteas do mundo continua
sendo baseada em países da
OCDE. Assim, 18 das 20
empresas que integram o
ranking estão localizadas na
União Europeia, na América
do Norte, no Japão ou na
Nova Zelândia.
Como divulgado no relatório do Rabobank de Janeiro
de 2011 "Show me the
money", o crescimento
deverá desacelerar nesses
mercados lácteos tradicionais nos próximos cinco
anos, à medida que a indústria enfrenta problemas
económicos e demográficos,
níveis já altos de consumo de produtos
lácteos, sobrepeso dos consumidores e
preocupações em relação aos custos
dos lácteos. Em contraste, nos mercados emergentes como a China, o
Sudeste da Ásia, a Índia e a América
Latina, deverá haver um crescimento
nas vendas, com tendências quase
opostas.
Essas dinâmicas vêm se desenvolvendo

há algum tempo e muitas das maiores
empresas lácteas do mundo vêm trabalhando para garantir a sua posição e
para sobreviver num mercado que está
a mudar. Aquelas que estão menos
bem posicionadas estão agora a agir
rapidamente para permanecer no ranking. A maioria está a trabalhar duramente para adquirir produtos, marcas e
competências que lhes permitam construir suporte em novos mercados de
crescimento. Hoje, 16 das 20 maiores
empresas lácteas têm investimentos na
área do processamento na Ásia e/ou na
América Latina; 15 delas têm investimentos na China.
Porém, um crescente senso de urgência entrou no jogo, à medida que os
mercados tendem a acelerar, aquisições
ou fusões diminuem o campo-alvo restante. Nos últimos 18 meses, muitas
das aquisições/fusões cruzaram fronteiras. A maioria das empresas do Top 20
comprou outras empresas ou entrou
em joint ventures para fortalecer a sua
posição durante esse período. As operações mais significativas incluem:
n Aquisição pela Nestlé da divisão de
nutrição da Pfizer, para obter melhor
entrada no setor de rápido crescimento de nutrição infantil nos mercados emergentes;
n Aquisição pela Lactalis da Parmalat,
dando acesso a vários novos mercados em várias zonas do globo;
n Aquisição
pela FrieslandCampina da
Alaska Milk nas Filipinas, expandindose num mercado de rápido crescimento;
n Fusão proposta pela Arla com a Milk
Link no Reino Unido, e com a MilchUnion Hocheifel na Alemanha, consolidando a sua presença no norte da
Europa;
n Aquisição pela canadiana Saputo da
fabricante de queijos norte-americana
DCI para aumentar o seu portfólio de
produtos no mercado de queijos dos
Estados Unidos;
n Aquisição
pela Müller da Robert
Wiseman Dairies, no Reino Unido, e
uma joint venture com a PepsiCo nos
Estados Unidos para cobrir a crescente categoria de iogurtes nos Estados
Unidos.
A expectativa é que as empresas continuem a procurar vigorosamente fusões
e aquisições nos próximos doze meses
à medida que competem por crescimento e lucros num ambiente de mercado que passa por mudanças.

GREGOS FORA DA CRISE DOS IOGURTES
ARTIGO PUBLICADO NA INTERNATIONAL DAIRY MARKETING
De acordo com o painel de lares da Kantar Worldpanel, todos os indicadores da categoria
de “iogurtes e sobremesas lácteas”, com excepção do preço médio, tiveram um decréscimo no YTD P05 12 2012 (período que decorre entre 29 de Janeiro de 2012 e 20 de
Maio de 2012).
Com efeito, “iogurtes e sobremesas
lácteas” tiveram uma redução de 5.9%
em valor e de 8.1% em volume, como
resultado da redução do número de
vezes que os lares portugueses compraram esta categoria.

mento em volume de 32.6% e
“queijinhos”, “duplos” e “L. Casei”,
com quebras na ordem dos 20%, mas
também “redução de colesterol”,
“sobremesas” e “normais líquidos”,
com um decrescimento acima dos 15%.

EVOLUÇÃO EM VOLUME DOS SEGMENTOS DE IOGURTES E SOBREMESAS LÁCTEAS

Quase todos os segmentos de
“iogurtes e sobremesas” tiveram quebras significativas em volume no período em análise, com a excepção de
“bifidus sólidos“, que cresceram 23% e
“normais sólidos”, com um crescimento mais anémico de 2.3%, mas ainda
assim em contra-ciclo com a maioria
dos segmentos e com a própria categoria. Destacam-se pela negativa segmentos como “vidro”, com um decresci-

O crescimento dos dois segmentos
referidos em cima permitiu que reforçassem o seu peso em volume, com
“normais sólidos” a reiterarem a sua
liderança em “iogurtes e sobremesas”,
subindo de 33.8% em 2011, para 37.6%,
no período em análise de 2012. Já
“bifidus sólidos”, embora com muito
menos peso em volume, conseguiram
crescer 1.3 pp (pontos percentuais),
atingindo os 5.1% de peso em volume.

EVOLUÇÃO DA QUOTA DE MERCADO, EM VOLUME, DE MDF VS MDD

“Normais líquidos” são a segunda categoria com mais peso para “iogurtes e
sobremesas lácteas”, atingindo os
23.8%, ainda que tenha perdido 3.2 pp
face ao mesmo período de 2012.
Gregos crescem 136% em volume
Analisando o segmento que mais cresceu em “iogurtes e sobremesas lácteas” (“bifidus sólidos”), verifica-se que
o sub-segmento de “bifidus sólidos
normais” foi o que mais contribuiu para
este desempenho positivo, crescendo
28.6% em volume. Aliás, isso reflectiuse no ganho de quota de mercado, que
passou de 64.9%, em 2011, para 76%
no período em análise de 2012,
enquanto “bifidus sólidos magros” perdeu quota, em resultado da sua queda
em volume de 5.6%.
Como se disse anteriormente,
“normais sólidos” também cresceu no
período em análise e muito graças ao
sub-segmento “gregos” em crescimento (136% em volume), aumentando
também a sua base de lares compradores, quantidade comprada por acto e
frequência de compra. Em termos de
MDD (Marcas da Distribuição) versus
Marcas de Fabricantes, o lançamento
de novas MDD de Iogurtes “gregos”
provocaram alterações no panorama.
Ou seja, em 2011 as MDD representavam 41.1% deste sub-segmento em
volume e em 2012 passaram a ter um
peso de 48.7%, aproximando-se bastante das marcas de fabricantes, que ainda
assim lideram com 51.7% de quota.
Produtos mais básicos
A opção dos lares portugueses por
segmentos “normais”, revela uma tendência dos lares compradores para
comprarem produtos mais básicos e
não tão sofisticados, tendência que já
vem acontecendo desde há dois anos.
Regressando ao total de “iogurtes e
sobremesas lácteas”, as Marcas da Distribuição continuaram a crescer face ao
mesmo período de 2011, ganharam 4.3
pp (pontos percentuais) em volume,
situando a sua quota de mercado no
período em análise de 58.8% .
Ainda tendo como base o total de
“iogurtes e sobremesas” e analisando a
importância que cada insígnia tem para
a categoria, verifica-se que o Continente é aquela que tem mais peso em volume, com 35.5% de quota, seguida do
Pingo Doce, com um peso em volume
de 18.2%. Minipreço e Lidl, com pesos
muito semelhantes representam 13.5%
e 11.5% em volume, respectivamente.
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BLOCO DE ESQUERDA APRESENTA NO PARLAMENTO
RECOMENDAÇÃO SOBRE RELAÇÕES COMERCIAIS
O sector agrícola tem estado a defrontar-se nos últimos tempos com uma crise económica
profunda, grande parte resultante da desvalorização dos preços pagos no produtor. É
certo que a crise financeira internacional permitiu o acréscimo dos preços agrícolas de
base ao longo de 2007 e durante o primeiro semestre de 2008, como é o caso dos
cereais. Mas isso significou que os sectores que utilizam esses produtos como matériasprimas, como a pecuária e o leite, viram os seus custos de produção aumentar.
Tem-se assistido, igualmente, à subida
do preço do petróleo, logo dos combustíveis e da electricidade, do gás e de
outros meios de produção, assim como
têm aumentado os impostos com o
IVA e o IRC, afectando gravemente os
custos das explorações agrícolas.
Os dados do Instituto Nacional de
Estatística (INE) são muito claros a este
respeito, evidenciando a substancial
subida dos preços dos meios de produção, muito superior à verificada nos
preços do produtor, representando
uma penalização real do rendimento
dos agricultores. Esta situação coloca
em risco a viabilidade económica de
muitas explorações agrícolas e ameaça
já a sobrevivência das mais vulneráveis.
De acordo com o relatório anual das
Estatísticas Agrícolas de 2009, “o índice
de preços da produção dos bens agrícolas registou uma variação negativa de
6%, em relação a 2008. Esta tendência
ficou a dever-se aos decréscimos
observados, quer no índice de preços
da produção vegetal (-6,3%), quer no
índice de preços da produção animal (5,6%).” Já em 2010, o mesmo relatório
anual dá conta de uma variação positiva
que não compensou os danos ocorridos no ano anterior. Já os últimos
dados do Boletim Mensal da Agricultura e Pescas do INE para junho de 2012,
indica uma queda homóloga significativa
no primeiro trimestre do ano no Índice
de preços de produtos agrícolas no
produtor.
A situação na produção de leite é das
mais dramáticas, tendo em conta que à
quebra de 18,3% em 2009, juntou-se
nova quebra de 1,1% em 2010. Já a 1 de
junho de 2012 os produtores de leite
tomaram conhecimento de mais uma
descida de preço de cerca de 1,5 cêntimos por litro de leite, o que significa
que, desde o início do ano, o preço do
leite já caiu 2,5 cêntimos.
Um dos factores de acréscimo das dificuldades dos agricultores prende-se
com a existência de práticas comerciais
agressivas por parte dos circuitos de
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distribuição e comercialização, os quais
não cobrem frequentemente os custos
de produção. Quando os produtores se
vêem confrontados com a venda dos
seus produtos abaixo dos custos de
produção, entende-se que as dificuldades económicas e de sobrevivência das
explorações agrícolas sejam enormes.
Mas estas práticas comerciais agressivas
não significam que se está a beneficiar
os consumidores nos preços finais dos
produtos agrícolas. Pelo contrário,
estes preços mantêm-se elevados, o
que revela a existência de margens
comerciais especulativas à conta do
sacrifício dos produtores e da penalização dos orçamentos familiares, sobretudo dos mais reduzidos.
A própria Comissão Europeia reconhece este fenómeno, afirmando na sua
Comunicação COM(2009)591 final, de
28 de outubro de 2009, que o recente
“declínio dos preços dos bens agrícolas
acompanhado de preços persistentemente elevados nos consumidores tem
levantado preocupações sobre a eficiência deste sector crucial da economia europeia. Melhorar as relações comerciais entre os actores
da cadeia será um passo significativo para uma cadeia de oferta
alimentar mais eficiente, beneficiando todos os actores da
cadeia e os consumidores”. A
Comunicação “identifica tensões
significativas nas relações contratuais entre actores da cadeia,
resultante da sua diversidade e
diferenças no poder negocial”,
apontando ainda a “falta de
transparência dos preços ao longo da
cadeia alimentar, assim como o acréscimo de volatilidade dos preços dos
bens” agro-alimentares.
Desta forma, a Comissão propõe um
conjunto de instrumentos para vigiar a
formação dos preços agrícolas e
melhorar a transparência dos mercados, apelando aos Estados-Membros
que desenvolvam mecanismos que permitam a recolha de dados e a compara-

ção de preços, nomeadamente no retalho.
Em Portugal, os estudos realizados pelo
Observatório dos Mercados Agrícolas
revelam o que se está a passar, concluindo que “Em termos gerais, os
mercados retalhistas são o sector com
maior influência no estabelecimento do
preço final, continuando a verificar-se a
tendência de uma apropriação relevante do rendimento gerado pelo produtor, sem qualquer ganho aparente para
o consumidor final” (Estudo de Comercialização do Sector Hortofrutícola).
Esta realidade pode ser transposta para
outras fileiras do sector agrícola,
nomeadamente do arroz, suínos e leite,
como tornam claro as denúncias e protestos dos produtores e suas entidades
representativas.
Infelizmente, e após um ano de Governo, a Ministra da Agricultura mais não
conseguiu do que criar a PARCA
(Plataforma de Acompanhamento das
Relações na Cadeia Agroalimentar)
que, muito embora desde Novembro
de 2011 tenha promovido reuniões
entre os agentes do sector, lançou em
Maio de 2012 um relatório que apenas
concluiu o óbvio: “Os agricultores não
conseguiram repercutir nos preços de
venda o aumento dos custos de produção o que teve um impacto fortemente
negativo sobre as margens da actividade, indiciando desequilíbrio negocial”.
Hoje é claro para a generalidade dos
agentes do sector que a PARCA não
irá solucionar nenhum dos problemas

que até foi capaz de diagnosticar. Na
verdade, muitos produtores consideram que a PARCA é uma enorme
“desilusão” e que se mantêm todos os
problemas do sector, nomeadamente
os que advêm das “promoções”, muitas
vezes configurando dumping, realizadas
pela grande distribuição e que são
pagas pelos produtores com o esmagamento das suas margens.
Existe, portanto, uma necessidade pre-

mente de esclarecer a actividade dos
mercados grossistas e retalhistas,
sobretudo dos grandes circuitos de
distribuição e comercialização, conferindo maior rigor e transparência ao
processo de formação dos preços agrícolas e combatendo a prática de dumping e de margens comerciais especulativas que só penalizam os agricultores e
os consumidores.
Desta forma, além da AdC dever assumir um papel mais activo na análise das
relações comerciais entre a distribuição
e os produtores, mas também sobre a
formação dos preços nos bens e serviços de consumo corrente na agricultura, é urgente avançar com várias medidas concretas para dar maior transparência aos mercados dos produtos agrícolas e alimentares e regrar as relações
comerciais da cadeia.
O Bloco de Esquerda considera que é
fundamental ter um conhecimento mais
rigoroso e periódico sobre o funcionamento dos mercados e da cadeia de
formação de valor. É necessário que o

INE, o Observatório e os ministérios
que tutelam a agricultura e a economia
promovam a recolha e tratamento de
dados e a publicação regular sobre os
preços desde o produtor ao consumidor final e as margens comerciais associadas. Este trabalho é fundamental
para conferir maior transparência e
tirar conclusões sobre medidas a aplicar no mercado e na cadeia agroalimentar.
Consideramos também que é urgente
intervir ao nível das relações comerciais, através da elaboração de um
Código de Boas Práticas Comerciais
para o Setor Agroalimentar, como da
existência de contratos claros entre os
produtores e o sector da transforma-

ção, distribuição e comercialização, a
exemplo das medidas legislativas já
adoptadas noutros Estados-Membros.
Em Espanha, por exemplo, desde 2011
que se tornou obrigatória a existência
de contratos escritos para todas as
transações de leite entre produtores e
indústria. A negociação com antecedência entre as organizações representativas da produção e a transformação/
distribuição sobre o preço a pagar à
produção permite que os agricultores
possam prever os seus ganhos e os
mercados obtenham maior transparência e conhecimento.
A lei francesa da modernização da agricultura e pesca é mais ampla quanto às
fileiras abrangidas. Tornou igualmente
obrigatório, em todo o território
nacional, o estabelecimento de contratos escritos entre a produção e os operadores da transformação e da distribuição, para o leite, legumes e frutas.
É nesse sentido que o Código deverá
estabelecer regras justas para as relações contratuais e comerciais na cadeia
agro-alimentar, desde o produtor
ao consumidor final, de modo a
que o mercado funcione de forma mais justa, rigorosa e transparente em toda a cadeia de formação de valor. O cumprimento
deste Código deverá condicionar
a atribuição de apoios públicos
através de um tratamento preferencial e prioritário. A existência
de contratos agro-alimentares
claros é fundamental para assegurar direitos aos produtores e
garantir preços justos para os
seus produtos.
Assim, o Grupo Parlamentar do
Bloco de Esquerda propõe que a
Assembleia da República recomende ao
Governo que:
1 - Estabeleça regras para as relações
contratuais e comerciais na cadeia agro
-alimentar, desde o produtor ao consumidor final, incluindo o processo de
formação de preços, de modo a que o
mercado funcione de forma justa, rigorosa e transparente.
2 - Torne obrigatório a observância
pelas partes de um Código de Boas
Práticas Comerciais para o Sector Agro
-alimentar que obedeça aos seguintes
objectivos:
a) Garantir que o preço no produtor
cubra, pelo menos, os custos de produção;
b) Estabelecer prazos máximos razoá-

veis para o pagamento aos produtores;
c) Fixar coeficientes de referência para
as margens comerciais ao longo da
cadeia de valor agro-alimentar, de
modo a proteger o produtor e não
penalizar o consumidor final;
d) Criar condições para se proceder à
rastreabilidade e publicidade do preço
do produto ao longo da cadeia de distribuição e comercialização;
e) Promover o estabelecimento de
contratos homologados entre produtores e transformadores, grossistas ou
retalhistas que definam quantidades,
especificações técnicas e de qualidade
dos produtos, duração e preço de base
no produtor.
3 - O Ministério com a tutela da agricultura defina as regras a que deve obedecer a contratação de produtos agroalimentares entre os produtores e os
sectores de transformação, distribuição
ou comercialização, através de contratos-tipo por fileira.
4 - O Observatório dos Mercados
Agrícolas, em colaboração com o INE e
os ministérios da agricultura e da economia, publique no seu site, com uma
periodicidade mínima mensal, os preços agro-alimentares, desde o produtor
ao consumidor final, as margens
comerciais associadas à cadeia de formação de valor, e os preços dos meios
de produção de consumo corrente e
de investimento.
5 - Sempre que a informação disponível
sobre a produção e os mercados o
permita, o Observatório publique no
seu site, com uma periodicidade mínima mensal, preços de referência no
produtor e no consumidor final para
cada fileira agro-alimentar, tendo em
conta os custos da produção e coeficientes de referência para as margens
comerciais.
6 - Sempre que a informação referida
no número anterior indique a existência de práticas que possam consistir
numa violação da Lei da Concorrência,
o Observatório tem a obrigação de
comunicar à Autoridade da Concorrência para proceder à respectiva investigação e aplicação de sanções.
7 - Que se alterem e endureçam as
sanções aplicadas às empresas que promovem o dumping.
8 - O Observatório publique, no final
de cada ano, recomendações de medidas a aplicar pelo Governo no âmbito
dos mercados agrícolas e da cadeia
agro-alimentar de formação de preços.
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PORTARIA N.º 215/2012, DE 17 DE JULHO
REGULAMENTA A TAXA DE SEGURANÇA ALIMENTAR MAIS
O Decreto-Lei n.º 119/2012, de 15 de Junho, criou o Fundo Sanitário e de Segurança
Alimentar Mais com o objetivo de assegurar o financiamento das ações necessárias no
âmbito da defesa da saúde animal e da garantia da segurança dos produtos de origem
animal e vegetal. O referido diploma estabelece ainda a taxa de segurança alimentar
mais, devida pelos operadores económicos, como contrapartida da garantia da segurança
e qualidade alimentar, prevendo que a fixação do respetivo valor anual bem como as
regras relativas à cobrança e ao pagamento são aprovadas por portaria dos membros do
Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da agricultura.
Nos termos do n.º 1 do artigo 9.º do
referido Decreto-Lei n.º 119/2012, o
valor anual da taxa é fixado, por portaria, entre € 5 e € 8 por metro quadrado de área de venda do estabelecimento, prevendo o n.º 1 do artigo 17.º que,
para o ano de 2012, os montantes mínimo e máximo são reduzidos na proporção do número de meses completos
decorridos no momento da entrada em
vigor do mesmo diploma.
Neste sentido, o valor da taxa é fixado,
para os anos 2012 e 2013, respetivamente, em € 4,08 e € 7 por metro quadrado de área de venda do estabelecimento comercial.
Assim:
Nos termos conjugados do n.º 1 do
artigo 9.º e do n.º 1 do artigo 10.º do
Decreto-Lei n.º 119/2012, de 15 de
Junho, manda o Governo, pelos Ministros de Estado e Finanças e da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, o seguinte:
Artigo 1.º - Objeto

A presente portaria regulamenta a taxa
de segurança alimentar mais, adiante
designada taxa, devida, como contrapartida da garantia de segurança e qua-

lidade alimentar, pelos estabelecimentos de comércio alimentar de produtos
de origem animal e vegetal, frescos ou
congelados, transformados ou crus, a
granel ou pré-embalados, nos termos
do Decreto -Lei n.º 119/2012, de 15 de
Junho.
Artigo 2.º - Incidência

1- A taxa é devida pelos titulares de
estabelecimentos de comércio alimentar de produtos de origem animal e
vegetal, frescos ou congelados, transformados ou crus, a granel ou préembalados, de acordo com a área de
venda do estabelecimento.
2 - Para efeitos do número anterior,
entende-se por:
a) «Estabelecimento de comércio alimentar» o local no qual se exerce
uma actividade de comércio alimentar a retalho, incluindo os estabelecimentos de comércio misto, tal como
definidos na alínea l) do artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 21/2009, de 19 de
janeiro;
b) «Área de venda do estabelecimento» toda a área destinada a venda,
onde os compradores têm acesso
ou os produtos se encontram
expostos
ou
são
preparados
para entrega imediata.
Artigo 3.º Isenções

1 - Estão
isentos do
pagamento
da taxa os
estabelecimentos
com uma
área
de
venda inferior a 2000
m2 ou pertencentes a
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microempresas, tal como definidas no
Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de
Novembro, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 143/2009, de 16 de Junho, nos termos e condições do presente artigo.
2 - A isenção abrange os estabelecimentos comerciais que, apesar de usarem uma insígnia comum, estão associados através, nomeadamente, de cooperativas, desde que não pertençam a
uma empresa ou integrem um grupo
nos termos previstos nos números
seguintes.
3 - As isenções previstas no n.º 1 não
são aplicáveis aos estabelecimentos
que:
a) Pertençam a uma empresa que utilize uma ou mais insígnias e que disponha, a nível nacional, de uma área
de venda acumulada igual ou superior a 6000 m2;
b) Estejam integrados num grupo que
disponha, a nível nacional, de uma
área de venda acumulada igual ou
superior a 6000 m2.
4 - Para efeitos da alínea a) do número
anterior, considera -se como pertencendo a outra as empresas que, embora juridicamente distintas, constituem
uma unidade económica ou mantenham
entre si laços de interdependência
decorrentes, nomeadamente:
a) De uma participação maioritária no
capital;
b) Da detenção de mais de metade
dos votos atribuídos pela detenção
de participações sociais;
c) Da possibilidade de designar mais
de metade dos membros do órgão
de administração ou de fiscalização;
d) Do poder de gerir os respetivos
negócios.
5 - Para efeitos da alínea b) do n.º 3,
considera-se «grupo» o conjunto de
empresas que, embora juridicamente
distintas, mantêm entre si laços de
interdependência ou subordinação
decorrentes da utilização da mesma
insígnia ou de direitos ou poderes, nos
termos previstos na alínea o) do artigo
4.º do Decreto-Lei n.º 21/2009, de 19
de Janeiro.
Artigo 4.º - Taxas

Para efeitos do disposto no n.º 1 do
artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 119/2012,
de 15 de Junho, o valor da taxa é, para
o ano de 2013, de € 7 por metro quadrado de área de venda do estabelecimento comercial.
Artigo 5.º - Liquidação e cobrança

1 - Para efeitos de aplicação da taxa, é
considerada a situação dos estabeleci-

mentos comerciais à data de 31 de
Dezembro do ano anterior ao que respeita a liquidação.
2 - A Direcção-Geral de Alimentação e
Veterinária (DGAV) elabora, até ao dia
31 de Janeiro de cada ano, uma lista
actualizada dos estabelecimentos abrangidos, e da qual constam, designadamente, os seguintes elementos:
a) Nome ou denominação social;
b) NIF;
c) Morada do estabelecimento;
d) Área de venda do estabelecimento.
3 - A liquidação da taxa é notificada ao
sujeito passivo, por via electrónica para
a caixa postal electrónica a que se refere o n.º 9 do artigo 19.º da lei geral
tributária ou por carta registada, até ao
final do mês de Março de cada ano,
com a indicação do montante da taxa a
pagar.
4 - Os sujeitos passivos devem comunicar à DGAV, no prazo de 30 dias a
contar do início da actividade ou de
qualquer alteração, os elementos previstos no n.º 2 relativos aos respectivos
estabelecimentos comerciais.
5 — Em caso de omissão ou inexatidão
dos elementos comunicados, a liquidação é efetuada com base na informação
relevante de que a DGAV disponha nos
termos do n.º 2 do artigo 9.º
Artigo 6.º - Pagamento

1 - O pagamento da taxa deve ser efetuado através do documento único de
cobrança.
2 - A taxa deve ser paga em duas prestações de montante igual, até ao final,
respetivamente, dos meses de Maio e
Outubro de cada ano, nos termos do
respectivo documento de cobrança.
3 - A falta de pagamento, no prazo estabelecido, da primeira prestação do
ano, implica o vencimento da seguinte,
devendo o operador económico ser
notificado para proceder ao pagamento, no prazo de 10 dias, do montante
anual da taxa.
Artigo 7.º - Incumprimento

1- A falta de pagamento da taxa nos
prazos estabelecidos no artigo anterior
constitui o devedor em mora, sendo
devidos juros legais desde a data do
vencimento da prestação.
2 - Decorridos 30 dias sobre o fim do
prazo de pagamento, é desencadeada a
cobrança coerciva, e emitida a respetiva certidão de dívida, a qual constituí
título executivo para efeitos do disposto no artigo 163.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.
3 - A cobrança coerciva da dívida é

efectuada através do processo de execução fiscal, nos termos do Código de
Procedimento e de Processo Tributário, sem prejuízo das sanções aplicáveis
por força dos artigos 12.º e 13.º do
Decreto-Lei n.º 119/2012, de 15 de
Junho.
Artigo 8.º - Produto da taxa

1 - O produto da taxa constitui receita
própria do Fundo Sanitário e de Segurança Alimentar Mais, nos termos da
alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 119/2012, de 15 de
Junho.
2 - A receita a que se refere o número
anterior deve ser depositada em conta
aberta para o efeito junto do Instituto
de Gestão da Tesouraria e do Crédito
Público, I. P.
Artigo 9.º - Apoio técnico-administrativo

1 - A administração da taxa é atribuída
à Direcção-Geral de Alimentação e
Veterinária (DGAV) , à qual compete
nomeadamente assegurar a liquidação e
cobrança da taxa.
2 - Para efeitos do n.º 2 do artigo 5.º, a
Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) deve promover a celebração de protocolos com as entidades
competentes, nomeadamente a Direcção-Geral das Actividades Económicas,
necessários à obtenção e atualização da
informação relevante.
Artigo 10.º - Norma transitória

1 - Para efeitos do disposto no n.º 1 do
artigo 17.º do Decreto-Lei n.º
119/2012, de 15 de Junho, o valor da
taxa para o ano de 2012 é de € 4,08
por metro quadrado de área de venda
do estabelecimento comercial.
2 - O montante da taxa referente ao

ano de 2012 é notificado aos sujeitos
passivos, para a respetiva caixa postal
electrónica ou por via postal, devendo
o pagamento ser efetuado no prazo de
60 dias a contar dessa notificação.
3 - Para efeitos do presente artigo, os
sujeitos passivos devem comunicar à
Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) , no prazo de 30 dias a
contar da data de entrada em vigor da
presente portaria, os elementos previstos no n.º 2 do artigo 5.º relativos aos
respetivos estabelecimentos comerciais, sem prejuízo de liquidação com
base na informação relevante disponível
nos termos do n.º 2 do artigo anterior.
4 - Durante o ano de 2012, o pagamento da taxa pode ser efetuado através
de multibanco ou cheque.
Artigo 11.º - Legislação subsidiária

A tudo o que não esteja especialmente
previsto na presente portaria e no
Decreto-Lei n.º 119/2012, de 15 de
Junho, são subsidiariamente aplicáveis a
lei geral tributária, aprovada pelo
Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de
Dezembro, e o Código de Procedimento e de Processo Tributário, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de
Outubro.
Artigo 12.º - Entrada em vigor

A presente portaria entra em vigor no
dia seguinte ao da sua publicação.
O Ministro de Estado e das Finanças,
Vítor Louçã Rabaça Gaspar, em 13 de
Julho de 2012.
A Ministra da Agricultura, do Mar, do
Ambiente e do Ordenamento do Território, Maria de Assunção Oliveira Cristas Machado da Graça, em 14 de Julho
de 2012
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NOVO CÓDIGO DO TRABALHO: O QUE MUDA
PRINCIPAIS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N.º 23/2012
A terceira alteração ao Código do Trabalho está prestes a entrar em vigor. A Agência Financeira, em colaboração com Joana Carneiro, advogada do Departamento do
Direito do Trabalho da JPAB - José Pedro Aguiar-Branco & Associados, explica-lhe as
principais mudanças que os trabalhadores e empregadores têm de enfrentar.
O objetivo anunciado desta Lei é a retoma do crescimento económico e a criação sustentada de emprego. Neste sentido, e tal como foi referido na exposição de motivos da Proposta de Lei, as
medidas consagradas envolvem importantes aspetos da legislação laboral,
designadamente em matéria de:
- A organização do tempo de trabalho,
- O regime da cessação do contrato de
trabalho por motivos objectivos,
- O regime aplicável aos instrumentos
de regulamentação colectiva de trabalho; e,
- A fiscalização das condições de trabalho e comunicações à Autoridade das
Condições do Trabalho (ACT).
Novas regras na organização
do tempo de trabalho
Nesta matéria incluem-se as alterações
aos períodos de «não trabalho»: férias,
feriados e faltas.
a) A lei procede à redução do catálogo
legal de feriados, eliminando quatro
feriados obrigatórios: os feriados religiosos do Corpo de Deus e do 1 de
Novembro e os feriados civis do 5 de
Outubro e do 1 de Dezembro
(alteração ao n.º 1 do art.º 234.º do
CT). Esta redução só se verifica a partir
de 1 de Janeiro de 2013.
b) Relativamente ao regime jurídico das
férias, destaca-se:
- A eliminação da majoração de até 3
dias de férias em função da assiduidade, prevista pelos números 3 e 4 do
artigo 238.ºdo CT, na redacção anterior
à Lei n.º 23/2012, passando o período
anual de férias a ter uma duração de 22
dias úteis.
- A possibilidade de o empregador
encerrar a empresa em dia que esteja
entre um feriado ocorrido à terça-feira
ou à quinta-feira e um dia de descanso
semanal, sendo o referido dia de encerramento deduzido do total do período
anual de férias do trabalhador
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nativamente, por decisão do empregador, o encerramento poderá ser igualmente compensado por prestação de
trabalho por parte do trabalhador. Esta
alteração produz efeitos a partir do dia
1 de Janeiro de 2013, devendo o
empregador informar, até ao dia 15 de
Dezembro de 2012, os trabalhadores
abrangidos sobre o encerramento a
efectuar no ano de 2013;
- Para efeitos de contabilização dos dias
de férias, sempre que os dias de descanso do trabalhador coincidam com
dias úteis, são considerados como dias
de férias, em substituição daqueles, os
sábados e os domingos que não sejam
feriados.
- As majorações ao período anual de
férias estabelecidas nos instrumentos
de regulamentação colectiva de trabalho ou contratos de trabalho posteriores a 1 de Dezembro de 2003 são reduzidas, automática e imperativamente,
em montante equivalente até três dias.
c) Por fim, são introduzidas algumas
modificações quanto ao regime legal
das faltas injustificadas, alterando-se o
artigo 256.º do CT. Com efeito, é estabelecido que, em caso de falta injustificada a um ou meio período normal de
trabalho diário, imediatamente anterior ou posterior ameio dia de descanso
ou a feriado, o período de ausência a
considerar para efeitos de perda de
retribuição abrange os dias ou meiosdias de descanso ou feriados imediatamente anteriores ou posteriores ao dia
da falta.
Como funciona o banco de horas?
No que respeita à organização do tempo de trabalho, a Lei n.º 23/2012 introduz o banco de horas individual e o
banco de horas grupal:
O banco de horas individual, previsto
no novo artigo 208.º-A do Código do
Trabalho (CT), vem permitir que, por
acordo entre empregador e trabalhador, o período normal de trabalho seja

aumentado até duas horas diárias e
atinja 50 horas semanais, com o limite
de 150 horas por ano, sem ser considerado trabalho suplementar.
O acordo pode ser celebrado mediante
proposta escrita do empregador, presumindo-se a aceitação por parte de
trabalhador que a ela não se oponha,
por escrito, nos 14 dias seguintes ao
conhecimento da mesma e terá de
regular os seguintes aspetos:
- A forma de compensação do trabalho
prestado em acréscimo, que pode ser
feita mediante: redução equivalente do
tempo de trabalho; aumento do período de férias; ou, pagamento em dinheiro;
- A antecedência com que o empregador deve comunicar ao trabalhador a
necessidade de prestação de trabalho;
- O período em que deve ter lugar a
redução do tempo de trabalho para
compensar trabalho prestado em
acréscimo, bem como a antecedência
com que qualquer uma das partes deve
informar a outra da utilização dessa
redução.
- Quanto ao banco de horas grupal, o
artigo 208.º-B do CT vem permitir que
este regime seja instituído à generalidade dos trabalhadores de uma equipa
ou secção, por simples decisão do
empregador, desde que:
1) Uma maioria de 60% dos trabalhadores de uma equipa, secção ou unidade
económica se encontre já abrangido
por banco de horas previsto por instrumento de regulamentação coletiva de
trabalho, estendendo-se o respetivo
regime aos restantes trabalhadores
abrangidos pela estrutura; ou,
2) Uma maioria de 75% dos trabalhadores de uma equipa, secção ou unidade
económica aceite a proposta do
empregador para a implementação de
banco de horas grupal, ficando sujeitos
a este regime a totalidade dos trabalhadores abrangidos pela estrutura em
causa.
Novas regras dos intervalos e feriados
Entre as várias alterações que respeitam à organização do tempo de trabalho, a Lei n.º 23/2012 introduz as
seguintes alterações:
a) O regime do intervalo de descanso,
previsto no artigo 213.º do Código do
Trabalho (CT), sofre uma alteração,

estabelecendo-se que, em caso de
prestação de trabalho superior a 10
horas (banco de horas, horário concentrado e adaptabilidade), o intervalo de
descanso possa ter lugar após seis
horas de trabalho consecutivo. Prevêse, ainda, o deferimento tácito do
requerimento de redução ou exclusão
do intervalo de descanso que não seja
decidido pela ACT no prazo de 30 dias;
b) No âmbito do regime de trabalho suplementar, a Lei n.º 23/2012 estipula:
- Eliminação do descanso compensatório no caso de prestação de trabalho
suplementar em dia útil, em dia de descanso semanal complementar ou em
dia feriado (revogação do n.º 1 do art.º
229.º do CT);
- Redução para metade da retribuição
paga a título de acréscimo pela prestação de trabalho suplementar (alteração
ao art.º 268.º do CT): 25 por cento
(contra os actuais 50%) na primeira
hora ou fracção desta e 37,5 por cento
(contra os actuais 70 por cento ) por
hora ou fracção subsequente, em caso
de trabalho suplementar prestado em
dia útil; e 50 por cento (contra os
actuais 100 por cento ) por cada hora
ou fracção, em caso de trabalho suplementar prestado em dia de descanso
semanal, obrigatório ou complementar,
ou em feriado.
- Eliminação do direito a descanso compensatório por trabalho suplementar
prestado em dia útil, em dia de descanso semanal complementar ou em feriado, equivalente a 25% do trabalho
suplementar realizado, mantendo tal
direito apenas nos casos de prestação
de trabalho suplementar impeditivo do
gozo de descanso diário e em dia de
descanso semanal obrigatório.
c) A Lei n.º 23/2012 também reduz
para metade do descanso compensatório ou do acréscimo de retribuição devida por trabalho normal prestado em
dia feriado em empresa não obrigada a
suspender o funcionamento nesse dia,
o qual passa a corresponder apenas a
50%da retribuição correspondente
(alteração ao art.º 269.º do Código de
Trabalho). O efeito prático desta medida poderá ser perverso já os trabalhadores não têm qualquer estímulo para
trabalhar num dia de feriado que apenas lhes será compensado com meio
descanso ou com meia retribuição.

Novas regras de indemnizações
As alterações relacionadas com a cessação do contrato de trabalho por motivos objectivos (despedimento por
extinção do posto de trabalho e despedimento por inadaptação) e com compensações devidas em caso de cessação de contrato de trabalho preveem:
a) A harmonização entre as compensações devidas em caso de cessação de
contratos de trabalho anteriores e posteriores (celebrados ao abrigo da Lei
n.º 53/2011) a 1 de Novembro de 2011,
com as particularidades previstas no
artigo 6.º da Lei 23/2012.
b) De acordo com a nova redacção do
artigo 366.º do Código do Trabalho, é
reduzido o montante das compensações devidas por cessação do contrato
de trabalho, as quais passam a corresponder a 20 dias de retribuição base e
diuturnidades por cada ano completo
de antiguidade, de acordo com as
regras de determinação seguintes:
(i) O valor da retribuição base e diuturnidades a considerar para efeitos de
cálculo da compensação não pode ser
superior a 20 vezes a retribuição mínima mensal garantida (RMMG);
(ii) O montante global da compensação
não pode ser superior a 12 vezes a
retribuição base mensal e diuturnidades do trabalhador ou a 240 vezes a
RMMG;
(iii) O valor diário de retribuição base e
diuturnidades é o resultante da divisão
por 30 da retribuição base e diuturnidades; e,
(iv) Em caso de fracção de ano, o montante da compensação é calculado proporcionalmente.
c) Para salvaguardar as expectativas
dos trabalhadores relativamente ao
período decorrido até 31 de Outubro
de 2012, o artigo 6.º da Lei n.º 23/2012
define que a compensação devida em
caso de cessação de contrato celebrado
antes de 1 de Novembro de 2011: em
relação ao período de duração do contrato até 31 de Outubro de 2012, corresponderá a um mês de retribuição
base e diuturnidades por cada ano
completo de antiguidade, tal como
previsto no artigo 366.º do CT anterior
à Lei n.º 23/2012; em relação ao período de duração do contrato depois desta data, o montante da compensação já
corresponderá ao previsto na nova

redacção do artigo 366.º; sendo que, o
montante total da compensação calculada não poderá ser inferior a 3 meses
de retribuição base e diuturnidades.
Por sua vez, o limite máximo da compensação não ultrapassará 12 vezes a
retribuição base mensal e diuturnidades do trabalhador ou 240 vezes a
RMMG ou, ainda, o valor calculado até
31 de Outubro de 2012 de acordo com
o critério previsto no antigo artigo 366º
do CT, se este for igual ou superior.

Novas regras nos despedimentos
A Lei 23/2012 procede a alterações
relacionadas com a cessação do contrato de trabalho por motivos objetivos
(despedimento por extinção do posto
de trabalho e despedimento por inadaptação) e com as compensações
devidas em caso de cessação de contrato de trabalho. Assim, prevê-se:
a) No que respeita ao despedimento
por extinção do posto de trabalho, a
alteração do n.º 2 do artigo 368.º do
Código do Trabalho (CT), por forma a
eliminar a ordem de critérios (de antiguidade no posto de trabalho, na categoria profissional, na empresa e da classe inferior na categoria) que até hoje
era obrigatoriamente observada pelo
empregador na determinação do posto
de trabalho a extinguir. A definição de
tais critérios passa a caber ao empregador, exigindo-se que os mesmos sejam
relevantes e não discriminatórios face
aos objectivos subjacentes à extinção
do posto de trabalho.
Por outro lado, a apreciação da impossibilidade de subsistência da relação de
trabalho, no caso de extinção de um
posto, deixa de depender da inexistência de outro posto compatível com a
categoria profissional do trabalhador.
b) Por outro lado, admite-se o despedimento por inadaptação em situações
em que não tenha havido modificações
no posto de trabalho, desde que cumpridos os requisitos legalmente previs■ Informação ANIL Jul 2012 ■ 33

tos (alterações aos artigos 374.º a 379.º
do CT e artigo 5.º da Lei 23/2012). Este
despedimento passa a ser permitido
desde que se verifique uma modificação
substancial da prestação realizada pelo
trabalhador de que resultem, nomeadamente, a redução continuada de produtividade ou de qualidade, avarias repetidas nos meios afetos ao posto de trabalho ou riscos para a segurança e saú-

de do trabalhador, de outros trabalhadores ou de terceiros, determinados
pelo modo do exercício das funções e
que, em face das circunstâncias, seja
razoável prever que tenham carácter
definitivo. É ainda estabelecido um
novo procedimento para a concretização do despedimento de modo a acautelar a possibilidade de defesa do trabalhador, em moldes semelhantes aos do
despedimento colectivo e por extinção
do posto de trabalho (nova redação do
artigo 375.º do CT).
Novas regras nos acordos coletivos
No âmbito dos Instrumentos de Regulamentação Coletiva de Trabalho
(IRCT), são implementadas medidas de
descentralização organizada, que se
traduzem na possibilidade de os contratos coletivos estabelecerem que determinadas matérias, tais como a mobilidade geográfica e funcional, a organização
do tempo de trabalho e a retribuição,
contribuindo para uma melhor articulação entre os Instrumentos de Regulamentação Coletiva de Trabalho e para
a promoção da contratação coletiva.
Por outro lado, admite-se que nas
empresas com pelo menos 150 trabalhadores as associações sindicais possam conferir às estruturas de representação coletiva dos trabalhadores os
poderes para a celebração de conven34 ■ Informação ANIL
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ções coletivas.
Por outro lado, relativamente às relações entre fontes de regulação, o artigo
7º da Lei 23/2012 estipula que:
- As majorações ao período anual de
férias estabelecidas em disposições de
IRCT ou cláusulas de contratos de trabalho posteriores a 1 de Dezembro de
2003 e anteriores à entrada em vigor
da presente lei são reduzidas em montante equivalente até
três dias (n.º 3);
- As disposições de
Instrumentos de Regulamentação Coletiva de
Trabalho e as cláusulas
de contratos de trabalho que estabeleçam
acréscimos de pagamento de trabalho
suplementar superiores
aos estabelecidos pelo
CT ficam suspensas
durante dois anos.
Decorrido este prazo
sem que tenham sido
alteradas, os montantes
por elas previstos são
reduzidos para metade, não podendo,
porém, ser inferiores aos estabelecidos
pelo CT.
São nulas as disposições de Instrumentos de Regulamentação Coletiva de
Trabalho e as cláusulas de contratos
de trabalho celebrados antes da entrada em vigor da presente lei que disponham sobre esta matéria.
Novas regras nas inspeções
No que concerne à fiscalização das
condições de trabalho e comunicações
à Autoridade para as Condições do
Trabalho (ACT), são adotadas as
seguintes medidas:
i) Eliminação da obrigatoriedade do
envio do regulamento de empresa
(alteração ao artigo 99.º do Código do
Trabalho);
ii) Aligeiramento do conteúdo das
comunicações antes do início da actividade da empresa ou em caso de alteração (revogação do n.º 4 do artigo 127.º
do Código do Trabalho);
iii) Deferimento tácito do requerimento de redução ou exclusão do intervalo
de descanso;
iv) Eliminação da obrigatoriedade do
envio do mapa de horário de trabalho
(revogação do n.º 3 do artigo 216.º do
Código do Trabalho);
v) Eliminação da obrigatoriedade do
envio do acordo de isenção de horário

(revogação do n.º 3 do artigo 218.º do
Código do Trabalho).
São ainda relevantes as seguintes alterações introduzidas pela Lei n.º
23/2012:
a) São modificados os prazos de celebração e de duração do contrato a
termo de muito curta duração, potenciando o recurso a este modelo contratual em detrimento do trabalho
informal. Deste modo, procede-se ao
alargamento do prazo inicial de uma
semana para 15 dias, permitindo-se que
o contrato com o mesmo empregador
tenha a duração, em cada ano civil, de
70 dias de trabalho
b) O regime do contrato de trabalho
em comissão de serviço é alterado,
possibilitando que, mediante instrumento de regulamentação coletiva de
trabalho, seja aplicado em caso de
exercício de funções de chefia.
c) Verificam-se alterações no âmbito da
instrução de processo disciplinar para
despedimento por facto imputável ao
trabalhador (alterações aos artigos
356.º - obrigatoriedade da instrução no
âmbito do processo disciplinar relativo
a despedimento por facto imputável ao
trabalhador- a 358.º do Código do Trabalho);
d) Verificam-se alterações ao nível da
suspensão ou redução da laboração
por motivos de crise empresarial (alterações aos artigos 298.º, 299.º, 300.º,
301.º, 303.º, 305.º e 307.º do Código
do Trabalho e artigo 298.º-A aditado),
vulgarmente designado como lay-off, as
quais têm em vista a agilização dos respetivos procedimentos, possibilitando
as condições necessárias para que as
empresas enfrentem situações transitórias de dificuldades evitando despedimentos por motivos económicos.
Neste sentido, são adotadas várias
medidas, entre as quais: a admissibilidade da prorrogação da suspensão ou
redução de laboração; a proibição de
cessação de contrato de trabalho
durante a aplicação da mesma e nos 30
ou 60 dias seguintes, conforme o caso,
sob pena de devolução dos apoios
recebidos; e, a atribuição de um apoio
no valor de 30% do Indexante de
Apoios Sociais (IAS), ao empregador e
ao trabalhador, em partes iguais, em
caso de frequência pelo último de formação profissional adequada ao desenvolvimento da sua qualificação profissional ou à viabilização da empresa e à
manutenção dos postos de trabalho.

GUIDING MEGA-TRENDS IN DAIRY
ARTIGO PUBLICADO NA INTERNATIONAL DAIRY MAGAZINE
Um relatório recente da DataMonitor intitulado “Consumer and Innovation Trends in
Milk” sublinha as mais importantes linhas de evolução a nível de consumidor e de produto
com impacto na categoria ’leite’ a nível global, utilizando a ferramenta de megatendências DataMonitor’s TrendSights como base para organizar os temas-chave abordados no relatório.
Cada uma das secções do relatório é
introduzida por análise SWOT concisa
que sublinha como cada dessas megatendências pode ser aplicada à categoria leite.
O relatório dá resposta às seguinte
questões-chave:
n De que forma essas mega-tendências
se aplicam especificamente ao leite?
Como é que evoluirão nos próximos
anos?
n Onde é que a evolução a nível de
leite está a ocorrer e de que forma?
n Até
onde estão os consumidores
disponíveis para abdicar da conveniência em favor de benefícios a nível
ético ou ambiental?
n De que forma as empresas do sector
estão a utilizar as plataformas online
para interagir com os consumidores?
A DataMonitor focou-se, em especial,
nas seguintes mega- tendências
(mantendo as designações em inglês):
Health & Wellness; Sensory & Indulgence; Individualism & Indulgence; Sustainability & Ethics; Smart & Connected; Easy & Affordable; Confort &
Uncertainty
e “Evolving Landscapes” (desenvolvimento económico e
sócio-demográfico)
Estas mega-tendências com 40 subtendências identificadas durante a
investigação moldarão o futuro do consumo e da inovação.
Apesar de ser uma categoria madura e
comodatizada, o leite e os produtos
lácteos continuam a evoluir em linha
com as necessidades e exigências cada
vez mais complexas dos consumidores.
O desenvolvimento de produtos é
predominantemente orientado pelos
consumidores, ao nível de necessidades
nutricionais e uma maior aproximação
a uma alimentação mais saudável.
Em simultâneo, o desejo de uma vida
menos complicada empurra a procura
para produtos simples e familiares.
Para além disso, a vertente ética das
marcas está em constante escrutínioao
mesmo tempo que produtos mais focados na conveniência tentam conquistar

espaço junto de consumidores com
cada vez menos tempo.
E todas estas tendências continuam a
evoluir ao mesmo tempo que há uma
’desvalorização’ dos produtos e uma
preocupação dos consumidores relacionada com a crise económica.
Estas tendências aglutinam os temas
que irão afectar mais significativamente
as estratégias empresariais nos próximos anos, definir as prioridades no
desenvolvimento de novos produtos e

enformar a estruturação organizacional.
Inovação estável
O número de produtos lácteos lançados no mercado, a nível global, tem
permanecido relativamente estável nos
últimos anos. A ferramenta PLA da
DataMonitor detectou 1.081 novos
produtos em 2011. A parcela mais
importante desses lançamentos ocorreu na Europa e na zona da ÁsiaPacífico, que representaram 38% e 32%
daqueles novs produtos.
A inovação desacelerou na América do
Norte, onde ocorreram apenas 11%
desses 1.081 novos
lançamentos,
enquanto essa parcela era de 21% em
2007.
De forma algo surpreendente, ocorreram mais lançamentos de novos produtos lácteos na América Central e do Sul
(17%) do que nos
mercados dos EUA
e do Canadá.

O forte investimento no lançamento de
novos produtos, que ocorre à escala
global, é indicativo da existência de
oportunidades que estão a surgir na
categoria.
Saúde e Bem-Estar:
a mais importante mega-tendência
A riqueza nutricional completa do leite,
combinada com as necessidades e exigências ao nível da saúde e bem-estar
dos consumidores, torna esta como a
mais relevante mega-tendência na categoria do leite. Há uma procura crescente de produtos alimentares que
dêem resposta a necessidades nutricionais cada vez mais específicas.
Do mesmo modo, a mega-tendência
Individualism & Indulgence é também
muito relevante na categoria Leite. Easy
& Affordable é uma mega-tendência
incontornável, dado o estatuto de commodity da categoria, sendo que os con-

sumidores querem obter ‘value-formoney’, pretendendo também soluções
menos consumidoras de tempo.
Embora as outras mega-tendências
sejam menos relevantes para a categoria, ainda assim apresentam oportunidades ao nível da inovação e da diferenciação. Por exemplo, apenas poucas
empresas conseguiram efectivamente
interagir online com os seus consumidores, o que retira relevância, na categoria, à mega-tendência Smart & Connected.
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RECORTES DE IMPRENSA
RENDIMENTO DAS EXPLORAÇÕES PODE CAIR 85 POR
CENTO COM A NOVA PAC
Se as propostas da Comissão Europeia
para a nova PAC (Política Agrícola
Comum 2014-2020) forem aprovadas
como estão, prevendo "uma quase total
homogeneização das ajudas por hectare
em todos os sectores ao nível interno
dos Estados-membros", os produtores
de leite nacionais passarão de um montante médio actual de ajudas que
"ascende a cerca de 10 mil euros para
cerca de dois mil euros".
Uma mudança, alerta o secretário-geral
da FENALAC (Federação Nacional das
Cooperativas de Produtores de Leite),
que representa uma "diminuição de
80% do nível de ajuda" e que, "em muitos casos, faz a diferença entre um
resultado positivo ou negativo da
exploração".
Fernando Cardoso revela as primeiras
conclusões de um estudo encomendado pela Federação à Universidade
Católica, ainda em fase de conclusão, e
que mostram que, caso a proposta da
Comissão Europeia avance nos termos
que se conhecem, "o rendimento das
explorações [leiteiras] pode sofrer
variações entre 17% e 45%, dependendo da região e da classe de dimensão
da exploração".
Questionado sobre em que regiões do
país poderão dar-se os maiores prejuízos e o sector ser mais atingido, o
secretário-geral da FENALAC explica:
"claramente nas regiões do Norte e
Centro Litoral, onde se concentram
cerca de dois terços da produção do
continente, é a tipologia de explorações que mais sofre com as propostas
da Comissão Europeia". Isto, porque
falamos de "explorações intensivas", e
onde "existe uma grande dificuldade no
acesso à terra".
Recusando "antecipar cenários que
serão sempre dramáticos caso as propostas da Comissão avancem", nomeadamente quanto à possibilidade de o
abastecimento de leite à indústria de
laticínios poder ser afectado, Fernando
Cardoso apenas diz: "Estamos convictos que o estudo que encomendamos
irá demonstrar a necessidade absoluta
de tomada de um posição nacional
muito forte nas negociações da PAC
2014-2020, as quais ocorrerão nos
próximos meses".
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deputado Luís Capoulas Santos há cerca de duas semanas, em Bruxelas,
aquando da apresentação dos relatórios do Parlamento Europeu sobre
Pagamentos Diretos e Desenvolvimento Rural de que é relator: fazer inverter, daqui para a frente, as propostas
apresentadas pela Comissão irá depender "da capacidade de persuasão que
eu [Capoulas Santos] tiver junto dos
meus colegas [do Parlamento Europeu]
e, também, da capacidade de persuasão
que a senhora ministra da Agricultura
de Portugal tiver no Conselho Europeu, junto dos seus colegas ministros".
A "Vida Económica" sabe que o estudo
encomendado pela FENALAC vai ser
apresentado à ministra da Agricultura,
Assunção Cristas, logo que esteja concluído, pois considera que a previsível
"diminuição de 80% do nível de ajuda"
ao sector do leite, como advém das
propostas
da
Comissão,
é
"particularmente grave" para Portugal e
terá "um efeito devastador na produção de leite nacional".
A Federação presidida por Manuel Santos Gomes entende ainda que,
"internamente, a tutela deve aplicar
todos os instrumentos de flexibilização
da PAC, nomeadamente a opção de
ligamento das ajudas à produção, onde
o sector do leite deve merecer prioridade de acesso".
Questionado ainda sobre quantas
explorações leiteiras poderão fechar se
as novas regras da PAC propostas por
Bruxelas avançarem, o secretário-geral
da FENALAC apenas diz que
"apresentaremos o estudo à tutela e
estamos certos que serão tomadas
medidas que evitarão os resultados
desastrosos já referidos".
A Federação diz, aliás, que não quer
"sequer conceber que as propostas da
Comissão avancem para o terreno".
Isto, uma vez que a "quase total homogeneização das ajudas por hectare" que
está prevista "não se coaduna com a
posição totalmente contrária em relação à desigualdade entre Estadosmembros, aonde aí só avança uma
aproximação de um terço de 90% do
pagamento/hectare nos países com
pagamentos inferiores à média comunitária e apenas no final do período, isto
é, 2020".

ANIL contra desligamento das
ajudas no sector do leite
A Associação Nacional dos Industriais
de Lacticínios (ANIL) mantém a opinião
que as ajudas à produção instituídas em
2004 e atribuídas por quilo de quota
leiteira como contrapartida a várias
medidas de desmantelamento de instrumentos da Organização Comum de
Mercados, vulgarmente chamadas de
pagamento único (RPU), deveriam
manter-se ligadas à produção.
"As razões da nossa oposição ao desligamento prendiam-se com, por um
lado, as potenciais implicações ao nível
do abandono produtivo - o produtor
receberia a ajuda desde que mantivesse
actividade agrícola, independentemente
de produzir ou não leite - e, também,
pela possibilidade de futuras alterações
ao RPU não considerarem a especificidade do sector, o que está agora a
acontecer", explicou o presidente da
ANIL, Pedro Pimentel.
Analisando as futuras implicações da
nova PAC para o sctor do leite, o presidente da ANIL diz que são "óbvias",
afirmando que "as análises efectuadas
apontam para cenários quase catastróficos".
in Vida Económica

PRODUTES ARRISCAM FORTE PERDA DE AJUDAS
A reforma da PAC vai ter um impacto
«bastante negativo» para os produtores
de leite portugueses que podem perder
até 80% dos subsídios que actualmente
recebem, segundo um estudo da Universidade Católica. O estudo elaborado
para a FENALAC, revela um impacto
«bastante negativo» em todos os cenários analisados. Contudo, o estudo
revela ser especialmente negativo para
as explorações localizadas no Litoral
Norte e Centro, que representam 2/3
da produção leiteira do continente.
No pior cenário, sem majoração de
pagamento base nem introdução de
pagamentos ligados à produção, as
explorações de leite terão uma quebra
da ordem dos 79% nos pagamentos
recebidos, que será superior a 85% nas

explorações do Litoral Norte e Centro
e nas mais intensivas do Sul, já que vai
receber mais quem utiliza mais terra. O
Interior Norte e Centro também será
penalizado, mas menos. Uma vez que as
explorações são mais extensivas, as
quebras não devem ultrapassar os 32%.
As margens brutas por tonelada de
leite também terão uma quebra generalizada no pior cenário traçado pelos
investigadores da Católica. O rendimento líquido da exploração (ou seja, o
dinheiro recebido por unidade de trabalho anual, que corresponde ao trabalho desenvolvido pelo agricultor no ano
interior) deve descer 45%, uma quebra
que será maior nos sistemas mais intensivos (Litoral Norte e Centro e sistemas maiores no Sul), podendo chegar

COMUNICADO DA FENALAC
A FENALAC promoveu a realização de
um estudo de impacto das recentes
propostas legislativas da Comissão
Europeia para a PAC 2013 -2020, cuja
elaboração esteve a cargo de uma reputada equipa do Centro de Estudos de
Gestão e Economia Aplicada da UCP.
Os objectivos principais passaram por
prever e quantificar o efeito das medidas avançadas pela CE no nível médio
dos pagamentos directos da PAC aos
Produtores de leite e o respectivo
impacto no seu rendimento.
Tendo a CE proposto uma quase total
convergência das ajudas directas a nível
interno, nos respectivos EstadosMembro, a sua aplicação em Portugal
resultaria, de acordo com o estudo, na
redução em -81% das ajudas/hectare e
na diminuição até -46% no rendimento
líquido das explorações leiteiras. Com
efeito, a ajuda média/hectare no Continente passaria dos actuais 837 €/ha
para 160 €/ha, enquanto o rendimento
por unidade de trabalho cairia dos
actuais 10.000 euros para 5.400 euros.
Face a este desenlace, que significaria o
desaparecimento de grande parte dos
produtores de leite, em particular nas
regiões do Entre Douro e Minho e Beira Litoral (cerca de 67% da produção
do Continente), foram estudados diversos cenários visando a redução dos
referidos impactos dramáticos neste
importante sector económico do país.
Instrumentos como a uniformização

gradual das ajudas e a limitação percentual da convergência a nível interno,
assim como o ligamento das ajudas à
produção de leite, podem minorar,
ainda que parcialmente, os danos no
rendimento dos produtores sendo, por
isso, analisados no estudo!
Assim, apelámos veementemente à
Tutela para que, tanto ao nível da negociação do dossiê em Bruxelas como na
aplicação dos seus resultados no país,
sejam utilizados todos os instrumentos
possíveis para evitar um desfecho
desastroso, num sector agrícola já
ameaçado pelo anunciado fim das quotas leiteiras na UE em 2015!
Com efeito, apenas um nível de ajudas
directas ao rendimento dos produtores
nacionais equivalente ao dos seus congéneres comunitários permitirá a existência das condições mínimas de igualdade concorrencial entre operadores
no mercado europeu, tanto mais que a
produção em Portugal sofre, por inerência, das condições naturais menos
propícias a esta actividade.
Estamos certos que os nossos responsáveis políticos não deixarão morrer
um sector composto por quase 8 mil
produtores, cuja produção de leite vale
cerca de 650 milhões de euros/ano e,
consequentemente, um sector agroindustrial cujo volume de negócios ascende a 1.800 milhões de euros e emprega
cerca de 7.200 trabalhadores.
Porto, 10 de Julho de 2012

aos 73% .Já o rendimento do trabalho
nas explorações familiares (mais de
50% de mão de obra familiar) pode cair
mais de 300%, excepto no Interior
Norte e Centro, sendo o resultado
tanto pior quanto maior for a quebra
de pagamentos à exploração, isto é
quanto mais intensiva for a exploração.
Num cenário que contemple a majoração do pagamento base, a queda de
pagamentos passa a ser de 58% (36%
no início e 79% no fim do período em
que vigora). Se a majoração for conjugada com pagamentos ligados à produção, a quebra de pagamentos é menor,
passando de 79 para 58%.
O estudo analisa o impacto da reforma
da PAC sobre a produção de leite, com
base em quatro indicadores (pagamentos directos aos produtores, margem
bruta por tonelada, rendimento líquido
da exploração e rendimento do trabalho familiar). O relatório apresenta 5
cenários alternativos comparados em
11 sistemas representativos de exploração de leite de 3 regiões do país.
Ministra da Agricultura preocupada
Assunção Cristas, assumiu que está
preocupada com o impacto da reforma
da PAC sobre o sector do leite e assinalou que Portugal continua «a baterse» em Bruxelas pela prorrogação do
fim das quotas. A ministra declarou que
esta «é uma matéria que está em trabalho e em progressão constante», sublinhando que é um sector «pelo qual
Portugal se tem batido em Bruxelas»,
suscitando nomeadamente a questão da
prorrogação do fim das quotas leiteiras.
«Obviamente, se esse é um objectivo,
também os outros que têm a ver com
os impactos da reforma da PAC no
sector, estão no centro das nossas
preocupações», afirmou.
Assunção Cristas lembrou que o processo ainda não chegou ao fim, pelo
que o próprio estudo estima vários
cenários possíveis: «ainda estamos
numa altura muito embrionária para
chegarmos ao final dos regulamentos
nesta matéria». Acrescentou que o
estudo é «um contributo muito válido
e consistente» que deve ser levado em
conta «nas reflexões com o sector»,
destacando, por outro lado, que nem
tudo depende do Governo.
«Há uma parte que não dependerá de
nós, há outra parte que dependerá de
nós, mas é um trabalho que tem de ser
visto no conjunto, com todo o trabalho
da reforma da PAC», disse.
in Agência Lusa
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QUINTA DA TAPADA ABERTA A POTENCIAIS INVESTIDORES
O investimento na instalação de uma
linha de fatiamento de queijo na fábrica
que a Lacticínios Halos detém na Quinta da Tapada, em Lousada, "poderia
incrementar as vendas entre 20 e 30%",
revela Duarte Vieira, director-geral da
empresa.
O objetivo é, pois, encontrar potenciais
investidores, ligados ou não àquela área
de negócios, interessados em poder
contribuir para a injeção de capital e,
com isso, "revitalizar toda a linha produtiva".
São quatro as áreas de negócio - queijos, vinhos, kiwis e agroturismo - instaladas dentro da centenária Quinta da
Tapada, a escassos minutos de Lousada,
muito embora seja o queijo o responsável por 85% do volume de negócios
da empresa, explica Duarte Vieira,
durante a visita à fábrica. Cada uma das
restantes três vertentes assume, sozinha, 5% das vendas registadas, as quais,
em 2011, ascenderam aos dois milhões
de euros.
O queijo flamengo em bola e barra
fabricado com leite de vaca, premiado
o ano que passou no concurso nacional
da ANIL (Associação nacional dos
Industriai de Lacticínios) como melhor
queijo flamengo daquele ano, é o principal produto da Lacticínios Halos. As
suas marcas emblemáticas - a "Trevo" e
"Quinta da Tapada" - são vendidas
maioritariamente para o mercado
nacional, mas, também, para exportação. A empresa tem capacidade de pro-

cessamento diário de cerca de 40 mil
litros de leite.
E são vendidas juntamente com os
vinhos, verdes e espumantes, cuja produção já ascende às 40 mil garrafas,
estendida por uma área de 5,2 hectares
de vinha em várias castas: azal, arinto
(pedernã), loureiro e trajadura. Brasil
Estados Unidos, Canadá, Angola, Japão
e até a China, país onde estão "em
negociações" para entrar, são os mercado-alvo da Quinta da Tapada, detentora do estatuto de produtor/
engarrafador e inserida na rota da
região dos vinhos verdes.
Kiwis: "duplicar a capacidade
produtiva dentro de três anos"
A empresa de Lousada ocupa ainda os
53 hectares de terras de que dispõe
com duas outras atividades com dimensão crescente: 13 hectares de terra
dedicados à produção de kiwis - 140 tn
colhidas em 2011 com "perspetivas de
duplicar a capacidade produtiva dentro
de três anos" - e uma casa senhorial da
primeira metade do século XIX adaptada ao agronegócio, com um salão para
eventos e cinco quartos já licenciados
para alojamento local. Os 32 trabalhadores da empresa desdobram-se, aliás,
entre a fábrica e a vinha e as plantações
de kiwis, em função dos tempos mortos de laboração que cada vertente do
negócio assume a cada momento.
"Felizmente que os nossos colaboradores têm esta versatilidade", com isso
evitando que a empresa tenha de con-

LACTOGAL RECORRE DA DECISÃO DA ADC
Porque “entende” que “não existe fundamento legal” para a condenação da
Autoridade da Concorrência, divulgada
a 19 de Julho, por “práticas lesivas da
concorrência” nos seus contratos com
o canal Horeca, a administração da
empresa portuguesa decidiu recorrer
judicialmente. Em comunicado, a administração da empresa de lacticínios faz
assim saber que “irá recorrer desta
decisão do regulador, accionando os
meios legais que tem ao seu dispor”.
A Autoridade da Concorrência, liderada
por Manuel Sebastião, divulgou a 19 de
Julho uma condenação à Lactogal
“numa coima no montante de 341 mil
euros, por práticas lesivas da concor38 ■ Informação ANIL
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rência nos mercados da distribuição e
comercialização de leite e produtos
lácteos no canal Horeca, em Portugal”.
Fundada em 1996 a partir da união de
três cooperativas leiteiras, a Lactogal
detém marcas como Gresso, Agros,
Matinal, Adagio e Pleno. É ainda dona,
desde 2007, da espanhola Leche Celta,
o que na altura a catapultou para líder
ibérica do sector. A empresa, no seu
“site”, garante deter vendas consolidadas de mil milhões de euros.
A condenação da Lactogal surge no
âmbito de uma investigação iniciada
pela Concorrência em Setembro de
2010, explicou o regulador, que terá
detectado irregularidades durante,

tratar mais mão de obra nos períodos
de maior sazonalidade laboral, explicou
Duarte Vieira. Restam ainda 16 hectares de área florestal, desenvolvidas em
socalcos onde predominam as nogueiras, os carvalhos, as cerejeiras e os
pinheiros e onde até podem ser observados vários exemplares de veados.
"Estou nestas funções há sete meses e
o meu objetivo é reestruturar a empresa, renegociando contratos com fornecedores e reduzindo custos de produção, por um lado, mas dinamizando
todas as vertentes do negócio que não
apenas os queijos, nomeadamente a
produção de vinho, de kiwis e o agronegócio que, até aqui, estavam quase
paradas", explicou Duarte Vieira. O
intuito, diz, é "afirmarmo-nos e diferenciarmo-nos pela qualidade e pela inovação dos produtos e dos sabores",
focando o portfólio de vinho verde
"Portal do Carregal" e "Casa do Carregal" e a singularidade dos queijos com
sabores a alho com salsa, ervas aromáticas, sementes e maçã com canela que
"fazem a diferença".
Admitindo "uma quebra de 6% nas vendas nos primeiros quatro/cinco meses
de 2012" - apesar de a quebra média de
vendas no setor em Portugal rondar os
12% -, Duarte Vieira mostra-se, ainda
assim, entusiasmado. É que, refere o
director-geral da Lacticínios Halos, "a
dinamização em conjunto das várias
vertentes do negócio consolidam a
nossa atividade e contribuem para equilibrar os resultados".
in Vida Económica

pelo menos, nove anos.
“No seguimento da investigação realizada, a AdC verificou a fixação, por
parte da Lactogal, dos preços mínimos
de revenda dos seus produtos no canal
Horeca, bem como das margens de
comercialização e de outras remunerações directas ou indirectas dos seus
distribuidores desde, pelo menos, o
ano de 2003”, lê-se em comunicado.
Um dia depois, a reacção da empresa
de produtos lácteos garante que “esta
decisão da AdC resulta de um processo
de averiguação de factos, no âmbito do
qual a Lactogal prestou todos os esclarecimentos solicitados, tendo colaborado activamente com a Autoridade ao
longo de todo o processo”.
in Jornal de Negócios

FALÊNCIAS VÃO AUMENTAR NO SECTOR DO LEITE
Na exploração de Jorge Ortigão Costa,
que possui cerca de 700 vacas leiteiras,
cada vaca come cerca de 24 kg de
matéria seca por dia, que custam por
volta de seis euros por dia ao produtor, mas gera um rendimento de 10
euros por dia, o que significa existir
uma margem a rondar os quatro euros.
No entanto, os produtores queixam-se
do esmagamento de preços, porque o
leite que entregam é pago a cerca de
31 cêntimos por litro. Porém, há ainda
explorações que geram resultados
positivos...
Jorge Ortigão Costa refere que a sua
exploração é a terceira ou a quarta
maior exploração do país e que mesmo
à escala europeia a sua exploração
pode ser considerada de grande dimensão, recordando que num país de referência como a França a dimensão
média da exploração é de 60 vacas,
enquanto na Alemanha esse número
sobe para 70 vacas, o que compara
com as suas setecentas. Apesar da

dimensão média na Península Ibérica
ser bastante mais baixa, existem, ainda
assim, explorações de grande dimensão, normalmente localizadas no sul
dos dois países: Portugal e Espanha.
Aquele produtor considera que produzir leite em Portugal é, neste momento,
um mau negócio, porque com a crise
económica o consumo baixou no leite,
mas mais ainda nos seus derivados
(queijo, iogurte, sobremesas lácteas) e
essa baixa não se circunscreve a Portugal, afectando o conjunto do continente
europeu e essa baixa não foi acompanhada por uma redução da produção.
Com um preço do leite a 31 cêntimo/
litro, as receitas praticamente não
cobrem os custos e só com um valor
entre 35 e 40 cêntimos/litro a actividade seria minimamente atractiva. No
entanto, recorda, há leite à venda a 49
cêntimos, pelo que não há espaço para
melhorar a rentabilidade da produção,
as grandes superfícies esmagam completamente os preços.

“PORTUGAL PERDE MIL PRODUTORES POR ANO”
Portugal tem perdido cerca de "mil
produtores de leite por ano", alertou,
na Póvoa de Varzim, o presidente da
Leicar. José Oliveira, que falava à margem da feira agrícola Agroleite, que
decorreu em S. Pedro de Rates, alega
que a situação "complicada" pela qual
estão a passar os produtores se deve,
sobretudo, ao facto de os "custos de
produção serem cada vez mais elevados". Nos últimos meses, o número de
produtores que fecham as suas produções estabilizou, porque, "quem fica,
absorve o trabalho de quem sai". Ainda
assim, mostra-se "muito apreensivo em
relação ao futuro" neste sector.

Em primeiro lugar, porque está previsto

"um aumento dos cereais a curto prazo, o que implicará "mais um aumento
nos custos de produção", algo que os
agricultores "não terão capacidade
para suportar", frisou José Oliveira.
Para além disso, o leite tem ajudas
superiores a outros ramos de actividade agrícola e se se verificar uma
"uniformização de ajudas", a partir de
2014, como está previsto, "será o fim
desta actividade", vaticina o também
produtor. José Oliveira lembra que se
"não se tomarem medidas urgentes"
que favoreçam o sector, a maior parte
dos agricultores "vão ter que dar como
perdido o seu investimento", o que
será "catastrófico".
E o norte de Portugal
será "muito prejudicado",
porque,
actualmente,
essa
zona
do
país
"representa 55% da
produção de leite,
quando, há cinco ou
seis anos, representava "45%", concluiu José Oliveira.
in Agência Lusa

Lembra ainda que Espanha, ao contrário de Portugal, é importador líquido
de leite, mas a colocação de leite nas
zonas fortes de consumo de Espanha Madrid, Barcelona, Costa Mediterrânica
- é fortemente prejudicada pela distância e pelos custos associados ao respectivo transporte, que podem incrementar o preço no destino entre seis e
sete cêntimos/litro, fazendo com que o
leite português não seja competitivo e
tornando as exportações praticamente
inviáveis.
Conclui, referindo que se o consumo
não aumentar, o que não é expectável,
irão acontecer muitas falências no sector, porque as explorações não aguentarão, ainda mais porque as mesmas
estão a perder dinheiro há cerca de
três anos, o que é agravado pelo
aumento dos juros e pelo aumento da
pressão da banca, que pretende uma
rápida amortização dos créditos. Se tal
acontecer, Portugal irá rapidamente
tornar-se deficitário nesta produção e
terá que começar a importar volumes
crescentes de leite.
in Expresso

LEITE BIOLÓGICO AGROS
COM 80% DO MERCADO
A Agros lançou uma linha de packaging
mais educativa e amiga do ambiente nas
gamas de leite e iogurte biológicos. A
marca assume-se líder no segmento
biológico de leites e iogurtes, com quotas de 80 e 50%,
respectivamente.
Num traço quase
infantil, a linha
gráfica de Agros
Biológico clarifica
de forma simples
as vantagens de
ser biológico para
o consumidor e
para o ecossistema. As embalagens
são certificadas pelo FSC, garantia de
que a embalagem resulta de matériasprimas renováveis provenientes de
florestas cujas operações são realizadas
de forma ecologicamente correcta,
socialmente justa e economicamente
viável.
Prosseguindo o plano de responsabilidade ambiental, a Agros eliminou ainda
o cartão dos packs de leite e iogurtes
biológicos.
in Hipersuper
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DANONE: “QUEREMOS DUPLICAR EXPORTAÇÕES”
Um total de 75% dos produtos Danone
vendidos em Portugal são produzidos
na fábrica da empresa em Castelo Branco. Cyrille Auguste, director de marketing da Danone Portugal, sublinha, em
entrevista, a intenção de “aumentar a
capacidade de produção de iogurtes em
Portugal” para “duplicar as exportações para o resto da Europa”
HiperSuper (HS): A Danone lançou
novos formatos que permitem aos
consumidores poupar. Qual têm sido
a adesão?
Cyrille Auguste (CA): Num contexto
como o que vivemos, estes formatos
que permitem a poupança (já que possibilitam usufruir de toda a qualidade das
marcas Danone ao melhor preço) são
sempre bem-vindos e têm grande
receptividade. No fundo, são formatos
que ajudam as pessoas a não terem que
realizar outras opções continuando a
consumir as marcas em que mais confiam e a poderem “adquirir” num mesmo pack diferentes aromas/sabores que
agradam a toda a família.
O desenvolvimento destes formatos –
a par da inovação com a qual procuramos dar resposta às necessidades dos
consumidores – é uma das apostas da
Danone para continuar a reforçar o
compromisso de acompanhar as famílias portuguesas, cujo foco actual é a
poupança, introduzindo novas formas
que lhes permitem poupar mesmo no
consumo dos iogurtes.
HS: É possível manter ou fazer crescer as vendas actualmente em Portugal sem baixar o preço dos produtos ou apostar em actividades promocionais?
CA: Na Danone acreditamos que é

possível resistir à crise através de uma
política agressiva de investimento em
produtos diferenciados (sempre com
qualidade superior) e inovadores (o
Activia Smoothie é um exemplo, o
novo Corpos Danone é outro).
Quero referir a este respeito que,
antes da Danone entrar em Portugal, o
consumo médio de iogurte era de 8 kg/
pessoa, hoje é de 23 kg/pessoa. Desta
forma, acreditamos que a Danone tem
desempenhado um papel fundamental
no desenvolvimento deste sector, bem
como tem sido motor de desenvolvimento da economia nacional através do
reforço da operação nacional: fabricamos a maioria dos produtos em Castelo Branco, pelo que hoje 75% dos produtos vendidos em Portugal são produzidos nesta fábrica, além de serem feitos com leite fresco nacional proveniente de 21 produtores de leite com
os quais trabalhamos em exclusivo e,
com alguns deles, há mais de 20 anos.
Queremos continuar a aumentar a
capacidade de produção de iogurtes,
feitos com leite fresco nacional, para
duplicar as exportações para o resto da
Europa. Este também é um eixo crucial
para o sucesso.
No entanto, também sabemos que tendo em conta a contracção do consumo
é importante investir em formatos de
promoção como os que já referi.
HS: Têm novos projectos para lançar? Lançaram em Espanha o Yolado, gelado de iogurte. Vão lançar em
Portugal?
CA: A Danone está em constante
investigação e desenvolvimento de
novos produtos, formatos, e fórmulas
que, de forma diferenciada, permitem à

SALOIO ALARGA GAMA PALHAIS LIGHT
A Saloio lançou dois novos produtos da
gama Palhais – Palhais Light e Palhais
Especial Saladas Light – para consumidores que não dispensam queijo mas
valorizam uma dieta alimentar com
baixas calorias.
“Esta nova proposta surge como resultado do foco permanente da empresa
no consumidor e da análise constante
das oportunidades”.
O novo Palhais Light pode ser encontrado na distribuição moderna e tam40 ■ Informação ANIL

Jul 2012 ■

bém no comércio tradicional.
O Especial Saladas Light também
está disponível naqueles canais e
vem em complementar a gama de
Entradas&Saladas, constituída pelas
variedades de “Azeitonas e Orégãos”, “Cogumelos e Alecrim”,
“Pimentos e Coentros”,, “Capresse” com especiarias) e Especial
Saladas.
in HiperSuper

Danone introduzir constantemente
inovações pioneiras no segmento dos
produtos lácteos frescos. Mas estes
projectos serão comunicados oportunamente. Até ao momento, não temos
qualquer indicação sobre o lançamento
do Yolado em Portugal.
Danone investe 10 milhões em novas
embalagens anti-desperdício
A Danone investiu 10 milhões de euros
para lançar o novo pote de sólidos anti
-desperdício que permite poupar até
4% de iogurte. Fruto de mais de três
anos de pesquisa e desenvolvimento da
equipa constituída por 30 investigadores da filial ibérica da marca, a inovação
“é uma reinvenção do pote do iogurte
do futuro, do Séc. XXI: um pote mais
ergonómico, com design apelativo e
moderno e, sobretudo, que evita o
desperdício de produto porque permite comer o iogurte até ao final”, explica
Cyrille Auguste.
“A equipa de investigadores descobriu
o ângulo óptimo para conseguir maior
destreza no aproveitamento ou recolha
do iogurte. Para o efeito, alterou o
formato de base do copo – de cilíndrico com arestas para curvo – optimizando o aproveitamento do produto. O
copo redondo também se adapta
melhor ao formato da mão”.
Do total de 10 milhões investidos na
inovação, 1,4 milhões foram aplicados
na adaptação das linhas de produção na
fábrica de Castelo Branco para que, a
par com Espanha, “Portugal fosse dos
primeiros países do Mundo a produzir
este pote de iogurte”. A nova embalagem anti-desperdício permite o consumo de mais 4% de iogurte, o que se
traduz “numa poupança directa e num
aproveitamento eficaz do iogurte”.
in HiperSuper

QUINTA DOS AÇORES: MAIS DO QUE UMA FÁBRICA
A Quinta dos Açores, um projecto que
representa um investimento de oito
milhões de euros, reúne as vertentes
agropecuária, industrial, turística e
pedagógica. Para além de ser uma unidade fabril do ramo agroalimentar a
Quinta dos Açores pretende também
assumir um papel de relevo no que se
refere às vertentes pedagógica e de
animação turística da Terceira.
As instalações da Quinta dos Açores,
localizadas no Pico Redondo (arredores
de Angra do Heroísmo), foram há dias
oficialmente inauguradas, numa cerimónia que contou com várias dezenas de
convidados. Trata-se um investimento
do Grupo Barcelos de oito milhões de
euros que permitiu a criação de cerca
quatro dezenas de postos de trabalho e
a utilização de tecnologia de ponta.
Na unidade fabril da Quinta dos Açores
é utilizada nos diversos produtos carne
de Indicação Geográfica Protegida
(IGP) de explorações de diversas ilhas
que é fatiada e embalada em vácuo ou
utilizada na gama de produtos "A Pastagem". Cerca de 95 por cento dos produtos de carne da Quinta dos Açores

destina-se à exportação, sendo as grandes superfícies comercias do continen-

te os principais clientes.
Quanto à fileira dos lacticínios está
ainda uma fase de arranque e a aposta
da Quinta dos Açores vai para a diversificação de produtos destinados ao
mercado local e exportação. Para além
de leite fresco microfiltrado, a Quinta
dos Açores produz leite com chocolate, iogurtes de beber de vários sabores,

QUOTAS LEITEIRAS SÃO ESSENCIAIS PARA A REGIÃO
O desmantelamento das quotas leiteiras, previsto para 2015, vai ter um
impacto negativo no desenvolvimento
agrícola da Região, até porque a produção de leite é estratégica nos Açores,
lembrou Noé Rodrigues, no II Fórum
das Regiões Ultraperiféricas (RUP).

O secretário regional da Agricultura e
Florestas, que falava no painel dedicado
à temática "A agricultura e o desenvolvimento rural nas RUP, rumo a um
crescimento sustentável", recordou as
preocupações do arquipélago sobre o
desaparecimento das quotas e adiantou
que não existem nos Açores "alternativas económicas e sociais" sustentáveis

que possam substituir a produção de
leite. "[A produção de leite é] o motor
da nossa economia, promove a estabilidade social, a qualificação e a qualidade
ambiental, permite uma boa ocupação
do território... É o único setcor com
dimensão crítica de mercado", afirmou.
Outra das preocupações foi a abertura
dos mercados europeus aos produtos
de outros países, nomeadamente através do acordo com o Mercosul. "A
Comissão Europeia deve acompanhar
de perto o desenvolvimento destes
processos, tomando medidas para mitigar impactos negativos, reforçando, se
necessário, as compensações do POSEI
para equilibrar as perdas dos produtores", sustentou.
Jorge Rita, presidente da AASMl, considerou, por seu turno, que há ainda um
longo caminho a percorrer em termos
de modernização das explorações agrícolas e das indústrias associadas. Na
mesma linha, defendeu o incremento
das verbas do POSEI, nomeadamente
para o apoio ao transporte e reforço
das exportações.
in Diário Insular

iogurte grego, queijo fresco microfiltrado, queijos curados e gelados em que
são adicionados pedaços de doces
regionais da Terceira e Graciosa.
Por outro lado, a Quinta dos Açores,
que abre as suas portas ao
público na próxima sextafeira, está também a
desenvolver um projecto
pedagógico tendo como
elemento central a mascote "Quieta" e pretende ser
uma referência na animação turística da Terceira.
O empresário Francisco
Helvídio Barcelos disse na
cerimónia de inauguração
que a Quinta dos Açores
representa "o sonho de
uma vida" e que a unidade
permite aliar a mais recente tecnologia da indústria agroalimentar
ao "saber fazer natural e genuíno dos
açorianos". Segundo referiu, o projecto
da Quinta dos Açores surgiu em 2004
"com a intenção de acrescentar valor à
produção primária dos Açores, nomeadamente, nos sectores dos lacticínios e
carne".
in Diário Insular

TERRA NOSTRA LANÇA
NOVO WEBSITE
O novo site da marca Terra Nostra
apresenta visual renovado e moderno.
O objectivo é estar mais próximo da
imagem da marca “contemporânea e
cosmopolita mas, simultaneamente,
ligada às suas origens açorianas”, explica um comunicado da marca.
“Mais do que uma ferramenta institucional, tem o objectivo de se estabelecer como um importante meio de contacto com o consumidor. A pensar
numa maior satisfação dos consumidores, preferimos a simplicidade de navegação, um grafismo apelativo e clareza
de conteúdos que irão proporcionar a
todos os utilizadores, uma consulta
rápida e fácil do Universo Terra Nostra”, sublinha Emília Marreiros, brand
manager da marca. O principal desafio
foi conseguir a compatibilidade com
diversos dispositivos móveis. Com uma
navegação mais intuitiva, dispõe de
informação sobre os produtos Terra
Nostra, nutrição, receitas e sobre as
ilhas que constituem o Arquipélago dos
Açores ( www.terra-nostra.pt).
in HiperSuper
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DISTRIBUIÇÃO É UM PROBLEMA PARA OS PRODUTOS
LÁCTEOS AÇORIANOS
Emiliana Silva é professora no Departamento de Ciências Agrárias da Universidade dos Açores e membro, em
representação da Região, no grupo de
peritos que apoia o Governo em matéria de preparação das posições nacionais relativamente à reforma da Política
Agrícola Comum.
Diário Insular (DI): Soube-se agora que
os Açores nunca fizeram um estudo de
impacto do fim das quotas leiteiras.
Trata-se duma lacuna muito grave?
Emiliana Silva (ES): A decisão, técnica e

política, de opção por dada produção é
mais objectiva e segura se for feita com
base em estudos prévios. Têm sido
feitos alguns estudos de análise ao sector leiteiro açoriano. No entanto e
para verificar o impacto do fim das
quotas no sector leiteiro, não tenho
conhecimento da existência de qualquer trabalho. Neste sentido, é uma
lacuna grande.
Os estudos conhecidos no Continente
Português demonstraram que os efeitos das políticas em que assenta a
reforma da Política Agrícola Comum
(PAC) sobre os bovinos de leite, principalmente em regime intensivo, vão
ser negativos (ou seja, existirão percas
significativas no rendimento dos produtores de leite).

Nos Açores, não sabemos se os produtores de leite perdem, mantêm ou até
mesmo aumentam os rendimentos, o
que dificulta a definição de uma estratégia a seguir. Como se pode negociar
com os pares europeus se não temos
uma base de trabalho concreta que nos
indique com objectividade os seus
impactos?
DI: A produção de leite continua a subir
na Região. Num cenário de fim das quotas e sem estudos de impacto, o que se
perspectiva no horizonte?
ES: O cenário de fim de quotas leiteiras

afigura-se cada vez mais real. O fato de
na União Europeia estar a alterar-se a
visão ou paradigma das explorações
leiteiras, que não têm de ser necessariamente competitivas, mas principalmente viáveis, aparenta ser uma pequena luz ao fundo do túnel. Sendo assim,
acredito que surgirão políticas que
apoiarão as explorações que possam
ter dificuldades.

DI: Acredita que em mercado aberto os
Açores sejam capazes, pressionados pela
necessidade, de dar a volta ao sector de
leite e lacticínios, entrando finalmente
nas produções de alto valor acrescentado, por exemplo?
ES: O mercado dos Açores vai ter de

dar uma volta, mas parece-me mais
sensato haver uma reorganização do

EXPLORAÇÕES LEITEIRAS EM FALÊNCIA TÉCNICA
Existem já explorações leiteiras na Terceira em estado de falência técnica,
revelou o presidente da Associação
Agrícola da Ilha Terceira (AAIT), Paulo
Simões Ferreira. De acordo com aquele
responsável, o principal problema que
aflige os agricultores da ilha é também
o que atormenta os produtores de
todo o país: Os elevados custos de
produção.
Do ponto de vista de Paulo Simões
Ferreira, não existem muitos sinais de
esperança. "Os custos de produção
estão a subir, não de forma brusca, mas
constante, e o leite ao produtor é pago
sempre ao mesmo preço. A esperança
que existe é uma subida do preço do
leite, o que é improvável, ou uma descida dos custos de produção".
"A situação do preço do leite pago ao
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produtor é geral, verifica-se por todo o
país e por toda a Europa. Apenas a
Itália o fez aumentar", assinalou.
Vê também um limitado espaço de
manobra para o Governo Regional.
"Quando havia uma grande desigualdade no preço do leite praticado cá e no
resto do país, podia ser feita pressão
política... Agora é difícil. Também não
há grande margem no preço dos combustíveis ou das rações", explicou. O
presidente da Associação Agrícola terceirense.
Saída europeia
Na opinião de Paulo Simões Ferreira a
luz ao fundo do túnel seria uma mudança da forma como a União Europeia
encara o sector do leite."A solução tem
de ser, sobretudo, comunitária. Temos
a Alemanha e a França a colocarem

sector da distribuição. De um modo
geral, os produtores de leite estão bem
organizados a nível da produção, mas
depois perdem o controlo dos seus
produtos ao nível da distribuição.
Urge reformular a distribuição. Já
temos produções de alto valor acrescentado, por exemplo, o queijo de S.
Jorge, entre outros produtos lácteos
açorianos. No entanto, muito há ainda
a fazer na diversificação (inovação) de
produtos lácteos. O que não se pode é
esquecer os produtos de qualidade que
já temos com a euforia de novos produtos que concorrem num mercado
muito competitivo.
DI: Grande parte dos lacticínios da
Região continua em mãos externas, uma
situação que já foi nomeada de
"neocolonialismo económico". É possível
avançar neste modelo para um cenário
pós-quotas?
ES: O mercado tem de funcionar e nós

temos a nosso favor o fato de os produtos lácteos açorianos terem uma
qualidade reconhecida em qualquer
lado do mundo. Temos de saber escolher os nossos parceiros comerciais.
Estes têm de valorizar a qualidade, já
reconhecida, dos nossos produtos e
colocá-los nos mercados mais atractivos para que se possa auferir os rendimentos mais altos destes produtos e
para que possamos remunerar adequadamente os produtores de leite.
in Diário Insular

leite excendentário noutros países a
preços muitíssimo baixos. Para esses
países pode ser melhor comercializar a
esses preços do que não vender, mas
essa permissividade por parte da UE
paga-se com o desequilíbrio que é provocado no mercado dos outros países",
lamenta o presidente da AAIT.
Um estudo tornado público no final de
maio deste ano deixava claro que agricultores não conseguem fazer repercutir nos preços de venda o aumento dos
custos de produção.
Tratou-se da primeira publicação sobre
Evolução dos Preços na Cadeia de
Abastecimento Alimentar. "Verifica-se
que os preços dos alimentos têm
aumentado a um ritmo menor do que
os custos de produção", admitiu, na
altura, o secretário de Estado da Agricultura, José Diogo Albuquerque.
in Diário Insular

DEPUTADOS AÇORIANOS DO PSD NA ASS. REPÚBLICA
QUESTIONAM SOBRE SOLUÇÕES PARA FIM DAS QUOTAS
Os Deputados do PSD eleitos pela
Região Autónoma dos Açores à
Assembleia da República, em requerimento, questionam o Governo da
República, sobre o que pretende o Executivo fazer para quando acabarem as
quotas leiteiras em 2013, porque estas
“assumem particular relevo no caso da
dos Açores”. Os parlamentares questionam que evolução positiva se poderá
esperar sobre esta matéria para o futuro da PAC pós 2013.
Mota Amaral, Joaquim Ponte e Lídia
Bulcão referem que a ideia dominante
da Comissão atenta contra a própria
construção europeia ao prever, embora que de forma pouco clara, a renacionalização da PAC, a liberalização de
certas produções e a falta de respeito
por padrões standard nas importações,
como sejam o bem-estar animal, os
organismos geneticamente modificados
ou os fitossanitários. Relativamente a
estas questões específicas qual a intenção do Governo quanto ao seu tratamento e que resultados se podem
esperar.
Mais. Importaria, dizem os deputados,

conceber uma política que mantenha o
controlo público da produção, que
regule as relações contractuais ao longo da cadeia alimentar, que garanta uma
maior subsidiariedade às Regiões, que
permita uma profunda simplificação
processual e que evite uma continuada
política comercial externa onde a agricultura é a “moeda da troca” para
exportação de serviços e produtos
industriais para países terceiros.
Por isso, questionam se concorda o
Governo com os princípios enunciados
e, em caso afirmativo, que propostas
apresentou, ou tenciona apresentar,
para os concretizar. E de forma sucinta
que posições e/ou diligências foram ou
serão encetadas pelo Governo para o
período da PAC 2014-2020?
Os deputados opinam que sem pessoas
não há actividade económica e sete das
nove Ilhas dos Açores estão a ficar
despovoadas, sendo a agricultura a única actividade capaz de inverter este
processo. Segundo a metodologia da
Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Económico (OCDE),
os Açores são considerados “Zona

GOVERNO REGIONAL NÃO ESTÁ A PAGAR RESGATE
O Deputado do CDS-PP Açores Pedro
Medina denunciou que o Governo
Regional ainda não efectuou o primeiro
pagamento relativo ao resgate leiteiro
deste ano, estando em incumprimento
para com os agricultores resgatados
desde “10 de Junho passado”.
Num
requerimento
entregue
no Parlamento
Açoriano,
Medina dá
a entender que o problema poderá ser
falta de dinheiro, uma vez que, afirma, o
executivo socialista “tinha estimado
três milhões de euros para o resgate
leiteiro, mas, no último Plano e Orçamento apenas afectou uma verba de 1,7
milhões de euros” para o efeito.
A somar a isto, acrescenta, “o Governo
recebeu 113 candidaturas ao resgate

leiteiro, tendo sido aprovadas 78 candidaturas”, envolvendo um montante de
5,2 milhões de litros de leite que foram
propostos, representando as candidaturas aprovadas cerca de um milhão de
euros.
Ora, diz Pedro Medina, “o primeiro
pagamento do resgate leiteiro de 2012
deveria ter sido efectuado em 10 de
Junho de 2012”, mas, frisa, “o Governo
Regional não cumpriu aquelas datas e,
por isso, vai com um mês de atraso nos
pagamentos aos agricultores”.
Desta forma, o parlamentar popular
quer saber “porque é que o Governo
Regional está em incumprimento há 30
dias em relação ao primeiro pagamento
do resgate leiteiro deste ano?”, perguntando ainda “porque é que o Governo
estimou que seriam precisos cerca de
três milhões de euros para o resgate,
mas só registou no Plano de Investimentos para 2012 uma verba de cerca
de 1,7 milhões de euros?”.

Predominantemente Rural”.
Isto significa que mais de 50% da população reside em Municípios com uma
densidade demográfica inferior a 150
ha/Km2. Assim o Meio Rural caracteriza 99,6% do território açoriano abrangendo 93% da sua população.
Pretende-se que a PAC melhore a solidariedade e a equidade entre países e
regiões, promovendo a proximidade e a
integração entre umas e outras.
Os Açores continuam com vantagens
de critérios que nos podem diferenciar
positivamente na reforma da PAC. Para
além dos tradicionais critérios de dispersão geográfica e distância dos mercados, devem surgir novos argumentos
como sejam, o critério da multifuncionalidade, da qualidade dimensional, da
dependência da fileira do leite, da produção tradicional, dos acidentes naturais, do emprego e da coesão territorial.
O debate sobre a Política Agrícola
Comum pós 2013 iniciou-se em Abril
de 2010, e a Comissão Europeia enunciou os princípios orientadores da PAC
mediante a Comunicação de 8 de
Novembro de 2010, que plasmou a
aplicação destes princípios mediante
propostas legislativas de 12 de Outubro
de 2011.
in Correio dos Açores

Pedro Medina questiona também se a
diferença verificada entre as 78 candidaturas aprovadas e as 113 apresentadas “teve que ver com critérios de
ordem técnica ou foram aprovadas de
forma a comportar apenas a verba inscrita no Plano para 2012, contrariando
as próprias estimativas do Governo
Regional que apontavam para cerca de
três milhões de euros?”.
Por fim, Pedro Medina interpela: “a
acontecer o cenário da pergunta anterior, ou seja, a decisão ter sido tomada
por mera questão financeira, concorda
o Governo Regional que prejudicou
lavradores que vão sair da actividade
sem a mesma dignidade com que
outros o vão fazer?”.
O resgate leiteiro surge pela necessidade de reestruturar e aumentar a competitividade do sector leite e dos lacticínios na Região sendo uma forma de
proporcionar a saída do sector agrícola
com dignidade e de, para quem contínua na actividade, crescer e se redimensionar.
in Rádio Atlântida
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FEIRACO COM NOVO PRESIDENTE
José Montes foi para presidir àa Feiraco, uma das cooperativas leiteiras mais
importantes da Galiza, que tem 3.600
membros, dos quais 500 são produtores de leite. A cooperativa transformou
100 milhões de litros de leite no ano
passado e o volume de negócios para o
conjunto das suas actividades - produtos lácteos, rações, oficinas e serviços
de consultoria (legal e veterinária) cerca de 100 milhões de euros. Apesar
da crise, a facturação da cooperativa
cresceu 6,8% no ano passado e as previsões para o ano em curso são de um
aumento de 7%. Apesar das dificuldades que o sector atravessa, José Montes pressagia um futuro promissor.
El Faro de Vigo (FV) Que diagnóstico faz
do sector lácteo galego?
José Montes (JM): O grande problema

que apresenta é a sua fragmentação,
ainda com muitas pequenas explorações, apesar da reestruturação que
ocorreu no setor. Também está a
enfrentar uma queda dos preços do
leite, enquanto as matérias-primas para
a alimentação animal estão a subir, tornando a situação dos produtores muito
crítica, mas, por outro lado, abrem-se
no horizonte expectativas interessantes
com a nova PAC que desenha um novo
‘Pacote Leite’ para as organizações de
produtores de leite e uma nova configuração dos contratos. Depois, há a
criatividade que exista em cada um de
nós. A nossa cooperativa pretende
apostar em inovação e valor.
FV: Em que nível se situa o preço do
leite na Galiza?
JM: Os preços pagos aos produtores

são os mais baixos da Europa e de
Espanha, embora a tendência é de convergência. A diferença é pequena, e
poucos cêntimos, mas em milhões de
litros produzidos significa muito dinheiro para os produtores. A média europeia é de 0,338 euros por litro,
enquanto nós estamos em 0,315 no
melhor dos casos.
FV: As explorações leiteiras podem manter-se com estes preços?
JM: É muito difícil. Os empresários que

têm explorações de maior dimensão,
estão mais protegidos do temporal e
podem mesmo ter resultados positivos,
mas os pequenos produtores vêm a
sua situação muito complicada.
FV: Muitos desses pequenos produtores
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estão em vias de desistir?
JM: Existem algumas desistências, mas a

maioria dos produtores tem que esperar para se aposentar, porque não pode
dedicar-se a outra actividade. Uma larga maioria deixaria, se pudesse.

FV: A falta de trabalho noutros sectores
não tenderá a impulsionar a transição
geracional no sector?
JM: É também problemático, mas a

crise tem realmente ajudado, porque
muitas pessoas regressaram face à
oportunidade de auto-emprego na agricultura. A crise foi positiva para o sector, muitos jovens voltaram para o
campo. Existem grupos de jovens com
ideias novas, abordando transformações nas suas explorações ou que se
juntam para cosntituir explorações de
maior dimensão. Os projectos mais
interessantes que observamos referemse à união de produtores, localizados
próximos uns dos outros, conseguindo
aumentar volumes e simplificar as questões relacionadas com a mão-de-obra..
FV: O que trouxe o sistema de quotas
leiteira? Como afectou o sector?
JM: O resultado é misto. O nosso pri-

meiro presidente, Jesus Garcia Calvo,
teve muitas polémicas com as autoridades europeias e espanholas, relacionadas com as quotas leiteiras e argumentava que eram inconstitucionais, porque
os agricultores não eram livres para
produzir o que queriam e, por essa via,
melhorar as suas explorações e a sua
forma de vida. Do meu ponto de vista,
as quotas leiteiras têm sido benéficas
porque regulam o mercado, travando
as produções excedentárias e evitando
que os preços do leite caíam sem cessar. Ajudaram a manter os preços do
leite com alguma estabilidade, mas mesmo a estabilidade foi menor do que o
esperado. Noutro sentido, efectivamente impediu que as empresas e
explorações crescessem.
FV: Espera-se que as quotas leiteiras
desapareçam em 2015. Que panorama
se apresenta a partir daí?
JM: Note-se o absurdo, agora que esta-

mos perto de 2015 vêm muitas vozes
afirmar que as quotas leiteiras deveriam
ser mantidas porque já se começam a
ver as orelhas ao lobo.

FV: E o que preferiria? A continuação das
quotas ou o seu desaparecimento?
JM: Eu apoio que desapareçam e que o

produtor possa produzir o que quiser.

O que deve acontecer é que cada um
produza de uma forma competitiva e
com qualidade, e tentar produzir o
nosso leite com valor acrescentado
para conquistar mercados. Estamos
nesta linha na Feiraco, mas com a condição de que a inovação também custa
dinheiro e isso deve ser levado em
linha de conta. [...]
FV: Quais são os critérios de escolha dos
consumidores no momento de comprar
de leite?
JM: Infelizmente fixa-se muito no pre-

ço, ao ponto de as marcas brancas
serem hoje a primeira escolha dos consumidores. As vezes em que entramos
nesse mercado, fizemo-lo com preços
não rentáveis para não falar em prejuízos. E isso não podemos fazer, mas às
vezes não temos escolha porque o leite
é um produto perecível e há que escoálo.
FV: O que é que lhes vai dar a aquisição
da fábrica da Clesa de Caldas de Reis?
JM: O mais importante é a participação

das dez maiores cooperativas leiteiras
galegas num projecto comum, não tanto a produção de leite que utilizará,
porque não será muita. Isto dá-nos asas
para criar um grupo lácteo cada vez
mais poderoso. [...]

FV: A que será dedicada a fábrica de
Caldas de Rei?
JM: Vamos utilizar toda a capacidade da

unidade para o fabrico de produtos
lácteos, como sobremesas. O projeto
inclui, por exemplo, a embalagem de
leite em vidro, que é cada vez mais
procurada, porque é menos prejudicado do ponto de vista da transformação
industrial. Na fábrica existe também
uma torre de secagem para converter
o leite em leite em pó que também
poderemos usar quando tivermos
excesso de produção, em vez de o vender a preços demasiado baixos.
FV: Sob que marca serão fabricados?
JM: Com a marca Clesa, que já é

conhecida no mercado.

FV: E quanto aos trabalhadores
JM: Gostaríamos de começar com uma

equipa de trinta colaboradores, mas
dentro de um ano e meio ou dois anos
voltaremos a ter o ‘plantel’ completo.
FV: Em que fase se encontra o processo
de aquisição da Clesa?
JM: Já existe uma decisão judicial e

estamos a realizar os trâmites para
concluir a transacção. Julgo que até ao
final do mês de Julho o processo estará
terminado.
in El Faro de Vigo

CONDENAÇÃO MILIONÁRIA PARA “LEITE NEGRO”
Quase dez anos de ter sido denunciado, a o processo relativo à grande fraude cometida por diversas indústria de
lacticínios espanholas para produzir
para além das quotas atribuídas por
Bruxelas está próximo de um desfecho.
A Audiência Nacional do país vizinho
tornará pública a sentença pela qual
serão condenados grande parte dos
produtores, compradores e transformadores indiciados no processo. A
condenação milionária deverá compensar as sanções que o Estado espanhol
teve que pagar a Bruxelas por causa
desta fraude.
Tudo remonta ao final dos anos 90 e
princípios do século. Em 2001, os serviços do comissário europeu da Agricultura entregaram ao Serviço Comunitário de Luta Antifraude (OLAF) todas as
informações disponíveis sobre supostas
irregularidades em Espanha na produção de leite acima da quota autorizada
por Bruxelas e posterior venda no
mercado (o que no sector foi chamado

de “leite negro”).
Para contornar a política de quotas
comunitária, produtores de leite e
indústria participaram numa fraude
milionária e deixaram de declarar
durante oito anos (entre 1997 e 2005)
cerca de 121 mil toneladas de leite que
chegaram ao mercado de forma clandestina. Para tal, usaram empresas
interpostas que apresentavam facturas
falsas para que as empresas pudessem
evitar o pagamento da imposição suplementar que a UE exige aos países que
excedem as quotas de produção atribuídas por Bruxelas.
Em troca dessa dupla contabilidade, as
empresas emissoras das facturas falsas
(El Churtal, Lácteos Lemos y Sumlac)
recebiam comissões que rondavam três
cêntimos mais IVA por cada litro de
leite ‘branqueado’. Os ‘serviços’ destas
empresas serviam às empresas de lacticínios para aglutinar, numa única factura, já legal, as suas compras declaradas
aos produtores e as que realizavam

in La Voz de Galicia

CRIADA A PRIMEIRA OP
LEITEIRA ESPANHOLA

CNC INVESTIGA APROVISIONAMENTO DE LEITE
Inspectores da Dirección de Investigación da Comisión Nacional de la Competencia (CNC), a autoridade da concorrência espanhola, levaram a cabo
inspecções em diversas associações da
industria láctea e em algumas empresas
de lacticínios na Galiza, Cantábria e
Catalunha relativamente à suspeita de
uma possível repartição do mercado e
uma fixação de condições comerciais
na compra dos seus aprovisionamentos
de leite junto dos produtores, refere a
própria CNC em comunicado.
Na origem das actuações encontram-se
as numerosas denúncias e queixas recebidas pela Dirección de Investigación da
CNC, assim como as notícias surgidas
na comunicação social relativas à problemática do sector do leite, o qual foi
objecto de investigação por parte das
autoridades da concorrência em diversas ocasiões anteriores. Essas informações referem-se, particularmente, a
possíveis práticas anti-concorrenciais
por parte de diversas empresas lácteas
e associações de empresas que consistiriam no intercâmbio de informações
sensíveis sobre clientes, condições de

fora da quota.
No total, dezesseis empresas e cooperativas de produtores defraudaram os
cofres da União Europeia em 65
milhões de euros entre 1997 e 2005,
de acordo com a documentação que o
próprio governo entregou à Audiência
Nacional, onde o célebre juiz Baltasar
Garzón iniciou a investigação do caso.
Durante esses oito anos, o sector lácteo colocou ilegalmente no mercado
1,2 milhões de toneladas da quota acima da quota nacional atribuída a Espanha.
Para além de produtores e primeiros
compradores, a sentença da Audiência
Nacional também atingirá vários dos
principais grupos lácteos a operar em
Espanha, casos da Leche Pascual, Lactalis, Corporación Alimentaria Peñasanta
(CAPSA, através de Larsa) ou a Clesa,
entre as quais deverão enfrentar uma
pena de cerca de 25 milhões de euros
par ter participado numa "fraude generalizada" que se prolongou por anos e
que era "quase de domínio público".

compra e preços e na adopção de
acordos cujo objecto seria a repartição
do mercado e a fixação de condições
comerciais aos produtores.
As inspecções contaram também com a
colaboração das autoridades autonómicas competentes e ão um passo preliminar no processo de investigação da
suposta conduta anti-concorrencial e
presume o resultado da investigação
nem a eventual culpabilidade das entidades inspeccionadas. No caso de ser
detectado algum indício daquelas condutas proceder-se-á à abertura formal
de um expediente.
A faculdade de inspecção da CNC foi
reforçada pela nova Lei espanhola de
Defesa da Concorrência, em linha com
os objectivos fundamentais da sua
reforma: a luta contra as práticas mais
danosas, em particular, os cartéis.
A investigação dos cartéis corresponde
a uma das prioridades de actuação da
CNC, dada a especial gravidade das
respectivas consequências para os consumidores, refere ainda a nota da autoridade da concorrência espanhola.

Teve lugar na semana passada a Assembleia Constituinte daquela que será a
primeira organização de produtores de
leite do país. A OP surge apoiada pela
interacção de trze cooperativas, doze
delas de Castilla-y-Léon e a décima
terceira da Catalunha, e adoptou a
designação de "Lacteoscoop”, sendo
uma cooperativa de segundo nível.
O projeto, que permanece aberto a
outras cooperativas, desde que aceitem
as condições estabelecidas, começou a
ganhar forma no final do ano passado e
é uma das grandes apostas da Urcacyl,
como organização que protege os interesses de suas cooperativas.
A Lacteoscoop espera favorecer a
situação das cooperativas implicadas e
dos seus sócios produtores, dotandose de um maior poder negocial face às
indústrias, para que resultem beneficiadas as duas partes e defender os interesses do leite 100% espanhol, reunindo-se de imediato com os representantes da indústria dar-se a conhecer ao
Ministério de Agricultura e administração central, em Madrid.

in Agrodigital

in Agrodigital
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LEITE DE SALDO FRANCÊS MARCA PREÇO EM ESPANHA
O secretário-geral das Unións Agrarias
(UU.AA), Roberto García, denuncia que
continuam a entrar cisternas de leite
líquido procedentes de França a um
preço significativamente mais baixo do
que o valor que é pago aos produtores
franceses, provocando uma quebra no
preço da matéria-prima no mercado
espanhol.
"Temos evidências claras da entrada de
cisternas de leite inteiro, que tendo em
França um preço médio de 32 cêntimos
de euro por quilo, estão a ser colocadas
no País Basco a 25,6 cêntimos, incluindo o transporte", disse o secretáriogeral das UU.AA.
Roberto Garcia disse que o governo
"tem conhecimento oficial de cada uma
das cisternas que estão a entrar em
Espanha, do preço respectivo e do seu
destino”, pelo que deveria divulgar
essa informação e “actuar em conformidade”.
De acordo com aquele dirigente, estas
práticas estão a causar "danos graves
ao sector lácteo espanhol e, muito
especificamente, ao galego, porque é
certo que esta situação atinge maior
dramatismo na Galiza, onde estão
metade dos produtores espanhóis”.
Nesta época do ano concentra-se uma
quantidade significativa dessas entradas de leite líquido, porque há "um
excedente maior em França" e "mais
ainda este ano", refere Roberto García,

já que naquele país houve um
"aumento brutal na produção, de quase 5% "em relação ao ano anterior.
Para Garcia, o problema não é o leite
vindo de outros países para mercado
espanhol, porque Espanha é um país
deficitário e em cada ano "entram de
fora de 400.000 toneladas de leite líquido”. "O problema não é que entre leite", insistiu, ou "sequer o preço a que
entra" porque é compreensível que "se
a indústria espanhola precisa comprar
leite e pode comprá-lo a 0,25 euros,
não o compre a 0,30 euros ", mas a
forma como distorce o mercado, pois
uma quantidade equivalente a 5% do
volume total, vai marcar o preço dos
restantes 95%.
"Entendemos que esses 5%, que são
um mercado residual, entrem ao preço
mais barato possível, porque é positivo
para a indústria e nós nunca nos oporemos a isso, mas já não entendemos que
esse leite de saldo seja o que vai marcar o preço para o leite produzido em
Espanha”, insistiu.
A esse respeito, lembrou que "é difícil
explicar que, numa situação de livre
mercado" que, quando Espanha é um
país deficitário ao nível da produção de
leite, os produtores galegos recebam,
em média, menos três cêntimos que os
seus colegas de França ou da Alemanha.

As entregas efectivas de leite espanholas, em Maio, ascenderam a 546.860
toneladas. Este volume é 5% maior do
que o verificado em Maio do ano passado e confirmam a tendência de crescimento das entregas, sendo que o incremento foi muito significativo, se considerarmos que em Maio de 2011 as
entregas aumentaram apenas 1,4% em
relação a Maio de 2010. O aumento
superou também o ocorrido no passado mês de Abril, que havia sido de 3,3%
face a igual mês do ano transacto.
As entregas acumuladas nos dois primeiros meses da campanha foram de
1.110.623 toneladas, ou seja, mais 4,6
por cento do que no mesmo período
da campanha anterior.
N norte da Europa também são esperados aumentos continuados da produção. Na verdade, os seus percentuais
de crescimento são muito mais elevados do que no Sul da Europa. Em França, que em Abril teve apenas um ligeiro
aumento (0,7%) como resultado da
seca, são esperados aumentos muito
significativos nas entregas de Maio e
Junho. A tendência evidente na UE é a
de um aumento progressivo da produção de leite. Este facto está a alarmar
um grande número de organizações
agrícolas da UE pela queda nos preços
associada e porque a proposta de
reforma da PAC não inclui nenhuma
medida de gestão da oferta.

in El Progreso

in Agrodigital

INDÚSTRIA ESPANHOLA VOLTA A BAIXAR O PREÇO
O preço do leite na origem recebido
pelos produtores para as entregas de
Junho alcançou este mês, na Galiza, em
média, 0,285 euros por litro, um valor
dois a três cêntimos inferior ao praticado noutras comunidades autonómicas
espanholas e que é o resultado de mais
uma descida aplicada pelas indústrias,
o quarto registado desde o início do
corrente ano.
Em meados de Junho passado, o preço
ao produtor desceu 0,8 cêntimos, e
agora haverá um novo corte de cerca
de 0,7 cêntimos. O preço do leite na
origem está novamente aos preços do
Verão de 2009, quando se desencadeou uma forte crise que gerou enorme contestação.
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FORTE AUMENTO DAS
ENTREGAS EM ESPANHA

A descida dos preços na origem produz
num contexto de enorme debilidade
das explorações, assediadas pelos custos de produção crescentes e, em
alguns casos, pelos não pagamentos
por parte de alguns primeiros compradores. Uma dinâmica encadeada que
levou a que a morosidade tenha disparado no campo, colocando em risco
toda a economia rural.
Enquanto aguardam a entrada em
vigor dos novos contratos homologados que permitam às organizações
de produtores negociar os preços
com as indústrias, as explorações
continuam à mercê das diminuições
unilaterais de preços impostas pelas
grandes empresas de transformação.

A perda progressiva de rendimento das
explorações da comunidade galega é
bem vísivel no facto de, neste mês, as
explorações receberem entre 3 e 4
cêntimos menos do que recebiam em
Dezembro de 2001, antes da entrada
do euro. Na altura os produtores recebiam pelo seu leite um preço na ordem
dos 32,2 cêntimos por litro.
in La Voz de Galicia

EMMI REFORÇA A SUA PARTICIPAÇÃO NA KAIKU
O grupo lácteo suíço Emmi passou a
deter 66 por cento do capital da
empresa basca Kaiku, através da compra das participações dos accionistas
minoritários Caja Rural de Navarra,
Socade, Ezten e Kalitatea. A suíça Emmi

detinha, antes destas aquisições, uma
participação de 42 por cento na
empresa láctea espanhola.
Apesar disso, também a presença dos

produtores foi reforçada no capital da
empresa, pois para além da manutenção da quota actual da cooperativa Kaiku [cooperativa ‘irmã’ da também basca
Iparlat], entrou no capital da empresa a
cooperativa catalã Lleters de Catalunya.
Por outro lado, outra cooperativa basca, a Iparkutxa também aumentou a sua
participação através da compra do
pacote acionista detido pela Caja Cantabria.
Segundo informação divulgada pela Kaiku em comunicado, a empresa suíça, no
ano passado, realizou um volume de
negócios superior a 2.700 milhões de
francos suíços (3,24 mil milhões de
euros). Note-se que esta empresa,
cotada na Bolsa de Valores de Zurique,
tem como principal accionista as organizações de produtores da Suíca Central.

Por outro lado, a Kaiku está em negociações muito avançadas com a Ekarpen
para a entrada no capital da sociedade.
Esta sociedade de promoção de empresas conta a presença do Kutxabank, do
Governo basco e de três organismos
multimunicipais bascos, e o seu objetivo é apoiar sectores inovadores com
atractivo estratégico para o País Basco,
na prossecução de projectos com elevado potencial na criação de valor.
Com sede no País Basco e um total de
seis unidades industriais em cinco países (Espanha, França, Chile, Tunísia e
Argentina), a Kaiku emprega actualmente 990 pessoas e no ano de 2012
prevê um volume de negócios de 320
milhões de euros.
Esse volume de negócios provém em
51% dos mercados internacionais e em
49% do mercado doméstico. É, de facto, o mercado internacional vai crescer
mais, 78 por cento, enquanto o mercado interno vai crescer 3 por cento.
in Europa Press

CAPSA COM QUEBRA DE 47% NOS RESULTADOS
A Corporación Alimentaria Peñasanta
(CAPSA) apresentou as cifras do exercício de 2011, um balanço complicado
que gerou um lucro líquido de quase 10
milhões de euros (9,8), o que representa um decréscimo de 47% relativamente a 2010. As vendas caíram 3,3% para
713 milhões de euros e EBITDA fixouse em 21,9 milhões de euros, que comparam com os mais de 35 milhões
alcançados no exercício anterior.
A empresa explicou que estes resultados se produziram num contexto
"muito difícil para a indústria de lacticínios, pois, para além de ser confrontada

com a crise geral e do consumo, teve
que enfrentar também a redução de
preços por parte da concorrência
motivada pela dura guerra nos lineares,
bem como o incremento de custos,
quer da matéria-prima, quer da energia
e de outros factores de produção”.
No entanto, neste exercício, a CAPSA
processou mais de 900 milhões de
litros de leite, recolhidos na sua totalidade no interior da Península Ibérica. A
empresa realçou também haver mantido ao longo de 2011, uma firma aposta
pela inovação.
Mais uma vez, verificaram-se investi-

mentos em inovação comercial, focada
no desenho de novos produtos, mais
saudáveis; em inovação tecnológica, na
optimização da produtividade e da qualidade dos processos; e em inovação
organizativa, dirigida à implementação
de melhorias ao nível da gestão interna.
Para além disso, a empresa colocou em
marcha o Plano Estratégico 2011-2015,
lançando o seu projecto mais importante, o Apolo. Esta iniciativa, que tem
um plano de negócios próprio a cinco
anos, pretende fazer crescer a empresa
no mercado dos leites funcionais e no
qual foi já lançada uma nova gama de
leites, composta pelas referências
Geleia Real, Fibra e Naturcol.
in Distribución Actualidad

OPL QUER QUE LEITE DEIXE DE SER PRODUTO-RECLAME
A Organización de Productores de
Leche (OPL) instou os grupos de distribuição para que deixem de utilizar o
leite como 'produto-reclame' e pediu
que, através da investigação aberta
pelas autoridades de concorrência
sobre
supostas
práticas
anticompetitivas da indústria, se "preste
atenção" ao produto que é vendido nas
lojas a um preço inferior a 70 cêntimos
por litro.
Em comunicado, esta organização, que
representa mais de 700 explorações

espanholas de bovinos de leite, lamentou a "banalização" deste produto de
primeira necessidade, ao mesmo tempo
que é pedido à indústria e à distribuição que embalem e vendam leite puro
de vaca.
A Organización de Productores de
Leche (OPL) solicitou ao Governo central e às comunidades autonómicas que
obriguem as centrais leiteiras a dispor
de um veterinário oficial, um profissional que "garantiria a qualidade do leite,
tal como nos matadouros esta figura

garante a qualidade da carne fresca".
in Europa Press
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ESTADOS-MEMBRO DIVIDIDOS NO APOIO AO SECTOR

do leite e é explicada, principalmente,
por um forte crescimento da produção
nas principais regiões produtoras: mais
3% na UE em 2012, mais 9,9% na Nova
Zelândia, mais 5,5% na Austrália. Os
preços médios na União Europeia em
Maio de 2012 (31,6 cêntimos por litro)
permanecem 30% acima dos verificados
em 2009.
De acordo com um diplomata, a Bélgica, mas também Portugal, Espanha,
Hungria e Eslovénia apoiaram a proposta polaca, bem como outras para
aumento dos preços de referência e de
intervenção para a manteiga e o leite
em pó desnatado. Pelo contrário, o
Reino Unido, a Alemanha e o Luxemburgo solicitaram que não haja, no curto prazo, intervenção no mercado lácteo europeu.

Os Europeus estão divididos em relação à oportunidade de intervir para
suportar o preço do leite, indicaram
diplomatas à margem da reunião do
Conselho dos Ministros europeus da
Agricultura. Na sequência de uma proposta da Polónia e da Estónia, que afirmam estar-se a viver uma crise
“similar” à de 2009, os ministros mostraram as suas divergências quanto à
necessidade de activar mecanismos de
correcção dos mercados.
Num documento apresentado na reunião, a Polónia, com o apoio da Estónia, refere-se que os actuais preços de
intervenção não são actualizados há
anos e que são tão baixos que não funcionam como uma salvaguarda mínima,

tendo em conta os elevados custos de
produção, pelo que solicitam que
“todos os mecanismos adequados”
sejam activados, incluindo “a reintrodução das restituições às exportações de
produtos lácteos, tão rapidamente
quanto possível”.
Mas o Comissário da Agricultura,
Dacian Ciolos, considerou que tal
medida “não parece justificada à luz da
situação actual do mercado”, ainda para
mais quando os exportadores europeus
podem beneficiar da desvalorização do
euro face ao dólar.
De acordo com o executivo europeu, a
baixa de preços registada nos últimos
meses surge na sequência de uma evolução largamente positiva dos preços

A Comissão Europeia, de acordo com
informação prestada pelo directorgeral da Agricultura comunitário, Silva
Rodriguéz, instaurou, no final do passado mês de Junho, uma processo de
infracção relacionado com a imposição
de uma taxa, pela administração francesa, aplicada aos produtores de leite
que hajam ultrapassado as suas quotas
individuais, quando a quota nacional
francesa não é ultrapassada.
Esta informação surge numa resposta
dada por aquele responsável a perguntas colocadas por associações de produtores da Finisterra francesa.
Essas associações, apoiadas pela FDSEA

FRANÇA MULTADA PELO SEU SISTEMA DE
IMPOSIÇÃO SUPLEMENTAR
da Finisterra, denunciaram o sistema
francês de gestão das quotas leiteiras,
tendo apresentado uma queixa junto
da Comissão por considerarem que o
mesmo introduz distorções da concorrência faca a produtores de outros países europeus, que mesmo que ultrapassando as suas quotas individuais,
apenas são penalizados quando o respectivo país, também ele, ultrapassa a
sua quantidade de referência nacional.
Agora, as autoridades francesas terão
um período de dois meses para apre-

ABANDONOS DE RECOLHA CRIAM SITUAÇÃO GRAVE
As paralisações de recolha criam uma
situação “grave” que deve merecer uma
resposta interprofissional, considerou,
na semana passada, a FNPL (Fédération
Nationale des Producteurs de Lait).
“uma grande número de produtores
estão numa situação delicada face a
empresas que lhes referem não estar
mais em condições de recolher o seu
leite”, refere aquela federação em
comunciado.
“No leste de França, no Sudeste, em
Auvergne, na Normandia e mesmo no
Sudoeste... os exemplos de empresas
que decidiram deixar, de forma brutal,
de recolher o leite aos produtores,
com base em argumentos económicos,
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são demasiado numerosos. Estas rupturas na recolha são, em alguns casos, a
consequência do pedido de falência de
empresas, mas a situação é muito grave”, refere o mesmo comunicado.
“O simples apelo à solidariedade dos
actores da fileira leiteira não é suficiente. O que está aqui em causa é a ausência de uma estratégia de longo prazo
por parte dos transformadores, num
mundo em plena mutação.
[…] Os produtores já fizeram a sua
parte do caminho. As empresas devem
fazer o seu, nomeadamente ao nível
dos seus custos de produção, que
estão longe do óptimo que se exige aos
produtores de leite”.

in La France Agrícole/Agrodigital

sentar os seus argumentos. Se as explicações não forem suficientemente convincentes, o procedimento prosseguirá
a sua tramitação junto do Tribunal de
Justiça europeu.
Por outro lado, “em relação a uma
eventual não conformidade da Lei francesa de Modernização da Agricultura
com o Pacote Leite, essa análise está a
decorrer nos serviços” indica também o
director-geral da Agricultura, Silva
Rodriguéz.
in La France Agrícole

“Face à incapacidade de certos transformadores de fazer uma auto-crítica
relativamente à suas estratégias empresariais no que se refere aos seu mix de
produtos ou às suas perspectivas de
exportação, a FNPL (Fédération Nationale des Producteurs de Lait) exigiu à
interprofissão leiteira que aprofunde o
seu diagnóstico quanto às forças e fraquezas da transformação.
[...] O presidente da FNPL, Thierry
Roquefeuil, escreveu aos presidentes
da FNCL (cooperativas leiteiras),
Dominique Chargé, e da FNIL
(indústria privada), Olivier Picot. Esse
debate deve ter lugar, com responsabilidade, entre as três família da interprofissão”.
in La France Agrícole

EMPRESAS LÁCTEAS BRITÂNICAS EM REGRESSÃO

do. Por outro lado, somente metade do
leite produzido no Reino Unido é vendido sob a forma de produtos lácteos.
Com os consumidores no Reino Unido
a mudarem os seus hábitos de consumo
para o leite desnatado, os processadores estão a gerar um excedente crescente de nata. Os processadores que
transformam a nata em produtos de
maior margem, como queijo, manteiga
e iogurte têm resistido ao declínio em
negócio de leite cru, colocando-os
numa posição melhor do que os que
simplesmente vendem a nata a granel.
As acções da Robert Wiseman, caíram
para metade em valor nos últimos dois
anos, prejudicadas por um forte declínio nos preços da nata a granel. A
Dairy Crest manteve-se lucrativa, devido ao sucesso de suas marcas de queijos e manteiga, como o Cathedral City,
enquanto a sua divisão de leite líquido
passa por dificuldades.
O fraco mercado de leite afectou não
somente os processadores. Na fileira
do leite, os produtores também passam
dificuldades. O preço médio ao produtor no Reino Unido foi de 27,91 centavos de libra por litro de leite em Abril,
de acordo com dados do Governo. Isso
é aproximadamente 4% menos do que
os produtores recebiam no começo do
ano e 3% a menos que o preço médio
na UE.
No meio das reduções de preços por
parte dos supermercados e das reduções de preços efectuadas pelos processadores para ganhar mais espaço nas
prateleiras, as cooperativas podem ser
cada vez mais forçadas a liquidar ou
fazer uma fusão.

As empresas lácteas do Reino Unido
estão a desparecer rapidamente, à
medida que as empresas europeias
buscam novos mercados para vender
manteiga e queijos. As apostas estão
altas e o Reino Unido é o terceiro
maior produtor de leite da União Europeia depois da Alemanha e da França,
produzindo cerca de 13,5 mil milhões
de litros de leite anualmente.
Entretanto, as agressivas guerras de
preços entre supermercados de cadeias
como a Tesco e a Asda, os baixos preços da nata e os maiores custos dos
factores de produção têm prejudicado
os produtores britânicos, que estão a
receber muito menos que os restantes
produtores europeus.
A fusão da Arla Foods, grande cooperativa dinamarquesa-sueca, com a cooperativa britânica, Milk Link na semana
passada, sinaliza que a indústria láctea
britânica pode estar próxima de novas
mudanças. O acordo, que cria a maior
empresa láctea do Reino Unido, veio
depois da aquisição da Robert Wiseman Dairies, da Escócia, pela alemã
Müller.
"A nossa visão é que deverá haver
maior consolidação", disse o director
executivo da Milk Link, Neil Kennedy.
A indústria láctea do Reino Unido, predominantemente nas mãos de cooperativas de produtores, contraiu-se agora
em quatro grandes participantes - Arla,
Müller, Dairy Crest Group Plc e First
Milk.
A Arla, que também está a expandir os
seus negócios na China, espera vendas
anuais da Arla-Milk Link de 2 mil

milhões de libras esterlinas (2,5,mil
milhões de euros) - à frente das 1,6 mil
milhões de libras esterlinas (2 mil
milhões de euros) da Dairy Crest e das
573 milhões de libras esterlinas (720
milhões de euros) da First Milk.
"Pode possivelmente haver uma fusão
entre uma cooperativa do sul da Irlanda
e a First Milk. E pode ser que outra
empresa compre a Dairy Crest até o
final do ano", disse o presidente da
Associação Real de Produtores de Leite Britânicos, David Cotton, que administra um efectivo de 165 vacas, tam-

Um programa de dinamização do sector do leite em Angola denominado
"Sector Bandeira do Leite" foi lançado
na semana passada, no município da
Cela, comuna do Waku-Kungo, pelo
Ministério da Economia . O programa
tem como objectivos fortalecer as
micro, pequenas e médias empresas
angolanas, a substituição das importações, diversificar a economia, combater
a fome e a pobreza assim como formalizar as actividades económicas que
actualmente são feitas informalmente
O assessor do ministro da Economia,
Licínio Contreiras, havia previamente
informado, em Luanda, em conferência
de imprensa, que o programa apresenta

MINISTÉRIO DA ECONOMIA ANGOLANO
RELANÇA A PRODUÇÃO DE LEITE NO PAÍS

bém é membro da Milk Link.
Tipicamente, as empresas lácteas na
Europa focam-se mais em produtos
lácteos como queijos e manteiga, que
são mais lucrativos do que o leite líqui-

facilidades como o incentivo do consumo da produção nacional, o acesso ao
financiamento de empresas micro,
pequenas e médias, a desburocratização e os incentivos fiscais e financeiros,
bem como a formação do empresário e
da sua força de trabalho.
"Foi escolhido o sector do leite para de
forma educativa apresentar aos empresários os efeitos que o mesmo pode
ter" referiu. Acrescentou que foi seleccionado ainda por tratar-se de uma
área económica que apresenta um

in Reuters/MilkPoint

grande volume de importações. " A
produção nacional de leite só satisfaz
5% do consumo do país e envolve actividades económicas ligadas a agricultura, a indústria e os serviços como os de
veterinária ", asseverou.
Quanto a escolha da bacia leiteira da
Cela, referiu que esta foi sempre o
maior centro de produção de leite do
país e, neste momento, possui ainda
algumas estruturas, como a aldeia nova,
tem 150 produtores deste produto.
in Angop
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ARGENTINA PREPARA PRIMEIRO LEILÃO PELA INTERNET

soros, queijos, entre outros.
"A partir daí, abre-se a instância em
que se inscrevem tanto os ofertantes
como os interessados em adquirir produtos lácteos. Quem quiser comprar,
deve apresentar garantias bancárias e as
garantias necessárias para poder operar. Uma vez checkado, outorga-se uma
senha com a qual poderá ter acesso ao
site. No caso dos ofertantes, também
devem inscrever-se, confirmar a produção que oferecerão, a quantidade e o
preço base. Nesse caso, a produção
deve cumprir com as normas internacionais vigentes”. Disse ainda que a
estimativa é que serão oferecidas 5.000
toneladas de soro, leite em pó e diferentes tipos de queijos.

Produtores de leite de diferentes
bacias leiteiras da Argentina estão a
preparar-se para participar, em Setembro, naquele que será o primeiro leilão
internacional de produtos lácteos
argentinos. Há alguns meses, a Argentina informou que se converteria no
segundo país, depois da Nova Zelândia,
a realizar leilões internacionais via
internet e, dessa maneira, intervir na
fixação do valor dessas commodities.
O projecto nasceu entre os produtores que actualmente integram o Conselho Argentino de Produção (CAP) e
conta com o aval do Governo nacional
e do seu secretário de Comércio Inte-

rior, Guillermo Moreno.
Tem como objectivo desenvolver uma
política a longo prazo que enfrente o
actual aumento na produção e incentive
os operadores do sector.
"Actualmente, isso só é feito pela Fonterra, na Nova Zelândia, que acaba por
marcar os preços do leite em pó e de
outros derivados do leite no mundo",
explicou o presidente da Sociedade
Rural de Morteros, que acrescentou
que será apresentado oficialmente o
projecto de licitações internacionais
que será realizado através de um sistema electrónico e que envolverá os diferentes tipos de produtos lácteos,

As entregas de leite em França, no mês
de Abril (o primeiro da campanha leiteira 2012/13) aumentaram apenas 0,7%
em relação ao mesmo mês do ano passado. A razão para este ligeiro aumento
está na seca, que tem reduzido as pastagens. No entanto, As chuvas caídas
em Abril e Maio tenderão a promover
entregas mais elevadas em Maio e
Junho, de acordo com as estimativas da
France Agrimer.
Por outro lado, em Espanha, as entregas em Abril foram 3,3% maiores do
que as de Abril de 2011. Na maioria
dos países da UE, especialmente nos do

SECA DESACELERA ENTREGAS EM FRANÇA
Norte da Europa, que tiveram condições meteorológicas mais favoráveis, as
entregas no início da campanha
2012/13 mantiveram o ritmo activo que
caracterizaram o final da campanha
2011/2012.
Na campanha 2011/12, vários países da
União Europeia ultrapassaram as suas
quotas nacionais, incluindo países produtores de leite de grande porte como
a Alemanha e a Dinamarca. O Reino
Unido, que durante toda a campanha
manteve um ritmo de entregas muito

in Comercioyjusticia.com.ar/MilkPoint

forte, desacelerou no final do período
acabando por se manter abaixo da sua
quota.
A França também não entrou em ultrapassagem, sendo que, apesar disso, as
suas entregas, já corrigidas em gordura,
alcançou 24,7 milhões de toneladas (o
maior volume desde a campanha de
1987/88), mas manteve-se 3% abaixo da
sua quota nacional, fixada em 25,5
milhões de toneladas na campanha terminada a 31 de Março último.
in Agrodigital

SODIAAL PREVÊ AUMENTO DE RECOLHA DE 20% ATÉ 2020

EVEN-LAÏTA DE BOA SAÚDE

Por ocasião de uma conferência organizada no final de Junho, em Rennes, pelo
CEREL (Centre Européen de Recherche et d'Enseignement sur le Lait), Frederic Chausson, director da Sodiaal,
estimou que a produção dos respectivos membros crescerá 10% até 2020,
referindo que essa é a sua conclusão de
um inquérito realizado pela cooperativa
aos seus sócios.
Sodiaal realizou o inquérito em Setembro de 2011, com o ponto de mira no
desmantelamento do regime de quotas
leiteiras. Cerca de 2.000 produtores
responderam e "metade está pronto
para aumentar a sua produção, em
média, em 20%”, informou Chausson. A
outra metade acredita que o seu sistema está no ponto óptimo e, como tal,
“não deseja volumes adicionais”.
Esta cifra surpreendeu a cooperativa.

"Ela leva-nos a estimar um aumento de
10% na produção de nossos membros
entre 2015 e 2020”, diz ele. “Este valor
pode parecer moderado, mas estes
produtores também terão de produzir
o leite correspondente àqueles que
cessarão a actividade, e só depois disso
se falará, mesmo, em leite adicional. "
Frederic Chausson também quis alertar
os assistentes para as preocupações
suscitadas pela campanha 2015-2016.
Ele não descarta a eventual existência
de tensões em relação ao aprovisionamento de leite se, com o desmantelamento das quotas, alguns países europeus aumentarem significativamente e
quase instantaneamente as suas produções nacionais, o que poderá ter consequências sérias ao nível da volatilidade
dos preços.

Primeiro empregador cooperativo da
Bretanha, com mais de 5.000 empregados, registou o seu terceiro ano consecutivo de forte crescimento, em parte
devido a uma conjuntura favorável no
sector leiteiro. O seu volume de negócios cresceu 11% em 2011 para pouco
menos de dois mil milhões de euros.
A dinâmica de crescimento do grupo
deve-se à orientação favorável dos
mercados lácteos a nível mundial. Realizou 45 milhões de euros de investimento em 2011, quando teve uma
recolha recorde de 351 milhões de
litros de leite (+ 6,4%), pagos a um
valor médio de 34,27 cêntimos/litro.
"Essa expansão das actividades leiteiras
beneficiou os agricultores membros e
as 3.800 explorações que confiaram a
valorização do seu leite à Laïta”.

in La France Agrícole

in Agrisalon
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DANONE PAGA 550 MILHÕES POR 47,8% DA
MARROQUINA CENTRAL LAITIÈRE
A empresa francesa de produtos lácteos Danone anunciou, na semana passada, que aumentou a sua participação
accionista na empresa marroquina Centrale Laitiere de 29,2% para 67%, por
meio de um acordo de 550 milhões de
euros.
Em comunicado, a Danone anunciou
que adquiriu a fatia da holding SNI e
recordou que já possuía uma participação societária na Centrale Laitiere desde 2001.
Segundo a empresa francesa, a Centrale

Laitiere é líder no mercado lácteos de
Marrocos, com uma quota a rondar os
60 por cento. A Danone acrescentou
que o acordo está sujeito à aprovação
de autoridades reguladoras.
...e entra no mercado brasileiro
de leite UHT
A Danone Brasil amplia o seu portfólio
com a entrada no segmento do leite
UHT nas versões inteiro e semidesnatado. Para já, o produto pode ser
encontrado na cidade de São Paulo e
outros espaços comerciais no respecti-

PARMALAT ENCERRA TRÊS FÁBRICAS EM ITÁLIA
O grupo lácteo italiano anunciou os
seus planos para o encerramento de
três unidades industriais no seu país de
origem, no âmbito de um esforço de
melhoramento da sua eficiência e da
sua competitividade face às marcas próprias de leite de baixo preço. O grupo,
actualmente detido pela francesa Lactalis, confirmou que irá fechar as fábricas
de Génova, Villaguardia e Cliavegna,
que se dedicam ao embalamento e produção de leite pasteurizado, queijo e
manteiga. Depois de concluído o processo de encerramento das três unidades industriais, serão perdidos noventa
postos de trabalho.
"Nós iremos encerrar estas fábricas
porque o processamento do leite é
mais eficiente quando é feito a uma
escala maior e estas são três unidades
de pequena dimensão", afirmou

Caprozzi. "As nossas performances no
mercado italiano têm que ser melhoradas. O nosso segmento do leite pasteurizado está a ser fortemente atacado, a
nível de preço, pelas marcas próprias,
que são colocadas nas prateleiras a
muito baixo preço".
De acordo com aquele porta-voz, as
vendas de leite pasteurizado da Parmalat caíram 5% no último ano e mais de
15% nos últimos 5 anos. "Nós temos
que melhorar a nossa eficiência e produtividade para continuarmos a ser
competitivos neste mercado". portavoz da empresa, Fabio Caprozzi, acrescentou que a Parmalat pretende reinvestir o montante poupado com estes
três encerramentos no reapetrechamento das suas restantes nove fábricas
situadas em solo italiano e na comercialização das suas marcas.

vo Estado, mas o plano passa por
ampliar a distribuição a todo o território brasileiro em 2013.
Danone refere que está a trabalhar,
desde há cerca de um ano, com fornecedores da cadeia de produção do sector do leite embalado para garantir um
produto diferenciado no segmento de
leite UHT.
As embalagens de cartão complexo
assépticas da Tetra Pak tem o selo FSC
(Forest Stewardship Council). A tampa
do novo leite Danone – tal como todas
as tampas utilizadas pela Tetra Pak - são
feitas com plástico “verde” de cana do
açúcar, matéria-prima 100% renovável
fornecida pela Braskem.
in MilkPoint/Clube Darwin

...e completa a compra da
Lactalis American Group
Depois de um investimento de 719
milhões de euros, a italiana Parmalat
adquiriu os negócios da sua casa-mãe a francesa Lactalis - nos mercados dos
Estados Unidos, do México e do Brasil.
Assim a Parmalat completou a aquisição da Lactalis American Group por
aquele valor, reforçando a sua posição
no mercado americano.
Concreta, a empresa com sede na cidade de Parma adquiriu o controlo da
Lactalis American Group, Lactalis do
Brazil - Comercio, Importação e
Exportação de Laticinios y Lactalis Alimentos Mexico Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Esta operação supõe a entrada no mercado de produtos lácteos nos Estados
Unidos e um melhor posicionamento
na América do Sul, assim como uma
ampliação da sue oferta de queijos.
in Dairy Reporter/InfoRetail

As fusões propostas pela Arla Foods
com a cooperativa britânica, Milk Link,
e com a empresa láctea alemã, Milch-

Union Hocheifel (MUH), foram aprovadas pelos seus representantes. A
comissão de directores da cooperativa
sueco-dinamarquesa votou a favor das

ARLA APROVA FUSÕES COM A MILK LINK E A MUH
fusões por grandes maiorias: 99,4%
votaram sim em relação à fusão com a
empresa alemã e 96,8% votaram sim
em relação ao acordo com a Milk Link.
As fusões serão agora examinadas por
autoridades relevantes em matéria de
concorrência antes de concluídas.
"A grande maioria votou a favor das
fusões, em qualquer uma das três
empresas [Arla, Milk Link e MUH] e
parece realmente positivo ter tomado
esta decisão de juntar os nossos futuros. Gostaríamos de estender as boas
vindas calorosas da Arla Foods as nos-

sos novos membros da MUH e da Milk
Link", disse o presidente da Arla Foods,
Åke Hantoft.
"Essa é uma decisão importante e fundamentalmente fortalece a Arla Foods.
O círculo de posse está a expandir-se
com mais proprietários e com proprietários no Reino Unido, que compartilham a nossa visão de futuro: ser uma
empresa láctea europeia forte que opera no mercado global", disse o director
executivo da Arla Foods, Peder
Tuborgh.
in Dairy Reporter/MilkPoint
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FONTERRA AMENTA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO
DE LEITE EM PÓ COM A COMPRA DA NZDL

a Comissão de Comércio aprove a
aquisição, mas que, neste meio tempo,
a empresa concordou que administraria
as operações da unidade industrial
durante a campanha de 2012/13.
"Ainda são os primeiros dias, mas queremos oferecer emprego ao maior
número possível de funcionários existentes, no pressuposto de que obteremos a aprovação da Comissão de
Comércio".
O diretor executivo da Fonterra, Theo
Spierings, referiu que a fábrica complementará a nova unidade industrial da
cooperativa de Darfield, que deverá
começar a receber leite em Agosto. "A
nossa Estratégia Renovada identificou
claramente a importância de aumentar
os volumes de leite e optimizar as nossas operações de processamento na
Nova Zelândia. Esta aquisição ajuda a
cumprir com essa prioridade". Comprando as operações da fábrica agora, a
Fonterra pode recolher e processar o
leite dos produtores desde o começo
da nova campanha, acrescentou.

A cooperativa neozelandesa Fonterra
assinou um acordo condicional para a
aquisição dos activos da New Zealand
Dairies (NZDL), de South Canterbury,
e disse que essa unidade industrial
aumentará a sua capacidade de exportação, já que nela são processados cerca de 150 milhões de litros de leite por
ano em leite em pó. A aquisição está
sujeita à aprovação pela Comissão de
Comércio da Nova Zelândia.
A fábrica que pertencia à empresa de
capitais russos, emprega cerca de 60
pessoas, foi colocada em concordata
em 17 de Maio de 2012. Os recebedores, da BDO Chartered Accountants,
requereram ofertas de compra do
negócio e dos bens da NZDL logo de
seguida.
A proprietária russa, a companhia
matriz da Nutritek, Nutrinvestholding,
declarou falência este ano e, desde
então, surgiram incertezas sobre o

futuro da unidade industrial. No começo do ano, apresentava um preço de
100 milhões de dólares, quando surgiram rumores de um interesse chinês. A
Fonterra não revelou o valor do acordo.
Em Maio de 2008, a produtora de alimentos especializados e para bebês,
Nutritek, recebeu aprovação para
aumentar a sua participação minoritária
na NZDL de 5,65% para 100% durante
um período de doze meses, sendo o
primeiro importante investidor estrangeiro no sector lácteo neozelandês.
A Fonterra disse que o acordo agora
alcançado significará que os actuais fornecedores de leite à NZDL serão
pagos na sua totalidade, com o seu leite
processado e pago a partir do começo
da nova campanha de produção de leite, que começa em poucas semanas.
Um porta-voz da Fonterra disse que
não há um prazo pré-definido para que

A Pepsico, maior fabricante mundial de
snacks e uma das maiores do sector
das bebidas e o grupo lácteo alemão
Theo Muller irão começar a vender
iogurtes premium ainda este mês nos
Estados Unidos através de uma joint
venture denominada Muller Quaker
Dairy. A CEO Indra Nooyi irá transformar a PepsiCo num player global do

FORMADA A MULLER QUACKER DAIRY
sector lácteo. A empresa, que vende a
Quaker Oats, formou o Grupo de
Nutrição Global em 2010 para desenvolver mais produtos com frutas, legumes, cereais e lacticínios.
Embora a PepsiCo comercialize iogurtes e leite na Rússia e e em diversos

in Dairy Reporter/MilkPoint

países do Médio Oriente, não vendia
ainda lacticínios nos Estados Unidos,
onde gerou mais de metade da sua
receita global de 66,5 mil milhões de
dólares no ano passado.
"Tivemos sucesso na nossa actividade
na área dos lacticínios noutras partes
do mundo e essa é uma categoria com
fortes perspectivas de crescimento",
disse Mehmood Khan, director científico e de I+D mundial da PepsiCo, em
comunicado. Este mês, a nova joint
venture começará a vender uma gama
de produtos em espaços como os Muller Corner e Muller Greek Corner, nos
Estados Unidos.
in Bloomberg/MilkPoint

LAND’O’LAKES ENTRA NAS SOBREMESAS LÁCTEAS
A gigante do sector lácteo dos Estados
Unidos, Land O'Lakes, chegou a um
acordo para adquirir a empresa fabricante de sobremesas lácteas refrigeradas, Kozy Shack Enterprises. A compra,
se for autorizada, representará a primeira iniciativa da Land O'Lakes na
categoria de sobremesas lácteas refrigeradas, aumentando o seu robusto
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portfólio de produtos lácteos, que
incluem queijos, manteiga e ingredientes lácteos.
A Kozy Shack, que processa e comercializa sobremesas premium, está presente nos mercados dos Estados Unidos, Canadá e Irlanda e a compra, que
está sujeita à aprovação pelas autoridades competentes, deverá estar concluí-

da em 31 de julho de 2012.
"A Kozy Shach tem uma forte adequação à estratégia que definimos para o
nosso portfólio de alimentos lácteos de
valor acrescentado. Esta empresa abre
a porta da Land O'Lakes para obter um
futuro crescimento na atractiva categoria das sobremesas lácteas", referiu o
director executivo da Land O'Lakes,
Chris Policinski.
in Dairy Reporter/MilkPoint

HOCHWALD CRIA JOINT_VENTURE COM A SOLAREC
A cooperativa leiteira Hochwald, uma
das mias importantes da Alemanha,
com mais de seis mil membros, mais de
2 milhões de toneladas de leite processado e um volume de negócios que
ultrapassa os 1,15 mil milhões de euros,
acaba de constituir uma sociedade
comum de comercialização, com a cooperativa leiteira belga Société Laitière
de Recogne (SOLAREC).
A Solarec é detida por duas outras
cooperativas leiteiras belgas, a Lac+ e a
Chéoux, está implantada no coração

das Ardenas belgas, e dedica-se à produção de manteiga (15.000 tn/ano), de
leite em pó (35.000 tn/ano) e de leites
embalados.
A nova sociedade, denominada AHL
Distribution SA, é detida, em partes
iguais pela Hochwald e pela Solarec,
terá sede na cidade belga de Recogne e
será responsável pela comercialização
dos produtos das duas empresas nos
mercados belga, francês, holandês e
luxemburguês.
in LZ-net

AMMERLAND MANTÉM ROTA DE CRESCIMENTO
A Ammerland, uma das mais importantes empresas lácteas alemãs, que se
dedica principalmente à produção de
queijo (edam, gouda, tilsiter, maasdamer,...), mas também de manteiga, leite
em pó e produtos lácteos frescos, viu o
seu volume de negócios crescer em
19% para 584 milhões de euros,
enquanto o volume de leite processado
aumentou em 7,2% para 1,16 milhões
de toneladas.
A Ammerland que recebe o leite de
quase 1.900 produtores e conta com
304 colaboradores, exporta mais de
40% das suas produções para mais de
meia-centena de países e em 2011 viu

as suas produções de lácteos frescos
crescer 20% (para 104 mil toneladas) e
de manteiga crescer em 8% (para 21,5
mil toneladas). Ao contrário, as produções de queijo (quase 100 mil toneladas) e de leite em pó (25 mil toneladas)
apresentaram ligeiros recuos.
Este foi o segundo ano consecutivo de
forte crescimento da actividade, com
mais leite processado e melhores preços, especialmente nos mercados de
exportação, que permitiu bons resultados e o pagamento aos produtores de
um dos melhores preços médios do
mercado alemão: 36,52 cêntimos/kg.

in IDB/Ubifrance

VALIO VENDE NA BÉLGICA

onde é a empresa n.º 2 do mercado no
segmento de iogurtes naquele país.
A Zott beneficia já de uma implantação
interessante na vizinha Croácia, onde
os seus iogurtes têm uma quota de
mercado de 10% e de 28% no segmento das sobremesas lácteas. A Zott atingiu um volume de negócios de 800
milhões de euros em 2011, recolhendo
850 milhões de litros por ano.
in Dairy Markets/Ubifrance

in Dairy Markets/Ubifrance

in Ostfriesend Zeitung

GLANBIA VENDE LICENÇA IRLANDESA DA YOPLAIT
A Glanbia, que detinha desde 1973, a
franquia da marca de iogurtes para o
mercado holandês, acabou de a vender
por 18 milhões de euros à americana
General Mills, proprietária de 51% do
capital da Yoplait. Recentemente, a

A poderosa cooperativa láctea irlandesa Irish Dairy Board (IDB) adquiriu
recentemente a The Cheese Warehouse, uma empresa britânica que fabrica
e comercializa uma larga gama de queijos-ingrediente.
Implantada em 2004, na região do
North Shropshire, junto à fronteira de
Inglaterra com o País de Gales, a The
Cheese Warehouse, realizou, em 2011,
um volume de negócios de 38 milhões
de euros.
Esta aquisição vaí de encontro à estratégia definida pela Irish Dairy Board
para preparação para o desmantelamento do sistema de quotas, previsto
para 2015.

O grupo lácteo finlandês Valio vendeu
recentemente a sua filial belga Valio
Vache Bleue a dois dos seus principais
operacionais, os quais pretendem
desenvolver as marcas Vache Bleue,
Belleligne, Selection Cuisine e Selection
Traiteur no mercado daquele país.
A Valio detinha aquela empresa, especializada ao acondicionamento, venda
e distribuição desde 1996. Emprega
137 colaboradores e embala queijo
Emmental fabricado pela Valio, bem
como queijo produzido por outras
empresas, tendo, em 2011, processado
um total de 12 mil toneladas e realizado um valor de negocios de 56 milhões
de euros.
A Valio, por seu lado, pretende concentrar-se nas marcas Valio Oltermanno e
Valio Viola, com especial atenção para
os mercados da Rússia e de outros países da Comunidade de Estados Independentes (CEI).

AQUISIÇÃO FAZ NASCER ZOTT SOUTH-EAST EUROPE
A empresa láctea alemã Zott, empresa
familiar bávara adquiriu a maioria do
capotal da emprea láctea bósnia, Mlijecni Put, empresa recente instalada
em Gradacac e que será o epicentro da
nova Zott South-East Europe.
Esta aquisição vai em linha com o
objectivo da empresa alemã de desenvolver as suas actividades no Sudeste
Europeu, sendo que a Zott está já presente na Europa Central e na Polónia,

IDB COMPRA EMPRESA
QUEIJEIRA BRITÂNICA

empresa americana comprou igualmente as licenças Yoplait para os mercados
britânico e canadiano.
Após esta venda, a Glanbia cessará o
fabrico dos produtos da marca Yoplait
na sua unidade industrial de Inch

(Wexford). Paralelamente, a comercialização dos produtos Yoplait na Irlanda
continuará a ser realizada pela Glanbia,
por conta da General Mills. A decisão
vai custar a extinção de 50 postos de
trabalho e leva a empresa irlandesa a
concentrar-se nas suas própria marcas.
in Ubifrance
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ORGANIZAÇÃO É FUNDAMENTAL PARA “QUEBRAR”
DESEQUILÍBRIOS NA DISTRIBUIÇÃO
A ministra da Agricultura apelou aos
agricultores para produzirem de forma
organizada, através de organizações de
produtores, para poderem ganhar competitividade na comercialização e
"quebrar" desequilíbrios nos preços da
cadeia de distribuição de produtos agro
-alimentares.
Portugal tem "potencial agrícola" e
"produz bem, com qualidade e de forma cada vez mais sofisticada", mas,
"muitas vezes, falha a parte da comercialização" e, por isso, a "organização
da produção para gerar competitividade e capacidade de oferta e negocial é
importantíssimo", disse a ministraAssunção Cristas.
A ministra falava na abertura do seminário "Organização da Produção, uma
maior competitividade na comercialização", que decorreu em Beja, numa
organização da Portugal Fresh - Associação para a Promoção das Frutas,
Legumes e Flores de Portugal e da
Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva.
Em Portugal, a produção organizada em
organizações de agricultores é de 18
por cento, precisou, frisando tratar-se
de uma "baixíssima" percentagem em
relação à média europeia e às percentagens de outros países, como a Áustria
(cerca de 80 por cento) e a Alemanha
(47 por cento).

"É verdade que há uma grande falta de
equidade na distribuição de valor ao
longo da cadeia agroalimentar", disse,
lembrando as "verdadeiras e justificadas" preocupações dos agricultores,
"reclamando dos preços que a grande
distribuição lhes paga" pelos produtos
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agrícolas.
No entanto, frisou, "por mais que façamos [Governo] nessa matéria, e estamos a fazer", sobretudo através da Plataforma de Acompanhamento das Relações
na
Cadeia
Agroalimentar
(PARCA), "há algo incontornável".
"Quanto mais organizada e força tiver a
produção, mais capacidade tem de se
relacionar numa situação de maior
igualdade e equilíbrio com a indústria e
a distribuição" e "quanto mais equilibradas forem as partes, mais equilibrados
são os contratos" entre os agricultores
e os distribuidores, defendeu.
Segundo a ministra, "nos últimos seis
anos, houve um aumento consistente
dos custos de produção", na ordem
dos 26 por cento, e "não houve capacidade do produtor repercutir esse
aumento de custos na cadeia agroalimentar". "Esta incapacidade, em algum
momento, tem de poder quebrar e
quebra pela organização e por via da
exportação", disse, sublinhado que a
organização da produção "não é tudo,
mas é uma parte relevante daquilo que
se pode fazer nesta matéria" e "o caminho é por aí".
A ministra considerou "pouco compreensível" que os agricultores nacionais sejam "capazes de colocar frutas e
legumes a preços competitivos lá fora"
e "cá dentro, sem os custos de transporte e logística
associados,
não
sejam capazes de o
fazer".
Assunção Cristas
garantiu que o
Governo, em conjunto com o sector
agrícola, no âmbito
do trabalho de
reforma da Política
Agrícola Comum e
no desenho do
próximo Programa
de Desenvolvimento Rural, vai fazer
"tudo o que puder" para "promover a
importância e a relevância da produção
organizada em organizações de produtores". Neste sentido, disse, o Governo já "sinalizou" junto da Comissão
Europeia propostas para apoiar novas
organizações de produtores, mas tam-

bém "o ganho de escala e o fortalecimento de organizações já existentes".
Agricultores querem leis para regular
contratos com a grande distribuição
O secretário-geral da CAP, Luís Mira,
disse que “os fornecedores serão sempre muito pequenos face aos compradores”, por isso, paralelamente à organização, “tem que existir regulamentação na relação entre a grande distribuição e a produção” e mostrou-se favorável à recomendação da ministra, mas
salientou que “a organização só por si
não é suficiente” e que “é preciso fazer
mais”.
A CAP dá como exemplo a falta de
regulamentação na celebração de contractos entre os produtores e as
empresas de distribuição, o que permite, “entre outros exemplos”, que os
últimos “introduzam cláusulas retroactivas a contratos já celebrados”. Luís
Mira destaca “os descontos adicionais
que os produtores têm de fazer em
determinados produtos” quando à partida não seria isso o acordado, considerando ser essencial “trabalhar-se sobre
esta matéria para se chegar a uma plataforma de entendimento”.
A Confederação Nacional de Agricultura foi mais dura nas críticas ao afirmar
“há mais de 20 anos que todos os
ministros dizem isto”. O presidente da
CNA, João Dinis, classificou mesmo de
“coisas banais” estas declarações de
Assunção Cristas. O representante da
confederação apoia-se em casos práticos para confrontar esta recomendação
do Governo: “Gostava de perguntar à
senhora ministra como é que acha que
está o sector do leite?”.
João Dinis salienta que milhares de produtores se “organizaram e agruparam
em cooperativas”, que, agora, tal como
os produtores não organizados, também enfrentam “grandes dificuldades”.
O representante da CNA chama a
atenção para a dimensão do sector,
que, sublinha, tem “um volume de
negócio superior a mil milhões de
euros” que neste momento está a acumular “excedentes”.
“Os nossos produtores até são muito
competitivos. As políticas agrícolas aplicadas no nosso país por sucessivos
governos é que não têm sido nada
competitivas. A teoria da competitividade é uma fraude monumental”, rematou.
in Agência Lusa/Público

TAXA DE SEGURANÇA ALIMENTAR JÁ ESTÁ EM VIGOR
Os hiper e supermercados vão ter de
desembolsar este ano 4,08 €/m2 que
ocuparem de área comercial para financiar acções de defesa da saúde animal e
de garantia de segurança dos produtos.
No próximo ano os valores por m2
sobem para os 7€. O montante máximo, fixo pela portaria, pode chegar aos
8€. Os operadores da grande distribuição já deixaram bem claro que as consequências da nova taxa serão sentidas
do produtor agrícola, ao consumidor.
No total, os associados da APED
abrangidos pela medida somam 1,7
milhões de m2 de área de venda. Con-

tas feitas, terão de desembolsar este
ano 6,9 milhões de euros e 11,9
milhões no próximo ano.
Em comunicado, a APED “considera
que esta taxa é inconstitucional e discriminatória para os agentes do sector”
já que a área não alimentar dos estabelecimentos do comércio também é
contabilizada para o cálculo do imposto
a pagar. Além disso, diz a APED, a taxa
“lesa a concorrência do sector pois a
isenção prevista para os estabelecimentos de menor dimensão gera uma distorção no mercado, penalizando a distribuição moderna”. Assim, a associa-

INDÚSTRIA NACIONAL APOSTA EM NICHOS DE CONSUMO
'O que é nacional é bom' dizem cada
vez mais consumidores portugueses,
respondendo a uma indústria que soube adaptar-se às novas necessidades,
criando produtos direccionados ao
bem-estar e a segmentos específicos,
como o dos idosos ou os celíacos.
Ondina Afonso, directora executiva da
Portugal Foods, confirma que "há uma
sensibilidade crescente do consumidor
face aos produtos nacionais", à qual o
tecido empresarial tem dado resposta,
acompanhando as novas tendências
"por via da inovação e funcionalidade
dos produtos" e adaptando-se a novos
segmentos com necessidades específicas como as pessoas intolerantes à lactose ou os celíacos (intolerantes ao
glúten).
"As empresas começam a ter capacidade tecnológica e conhecimento para
responder a estes novos desafios. Cada
vez mais segmentam os seus produtos
para nichos específicos, para necessidades muito específicas a nível nutricional.
A nossa indústria está atenta às tendências de saúde e bem-estar que também
se desenham a nível mundial", salientou
a responsável desta associação que visa
promover o sector agro-alimentar português.
Outro dos segmentos que se está a
impor é o dos idosos: procuram produtos com menos colesterol, embalagens
mais fáceis de abrir, uma rotulagem
mais fácil de ler, com letras maiores,
exemplificou Ondina Afonso. A directora executiva da Portugal Foods assinalou também que o consumidor "tem
uma voz ativa" e que pode contribuir

ção, admite recorrer às “instâncias
competentes, quer nacionais, quer
europeias”.
O Governo estima arrecadar entre 12
a 13 milhões com esta medida que
afecta não só estabelecimentos com
mais de 2000 m2 – considerados por
lei grandes superfícies – mas também
todos os minimercados ou supermercados que estejam integrados num grupo com uma área de venda acumulada
igual ou superior a 6000 m2 (excepto
cooperativas). São as grandes cadeias
de distribuição que o Executivo pretende abranger, em detrimento do comércio independente.
in Público

PORTUGAL PODE VENDER
LÁCTEOS À CHINA

para melhorar as relações entre produção, indústria e distribuição, ao impor a
preferência por produtos nacionais.
Mas reconhece que ainda há muito por
fazer: "É preciso integrar mais a agricultura com a indústria para que esta também incorpore mais matéria-prima
nacional e veja os agricultores portugueses como o seu principal fornecedor".
A motivação dos consumidores, segundo a mesma responsável, passa pelo
"espírito colectivo", pela vontade de
"participar na melhoria da economia do
país", mas também porque aos produtos nacionais se associam noções de
qualidade e uma garantia ao nível de
segurança alimentar superior ao dos
bens importados.
A nível internacional, a procura também é crescente e a Portugal Foods
está actualmente a desenvolver uma
análise exaustiva sobre os sectores
com maior potencial exportador.
Entre estes encontram-se a indústria
do tomate, que exporta quase 90 por
cento do que é produzido, e as conservas, que entraram na moda por uma
questão de conveniência, mas igualmente pelos efeitos benéficos para a saúde,
afirmou Ondina Afonso. O azeite e
enchidos registam igualmente "um crescendo [ao nível das exportações] muito
interessante", acrescentou.
A Portugal Foods está também envolvida nos Nutrition Awards, uma iniciativa
que visa premiar o empreendedorismo
da indústria alimentar e promover o
consumo nacional.

Portugal poderá começar a exportar
para a China carne de porco, enchidos,
lacticínios e cavalos lusitanos já a partir
de 2013. O anúncio foi feito pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, durante a sua visita ao país. «Portugal entregou os dossiers técnicos para poder vir a exportar
esses produtos (...) poderíamos ter
começado há vários anos, mas a burocracia, na sua inércia, deixou as coisas
por fazer», explicou, depois de uma
reunião com o ministro do Comércio
chinês, Chen Deming.
Cumprida
esta formalidade, a
China irá
enviar uma
missão
técnica a
Portugal para «certificar o sistema de
fiscalização» em vigor no país e a seguir
será concedida a licença de exportação.
«Foram hoje lançadas as bases para que
isso seja possível. Pedimos às autoridades chinesas alguma celeridade, mas há,
manifestamente, boa vontade relativamente aos nossos produtos».
Entretanto, a imprensa oficial chinesa
avançou que o país quer «elevar a parceria estratégica com Portugal». As
exportações portuguesas para a China
mais do que duplicaram nos últimos
três anos: ultrapassaram os 1,16 mil
milhões de dólares, qualquer coisa
como 1,27 mil milhões de euros, só no
ano passado.

in Dinheiro Vivo

in Agência Lusa
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MARCAS COM CADA VEZ MENOS ESPAÇO NOS LINEARES

Políticas do Ministério da Agricultura.
Sobre a mesa da PARCA estão vários
dossiers, embora sempre com o mesmo objetivo: tentar reequilibrar as forças. Neste sentido, estão a ser analisados processos relativos aos prazos
obrigatórios de pagamento, que têm de
ser revistos. Segundo a Centromarca, o
decreto-lei que determina o prazo de
pagamento não inclui todos os produtos - e "o que se pretende é a redução
do prazo de pagamento para todos
"para que Portugal se aproxime do que
é a média europeia, inferior a 30 dias”.
Girbal sublinha a necessidade de corrigir "práticas comerciais desleais" - hoje
é possível "registar uma marca e
alguém copiá-la, mudando apenas uma
letra no nome ou a cor".
Estas propostas foram apresentadas ao
governo e no próximo plenário da
PARCA, em que pode ficar "definida a
criação de um provedor "com poderes
específicos para resolver conflitos.
"Assim, haveria relações saudáveis ao
longo de toda a cadeia e com isso sairia
beneficiada a inovação e o consumidor."
Em Portugal há hiper e supermercados,
mas o mercado é praticamente de apenas duas cadeias: o quase duopólio
Continente e Pingo Doce, que se reforçou com a saída do Carrefour de Portugal na década passada. Segundo um
estudo da Kantar Worldpanel, nem a
campanha do primeiro de Maio do Pingo Doce afectou a liderança - de quase
sete pontos percentuais - que está nas
mãos do Continente.

Nas prateleiras de frutos secos dos
hiper e supermercados "praticamente
não existe alternativa à marca de distribuição, não existe variedade e esse é
um problema que afecta a inovação nas
empresas e a prazo prejudica o cliente", diz João Paulo Girbal, presidente
da Centromarca, acrescentando que
em diversas categorias, como nos gelados ou nas águas minerais, a penetração das marcas de distribuição "é da
ordem dos 80%”. No sector alimentar
ronda os 38%".
Ou seja, as marcas têm cada vez mais
dificuldade em ter espaço nas prateleiras das grandes cadeias de distribuição,
sector que em Portugal é dominado
pelo Continente, da Sonae, e pelo Pingo Doce, da Jerónimo Martins.
No primeiro trimestre, segundo a Nielsen, a quota de mercado do Continente aumentou para 25,7% - 25% no final
de 2011 - e a do Pingo Doce para
19,3% (19,1% no final de 2011). No
final de 2011, a cadeia de supermercados AC Santos, que chegou a ter 21
lojas, foi declarada insolvente. O grupo
Sá encerrou a loja de Lisboa e concentrou a sua atividade na Madeira e o
grupo Auchan anunciou o encerramento da loja de Santarém.
João Paulo Girbal encara o assunto
com preocupação: "Se o produtor não
tem espaço para vender, o negócio é
inviabilizado", diz, sublinhando que
algumas marcas conseguem "comprar
esse espaço", mas para a maioria das

empresas de produtos de grande consumo "a espiral de custos tem sido
crescente" e as dificuldades também.
"O dono da prateleira pode fazer quase
tudo." Há cerca de dez anos, refere
João Paulo Girbal, "havia mais espaços
de venda, mais concorrência, logo mais
variedade de produtos."
O presidente da Centromarca aponta
um relatório da Autoridade da Concorrência em que são propostos caminhos
para resolver a falta de equilíbrio
comercial, "que se tem agravado, o que
é natural dada a concentração" das
cadeias de distribuição. A situação "é
idêntica à que se viveu no sector elétrico e nas comunicações, em que foi
necessária uma intervenção para repor
dinamismo e competitividade". Para que
haja esse equilíbrio, João Paulo Girbal
defende a intervenção de "uma voz
com poder". Isto é, a base regulamentar existente é inadequada e, por isso,
"os fortes ficam mais fortes e impõem
as suas regras". Para que isso não aconteça "tem de haver intervenção do
Estado".
O governo começou a fazê-lo, com a
criação da PARCA - Plataforma de
Acompanhamento das Relações na
Cadeia Agroalimentar. Entre as entidades participantes na PARCA encontram
-se, entre outros, a CAP, a Confagri, a
Centromarca e entidades públicas,
como a Autoridade da Concorrência, a
Direção-Geral das Actividades Económicas e o Gabinete de Planeamento e

A APED estima que no segundo trimestre do ano a quebra do consumo em
Portugal se tenha agravado em relação
aos três primeiros meses de 2012. Em
declarações aos jornalistas, a directorageral da APED, Ana Trigo Morais, considerou que "o agravamento é inevitável". Segundo o barómetro de vendas
APED do primeiro trimestre, o volume
de vendas total dos segmentos alimentar e não alimentar caiu 3,7%, para
4.554 milhões de euros, face aos primeiros três meses de 2011, período
anterior à aplicação das medidas de
austeridade.
A área alimentar recuou de 0,2% (para
2.640 milhões de euros) e o não alimentar decresceu 8,6% (1.914 milhões
de euros). "Estes dados estão além das

APED PREVÊ AGRAVAMENTO DA QUEBRA DO CONSUMO
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nossas previsões (...) e são muito preocupantes", sublinhou, antevendo um
"agravamento deste retrato", que considerou "inevitável". Isto porque Portugal tem "uma altíssima taxa de desemprego", acompanhada de "uma quebra
de rendimento das famílias" e uma carga fiscal "muito pesada", o que "inevitavelmente vai ter impacto no consumo".
Para a directora-geral, os dados do
primeiro trimestre "já reflectem as
medidas de austeridade, que chegaram
em força às famílias portuguesas".
Segundo a responsável, "a cadeia toda
está debaixo de pressão" e acomodar
os preços tem um limite para a distribuição, razão pela qual há preços que

in Dinheiro Vivo

têm vindo a aumentar.
"A margem para acomodar esta pressão está a chegar ao seu limite", disse,
admitindo que esse impacto também se
reflectirá nas empresas do sector. Este
sempre foi um "sector dinâmico, com
forte criação de emprego, mas estamos
a chegar a um ponto em que os operadores económicos têm de tomar
outras medidas", o que vai ter
"necessárias consequências sobre o
número de lojas a operar e empregos".
Por isso, "é importante que o Governo
olhe para o que está a acontecer a este
sector", alertou, acrescentando que a
APED está disponível para o diálogo.
in Agência Lusa/RTP

MDD SOBEM 2,2 PONTOS PERCENTUAIS NO TRIMESTRE

Worldpanel do painel representativo
do consumo dos Lares Portugueses,
verificou-se que as MDD continuam a
ganhar quota de mercado às Marcas de
Fabricante (MDF), no consumo doméstico, mas estabilizaram o seu crescimento, em volume, durante o 1º
semestre de 2012.
O estudo revela ainda que por cada
100 euros gasto pelo Consumidor cerca de 38,4€ são gastos em MDD, considerando o mercado FMCG sem Frescos. Há assim um crescimento da quota
da MDD que é feito sobretudo pela
troca vinda de marcas MDF, e não pela
intensificação de consumo em MDD
pelo lares que já compravam MDD.
Ou seja, as MDD entram num “novo
ciclo” quase sem aumento de volume e
apenas crescendo em valor por troca
directa com as Marcas de Fabricante
(MDF).

As marcas da distribuição aumentaram
em 2,2 pontos percentuais a quota de
mercado no primeiro trimestre do ano
face ao período homólogo. Segundo
dados da consultora AC Nielsen, divulgados no Barómetro da Associação
Portuguesa das Empresas de Distribuição, as marcas dos distribuidores detinham nos primeiros três meses do ano
uma participação de 36,4% em valor.
Quando às marcas de fabricante, essas,
caíram 2,4 pontos percentuais para
63,6% no mesmo período. No primeiro
trimestre de 2011, a quota de mercado
em valor dos produtores de marca foi
de 66%.
As categorias de bebidas, lácteos e
DPH (Drogaria e Higiene Pessoal) perderam quota de mercado no primeiro
trimestre do ano. Segundo dados da

Kantar Worldpanel, também divulgados
no Barómetro da APED, os sectores
dos produtos lácteos, drogaria e higiene pessoal perderam, respectivamente,
0,9 e 0,8 pontos percentuais (p.p.) em
valor, face os primeiros três meses de
2011. As bebidas recuaram 0,3 p.p.
Por outro lado, as categorias de mercearia e frescos aumentaram a participação em 0,9 e 0,7 p.p., respectivamente. Também a categoria de charcutaria
cresceu e detém 6,6% da participação
em valor do sector de produtos de
grande consumo. A categoria de congelados, até então beneficiada com a crise, manteve a performance do primeiro
trimestre de 2011.

Os portugueses estão a deslocar-se
menos vezes às lojas para fazer compras mas adquirem mais artigos cada
vez que vão ao supermercado.
A optimização é a palavra de ordem
dos lares portuguesas que não estão a
conseguir com os actuais rendimentos
fazer face ao aumento dos preços dos
produtos alimentares afectados pela
subida do IVA.

FACTURA DO SUPERMERCADO SOBE 7,4% NO SEMESTRE

Kantar refere estabilização do
das Marcas da Distribuição
De acordo com a informação da Kantar

Ou seja, os portugueses estão a consumir menos mas a gastar mais. A conclusão está patente na análise semestral
do Painel de Lares da Kantar Wordpanel relativo aos primeiros seis meses
do ano, que dá conta que os lares compraram menos 0,7% em volume mas
mais 7,4% em valor face ao período

EXISTEM 2,2 LOJAS POR CADA 10 MIL HABITANTES
São no total 2.319 os estabelecimentos
comerciais da Distribuição Moderna em
Portugal, em 2012, localizados em 270
dos 308 concelhos do país. De acordo
com os dados disponíveis no sistema de

geomarketing Sales Index, recolhidos
pela Marktest junto dos principais operadores deste mercado, este número
mostra que a Distribuição Moderna
está presente em quase todo o território nacional.

in Distribuição Hoje

homólogo do ano passado.
O ajustamento do consumo pelos lares
portugueses é feito à custa dos produtos que considera supérfluos ou não
essenciais. Os produtos básicos são,
por isso, os que mais beneficiam com a
optimização do consumo.
in Hipersuper

DISTRIBUIÇÃO PERDEU
6.500 EMPREGOS EM 2011

Estes 270 concelhos representam 91%
da superfície do país e 98% dos habitantes, apresentando uma taxa de cobertura de 2.2 estabelecimentos por 10 mil
habitantes. O concelho do Lisboa concentra o maior número de centros
comerciais se concentra, com 140 estabelecimentos. É seguido por Sintra,
com 78, Porto, com 77, e Vila Nova de
Gaia, com 71.
A análise da densidade comercial per
capita mostra outra realidade: o concelho de Albufeira tem o maior número
de superfícies por residentes do concelho.
Entre as insígnias analisadas pela Marktest, o Minipreço é a que apresenta a
maior rede, com 544 estabelecimentos.
É seguido pelo Pingo Doce, com 363, e
pelo Lidl, com 229.

Segundo a APED, a quebra de postos
de trabalho mostra como a crise está a
afectar o sector da distribuição em
Portugal e refere que esta perda de
postos de trabalho é resultado da crise
e explica que se verificou o encerramento de 37 lojas. O sector da distribuição perdeu mais de 6500 postos de
trabalho em 2011, em contraciclo com
a criação de 5000 empregos neste sector em 2010.
A APED explica que a quebra em postos de trabalho no sector em 2011 foi
de 6593, o que dá uma média de 550
empregos perdidos por cada mês. «É
uma realidade difícil que dá bem a
medida de como a quebra de consumo
em Portugal está a afectar o nosso sector alimentar e não alimentar», frisa.

in Agência Lusa

in Agência Lusa
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PRODUÇÃO DEVE AUMENTAR EM 2012 E 2013
A produção de leite na União Europeia
(UE) deverá aumentar em 1,5%, para
cerca de 154 milhões de toneladas em
2012 e em 0,7% em 2013, de acordo
com as últimas previsões publicadas
pela Comissão Europeia. A produção
média por vaca continuará a aumentar
em 2012 para um volume estimado de
6.598 quilos. Este aumento contínuo na
produção de leite, compensará a contracção no efectivo leiteiro, que deverá
diminuir em cerca de 1% em 2012 e
novamente em 2013.
Com base em dados do Eurostat até
Março de 2012, as entregas de leite na
UE deverão permanecer 4,7% abaixo
do nível da quota no ano de 2011/12
(versus uma subutilização de 5,5% em
2010/11). Apoiados pelo bom nível de
preços do leite ao produtor em 2011,
a ultrapassagem das respectivas quotas
leiteiras nacionais deverá ocorrer em
Chipre, Alemanha, Irlanda, Áustria,
Holanda e Luxemburgo.
Depois de um ano de altos preços das
commodities lácteas em 2011, os preços apresentaram um leve declínio
durante os primeiros cinco meses de
2012 devido à maior oferta, tanto na

UE como no mundo. Essa tendência de
preços deverá influenciar, entre outros
factores, o processamento do leite em
commodities lácteas.
Maiores quantidades de leite deverão
ser processadas em queijos (+1,1% em
2012 e +0,6% em 2013). A maior parte
da produção de queijos da UE será
consumida no continente europeu, mas
a procura de importação de outros
países deverá aumentar em 2012.
Após uma tendência particularmente
estável em 2011, a produção total de
produtos lácteos frescos deverá mostrar uma taxa levemente maior de
expansão em 2012 (+0,6%). Isso é
explicado pela crescente produção de
leite líquido e ainda mais para gordura.
Em 2013, a produção continuará a
crescer, se consideradas as previsões
de procura mundial sustentada e a
melhoria no ambiente económico geral.
Em 2012, a produção de leite em pó
integral deverá diminuir pelo segundo
ano consecutivo (-1,1% comparado
com 2011) e essa tendência deverá
continuar em 2013. Apesar de se esperar uma taxa de câmbio mais favorável,
em 2012 as exportações de leite em pó

USDA VOLTA A PREVER AUMENTOS NO PREÇO DO LEITE
Após cinco meses de revisões em baixa, o Departamento de Agricultura dos
Estados Unidos (USDA) fez um pequeno aumento nas suas previsões dos
preços do leite para 2012. Em seu último relatório, o USDA indica que os
preços do leite Classe III ficarão em
média entre 0,3527 e 0,3594 dólares
por quilo, melhorando a sua previsão
de 0,3472 a 0,3560 dólares por quilo,
do mês passado.
O preço médio de todos os leites
deverá ser de 0,3759 a 0,3825 dólares
por quilo, igualmente superior ao referenciado na previsão do mês passado.
A previsão de crescimento nos preços
do leite baseia-se numa menor oferta.
"A previsão de produção de leite em
2012 e 2013 foi reduzida em relação ao
mês passado, à medida que os maiores
preços previstos da alimentação animal
deverão pressionar os rendimentos
dos produtores e encorajar um declínio mais rápido no efectivo bovino", de
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acordo com o relatório de "Estimativas
Mundiais de Oferta e Procura Agrícolas", também do USDA

No entanto, o relatório tem notícias
menos positivas no que ser refere à
produção de alimentação animal. O
milho ficará mais caro. O preço médio
do milho para o ano a começar em 1
de Setembro de 2012 ficará entre 5,40
e 6,40 dólares por bushel, refere o
USDA. Esse valor é significativamente
mais elevado que os 4,20 a 5 dólares
previstos no mês anterior.

inteiro da UE continuarão a tendência
de declínio começada em 2009, à medida que a UE permanece menos competitiva em relação às ofertas da Oceânia.
De forma diferente, a produção de leite
em pó desnatado deverá aumentar
novamente em 2012 (+14,5% comparado com 2011). A China vem gradualmente tornando-se um importante
participante mundial nas importações
de leite em pó desnatado, mas um
aumento substancial nas importações
de países da África do Norte (Argélia,
Egipto) também ocorreu. Os stocks de
intervenção de leite em pó desnatado
construídos em 2009 deverão ser completamente esvaziados no final de 2012.
A produção total de manteiga e butteroil deverá aumentar novamente em
2012 (+3,8%) e em 2013 (+0,8%).
As importações provavelmente vão
descer em 2012 e, então, estabilizar em
2013. A UE não era um operador muito competitivo no mercado de exportações em 2011, considerando a diferença de preços existente entre a UE e
o preço mundial. Alguma recuperação
nas exportações da UE é esperada em
2012, mas uma participação substancial
da produção adicional será absorvida
pelo mercado doméstico.
in Thedairysite.com/MilkPoint

Preço do leite em pó com quebras
Segundo dados do Departamento de
Agricultura dos Estados Unidos , o preço do leite em pó continua a cair na
Europa e na Oceânia. Foi a décima
semana consecutiva. Na União Europeia, em relação ao mesmo período do
ano passado, os preços estão 25,1%
menores.
Na Europa, a tonelada está cotada em
3.312,50 dólares a tonelada, um valor
2,2% menor ao da última quinzena. Em
relação ao mesmo período do ano passado os preços estão 25,1% menores.
A produção de leite está no pico na
Europa, o que faz com que os volumes
de leite recolhido aumentem.
Na Oceânia o produto está cotado a
3.312,50 dólares/tonelada, 7% menor
do que na última quinzena e 23%
menor do que há um ano. A produção
de leite na Oceânia foi significativa nesta campanha, o que fez com que
sobrasse leite para ser transformado
em leite em pó.
in MilkPoint/Lechería Latina

PRESSÃO GLOBAL GERADA PELA OFERTA
QUE EXCEDE A PROCURA
A indústria láctea dos Estados Unidos
passará por uma "lenta pressão" no
último trimestre de 2012, na medida
em que a oferta global continuará a
exceder a procura, refere o Rabobank.
De acordo com o banco, o efeito de
queda nos preços das commodities em
todo o mundo e a desaceleração do
crescimento da procura por produtos
lácteos nos mercados ocidentais e nos
mercados emergentes levarão a uma
"pressão no quarto trimestre à medida
que os stocks existentes forem sendo
usados".
Nos últimos meses, os preços das
commodities foram pressionados para
baixo à medida que o crescimento da
oferta nas regiões de exportação
aumentou - gerando mais produtos que
poderiam acumular-se pela fraca procura nos mercados ocidentais e apenas
um modesto crescimento nas importações nos mercados emergentes.
Isso já começou a afectar os processadores de produtos lácteos da União
Europeia. Ainda há pouco tempo, a
Danone reduziu o seu objectivo de
margem operacional para 2012 para
lidar com a queda nas vendas que ante-

cipou no sul da Europa.
A procura continuará a expandir em
mercados emergentes como a China, a
Índia e o Brasil, indica o relatório do
Rabobank, mas a taxa de crescimento
será mais lenta do que a verificada nos
últimos anos.
"A procura continuará baixa em face da
fraca economia global, desacelerando o
ritmo de recuperação de preços, mesmo considerando os excessos limitados
de stocks para trabalhar", disse o relatório. "O mercado parece mais provavelmente direccionado para preços
estáveis durante o terceiro trimestre,
recuando para uma lenta pressão no
quarto trimestre, com a recuperação
de preços a ganhar forças no começo
de 2013".
"A procura em muitas regiões exportadoras provavelmente não será capaz de
absorver os volumes de leite adicional,
com o crescimento do consumo na
melhor das hipóteses marginal nos EUA
e, particularmente, na União Europeia".
Ao mesmo tempo, a procura em
regiões
emergentes
importadoras
aumentou a um ritmo mais lento
durante os últimos trimestres. "A pro-

MAIS RECENTE LEILÃO DA FONTRRA COM QUEDA DE 0,9%
O último leilão realizado pela plataforma electrónica de leilões da Fonterra –
globalDairyTrade – realizado a 17 de
Julho, apresentou uma nova quebra. O
valor médio dos produtos lácteos caiu
de forma mais branda (0,9%) e fechou a
2.785,6 dólares/tonelada.
GRÁFICO 1: HISTÓRICO DOS ÍNDICES
DE VARIAÇÕES DO GDT

O leite em pó inteiro, no entanto, teve
uma quebra mais pronunciada de 5,8
por cento, fechando com uma cotação
de 2.584 dólares/tonelada. O queijo

cheddar por seu lado fechou a 2.986
dólares/tonelada, apresentando uma
redução de 2,9%.
O leite em pó desnatado, por seu lado,
apresentou tendência contrária, registando um aumento de 5,2 por cento,
com o seu preço a ser cotado a
2.727dólares por tonelada.
GRÁFICO 2: HISTÓRICO DE
PREÇOS DE PRODUTOS LÁCTEOS

... primeiro leilão de Julho
também teve quebra
O penúltimo leilão realizado pela plata-

cura de importação mostrou-se insuficiente para absorver todo o excedente
de oferta das regiões exportadoras".
"Agora, parece que a economia global
se deteriorou mais no segundo trimestre de 2012, com evidências de uma
desaceleração simultânea no crescimento nas principais economias nos
membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) e dos BRICs (Brasil, Rússia,
Índia e China)".
As vendas de leite líquido e iogurte nos
Estados Unidos continuaram a acompanhar os números do ano anterior. Na
União Europeia, os processadores
reportaram "condições de menor procura, com a deterioração na economia
a começar a afectar os mercados".
"Face a este cenário depressivo, pelo
menos, os consumidores provavelmente verão mais reduções nos preços dos
combustíveis e uma aceleração dos
custos nos preços dos produtos lácteos
no retalho. Na UE e nos Estados Unidos, isso poderá limitar os danos causados nos volumes de vendas de lácteos,
mas frente a um cenário de alto desemprego e salários estagnados, é difícil
contemplar outra coisa a não ser crescimento marginal no consumo durante
o resto de 2012", disse o Rabobank.
in Dairy Reporter/MilkPoint

forma de leilões online da Fonterra,
globalDairy Platform (gDT), apresentou
também nova quebra de cotações
depois da forte reacção apresentada no
início do mês de Junho. O valor médio
dos produtos lácteos caiu 5,9% e
fechou a 2.787 dólares/tonelada. Segundo dados da CLAL.it, os principais países exportadores de queijo, manteiga e
leite em pó produziram 4,7% a mais
que no mesmo período do ano passado
o que, se considerarmos que estamos
perante uma procura débil, explicam o
comportamento actual dos preços.
O leite em pó inteiro foi cotado a
2.760 dólares/tonelada, o que significa
uma quebra de 4,1% e o leite em pó
desnatado apresentou a maior quebra
com uma variação negativa de 9,8%,
ficando o seu preço cotado a 2.599
dólares/tonelada. O queijo cheddar
fechou o leilão com uma cotação de
3.060 dólares/tonelada, representando
uma variação negativa de 0,7 por cento
relativamente à licitação anterior.
in gDT/MilkPoint
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CONHEÇA A ACTUALIDADE DO SECTOR EM WWW.ANILACT.PT
COMPETIR INOVAR E CRIAR VALOR
ARTIGO PUBLICADO NA REVISTA DISTRIBUIÇÃO HOJE
Realizou-se em Lisboa, no passado dia
25 e 26 de Junho, a IPBC - Intelectual
Property Business Conference deste
ano. É esta a conferência
internacional que tem
por objectivo juntar uma
vez por ano todos os que
trabalham em torno da
área da propriedade intelectual. No mesmo dia, à
noite, realizou-se a 21ª
Cerimónia dos Masters
da Distribuição que a
Centromarca apoia desde que nasceram”, refere
B eatr iz I mper ator i,
Directora Geral da Centromarca, em artigo de
opinião publicado no site
da revista Distribuição
Hoje.
Estes dois acontecimentos, em que a
Centromarca esteve presente como
participante e como patrocinador, são
a concretização do nosso eixo de
actuação: a valorização e defesa das
marcas. O primeiro eixo da nossa missão “a defesa e promoção da concorrência” é sobejamente conhecido de
todos, e fundamental para que este se
concretize. A concorrência sã não é
mais que uma condição de base para
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uma economia competitiva, assente em
empresas que criam valor pela inovação.
Em 2011 o ISCTE fez
uma caracterização do
sector dos produtos
de grande consumo de
marca, tendo por base
o universo dos associados da Centromarca e
concluiu que estas
empresas:
- São contribuintes líquidos para a economia, com prazos de
pagamento mais curtos
que os de recebimento, fornecendo liquidez; com salários
médios e contribuições
sociais substancialmente maiores que a média nacional;
- São empresas cuja actividade e modus
operandi devem ser preservados e
devem constituir fonte de aprendizagem e benchmarking.
- inovam sobretudo ao nível de novos
produtos e estabelecem relações dinâmicas na produção de novo conhecimento com múltiplos parceiros portugueses, sendo tendencialmente exportadoras com a importância das expor-

tações na sua actividade a aumentar.
São assim empresas que contribuem
activamente para uma economia, mais
dinâmica e eficiente. Como escrevi já
neste mesmo espaço “A criação de
valor é do mérito de todas as empresas
– que independentemente da origem
do seu capital - estão cá de forma responsável e contributiva.”
A Cerimónia dos Masters da Distribuição, nessa noite, mais uma vez sublinhou a importância das empresas que
Investem em Portugal e Inovam a pensar no consumidor português. Das 28
categorias premiadas 23 foram atribuídas a empresas associadas da Centromarca. Mais do que os parabéns a todas
as empresas distinguidas, este facto
evidencia para os distribuidores – que
atribuem os prémios - a importância do
trabalho desenvolvido por estas empresas e a sua relevância para o negócio.
Estes prémios à inovação confirmam
assim que as empresas de marca estão
associadas a uma resposta mais dinâmica ao consumidor. A inovação, em conjunto com os direitos de propriedade
intelectual para a proteger, é fundamental para criar uma vantagem competitiva, para criar crescimento económico, rendimento e criação de emprego. Devemos assim apostar neste sector e no seu efeito positivo para toda a
economia portuguesa”, conclui Beatriz
Imperatori.

