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FICHA DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

 LEITE/LATICÍNIOS 

 

CENÁRIO DE ANTECIPAÇÃO 

Aposta na diversificação para produtos inovadores e de maior valor acrescentado, aumento 
das exportações e reforço da internacionalização das empresas do sector 

Apesar da tendência do mercado para a estabilização dos custos de produção e para a volatilidade dos 

preços do leite líquido ao longo de toda a cadeia, é expectável a pressão no sentido da introdução de 

produto diferenciados, portadores de inovação e, em consequência, um aumento da cadeia de valor. Por 

outro lado, deverá manter-se a aposta em mercados alternativos que melhor valorizem o produto. Nestes 

domínios será importante reforçar o papel do sector por via das seguintes acções: 

  Apoiar a fileira por forma a incrementar a diferenciação pela qualidade e inovação dos produtos 

lácteos para exportação, através nomeadamente da promoção e da rotulagem da origem; 

  Orientar a produção industrial no sentido de satisfazer as novas tendências de consumo, 

nomeadamente, dando especial atenção à vertente saúde, valores nutricionais e/ou de produtos de 

maior valor acrescentado, nos mercados alvo; 

  Reforçar o papel das organizações de produtores e da organização interprofissional; 

  Substituir parcialmente a produção de base das indústrias centrada no leite líquido, por produtos de 

qualidade, inovadores, de nicho de mercado; 

  Definir regras de contratação e de exceção às regras da concorrência com vista a beneficiar a fileira; 

  Incentivar e reforçar estratégias e ações de promoção conjuntas, entre empresas e entidades, com 

vista à penetração em novos mercados, apostando no apoio institucional e na capacitação 

empresarial;  

  Apostar na otimização da utilização dos mecanismos de gestão da oferta, decorrentes da aplicação 

das alterações legislativas designadas por “Pacote Leite”, através de regras de contratação entre 

produção e indústria, exceção às regras da concorrência, reforço do poder negocial das organizações 

de produtores e organizações interprofissionais, que será determinante no quadro pós-quotas 

(PARCA); 

 CENÁRIO DE ANTECIPAÇÃO 

  BREVE CARATERIZAÇÃO 

 

 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

 

 DIAGNÓSTICO 

O ANÁLISE INTERNA - PONTOS FORTES 

O ANÁLISE INTERNA - PONTOS FRACOS 

O ANÁLISE EXTERNA - OPORTUNIDADES OU OPORTUNIDADES LATENTES 
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  Tornar mais célere a identificação e resolução das barreiras não alfandegárias, através do 

estreitamento das relações entre os operadores e as diversas instituições nacionais e comunitárias 

competentes, visando minimizar as consequências da utilização abusiva e caótica do princípio da 

precaução, no que toca a pretensas regras de segurança alimentar; 

  Apoiar o investimento direto nos mercados de destino, como alternativa às exportações, através de 

construção de indústrias de raiz ou de apoio às estruturas existentes; 

  Apoiar a distribuição e integração de valor ao longo da fileira, através da uma plataforma de 

monitorização dos preços e margens (PARCA); 

  Promover o aumento da cadeia de valor, através de uma estratégia de internacionalização única e 

comum definida para o sector agroalimentar, através de sinergias entre operadores e entidades 

públicas, criando a imagem de um setor forte e de qualidade; 

  Apoiar as estratégias de internacionalização das empresas de leite e laticínios, por via do 

conhecimento dos mercados, do desenvolvimento e promoção internacional de marcas e da 

prospecção e presença em mercados internacionais. 

 

 

BREVE CARACTERIZAÇÃO 

Tendo em conta os critérios 1. - Relevância em termos da contribuição para as exportações e/ou o valor 

acrescentado da economia e 2.- Capacidade de diferenciação, analisamos o Leite e Laticínios1, 

merecendo especial destaque os seguintes aspetos: 

  O setor em 2011 representou 11,4 % da produção agrícola nacional (720,58M€) e cerca de 26,5 % da 

produção animal, tendo sofrido uma ligeira redução de volume (-0,2%) e um aumento do preço 

(+7,0%) e do valor (+6,8%) face ao ano anterior;  

  Este setor representou, em 2011, cerca de 6,4% das exportações agroalimentares, registando um 

ligeiro decréscimo face ao registado em 2010. O setor representou também 6,4% do total de 

importações agroalimentares; 

  O nível de concentração da produção é muito alto, tendo as cooperativas um papel relevante não só 

nesse domínio, mas igualmente no processamento industrial, detendo as principais unidades 

industriais que, por sua vez, representam entre 70 a 75% dos produtores. Este nível de concentração 

foi, nos últimos 20 anos, determinante para o crescimento da produção (25%) e das produtividades 

associadas (6786 kg/vaca/ano); 

  A concentração é igualmente elevada ao nível da indústria. No total, a recolha de leite é realizada por 

cerca de 70 entidades, sendo os dez maiores compradores: Agros, Danone Portugal, Fromageries Bel 

Portugal, Insulac, Leicarcoop, Lacticoop, Proleite, Racoop, Unicol e Unileite. Estas dez entidades 

representam 83,5% do total da recolha de leite em Portugal, sendo que as primeiras cinco 

correspondem a 63,6% dessa recolha; 

  Esta atividade apresenta uma grande concentração nas regiões litoral norte. No entanto, tem havido 

um aumento no sul, devido a uma maior possibilidade de dimensionamento das explorações. 

 

                                                             

1 Importa referir que as Estatísticas do Comércio Internacional e as Estatísticas Agrícolas do INE baseiam-se no produto 
Leite e Laticínios. Segundo os dados da Associação Nacional dos Industriais de Laticínios (ANIL), as exportações de Leite e 
Laticínios correspondem na grande maioria a leite a granel, ao contrário do que se verifica nas importações. 
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Leite e Natas em Natureza 

 

  De 2000 a 2011, o Leite teve uma pequena quebra na produção. Contudo, registou-se uma subida do 

volume das exportações (224.688ton, em 2000; 253.307ton em 2011). Em valor, esta subida 

corresponde a um aumento de 20%; 

  Em 2011 registou-se um ligeiro aumento na produção; 

  O saldo da balança comercial tem sido positivo. A partir de 2007/2008, a redução da produção e do 

preço condicionou fortemente o valor do saldo comercial, tendo apresentado um valor muito 

reduzido em 2010; 

 

 

  O principal destino das exportações é Espanha (93%). Comparando o início com o fim da década, não 

se registaram alterações nas exportações para o mercado europeu (acima dos 200.000ton). No que 

respeita aos países terceiros, o valor das exportações sofreu um aumento significativo, 

nomeadamente para Angola; 

  Notou-se ainda uma evolução positiva nas importações deste subproduto, nestes últimos anos (em 

2000 importamos 89.342ton e em 2011, 180.512ton);  

  Apesar do Grau de Autoaprovisionamento se situar acima dos 100%, o leite e natas portugueses 

comercializados em natureza no mercado interno (Grau de Abastecimento do Mercado Interno) 

representa 70 a 90% da produção nacional. Esta diferença deve-se, em grande parte, à existência de 

trocas comerciais, essencialmente com o mercado espanhol. 
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Leites Acidificados (Iogurtes) 

 

  Neste subproduto, ao longo dos últimos 10 anos, as exportações registaram um acréscimo superior a 

30% (em valor) (13M€ em 2000 e 17M€ em 2011);  

  O saldo da balança comercial tem sido negativo, registando continuo agravamento; 

  O principal destino das exportações é Espanha (70%). Os Países dos PALOP (Angola, Cabo Verde, 

Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe e Moçambique) apresentam-se com pesos pouco significativos; 

  Registou-se uma redução das exportações para a UE e um aumento muito significativo para países 

terceiros (em 2000, 146ton e em 2011, 7.030ton). 

 

 

 

 

 

Queijo e Requeijão 

 

  No subproduto, as exportações registaram um aumento de 115% face ao início da década, enquanto as 

importações registaram um crescimento de 40%, no entanto o saldo apresentado duplicou 

negativamente, desde o ano de 2000 para o ano de 2011 (de -58M€ para -105M€). A produção 

manteve-se praticamente igual em todo o período em análise. O volume das exportações é 

maioritariamente para Angola (30%) e Espanha (15%). O restante volume tem como destino o 

Continente Americano (EUA, Venezuela) e UE (Áustria, França e Países Baixos); 

* Dados preliminares 
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  Ao longo da década, com um Grau de Autoaprovisionamento praticamente constante (na ordem dos 

70%). Houve um ligeiro aumento na produção DOP e IGP ao longo da última década, mas com um 

peso ainda pouco expressivo em relação à produção total (cerca de 2%). 

 

 

Manteiga 

  As exportações acompanharam a tendência dos outros subprodutos, registando um forte aumento ao 

longo da década, tanto para a UE, como para o resto do mundo, apresentando um saldo positivo em 

2011 de 12M€. O valor das exportações atingiu os 47M€ e o das importações cerca de 34M€. O 

principal destino deste subproduto tem sido o mercado francês, com cerca de metade do valor 

exportado, seguindo-se a Espanha (com 23%) e Bélgica (com 7%). Comparando com valores no inico 

da década, as exportações mais do que duplicaram, tendo as importações tido uma evolução mais 

acentuada. Houve um ligeiro aumento na produção, bem como no consumo aparente deste 

subproduto nos últimos 10 anos. O Grau de Autoaprovisionamento situou-se acima dos 100%. Este 

subproduto tem um Grau de Abastecimento do mercado interno de 62% em 2011 (fruto de uma 

redução progressiva ao longo da década). 
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DIAGNÓSTICO 

Análise Interna    Pontos Fortes 

  Setor muito organizado, com elevados níveis de concentração ao nível do sector produtivo e industrial 

(>70% da produção e nº de produtores), através de Estruturas Organizadas em Cooperativas (5) com 

dimensão relevante; 

  Consolidação, verticalização e crescimento das principais organizações que atuam ao nível do setor 

primário e da transformação, que conduziu à formação de grupos económicos de média e grande 

dimensão, que operam em território nacional, simultaneamente, como produtores e exportadores 

(certificados) na lógica do abastecimento contínuo ao mercado (doméstico e externo); 

  A produção nacional de Leite (2 Milhões de Toneladas), é obtida no Continente (70%) em particular 

nas regiões Norte e Centro Litoral e nos Açores (30%), à custa de um efetivo animal relativamente 

estável e produções crescentes (maiores produtividades), como se pode observar no quadro seguinte: 

 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 

Efectivos (nº animais) 355 338 341 328 338 324 307 306 301 289 280 

Produção (ton)  1998 1924 2040 1893 1950 1999 1924 1909 1961 1939 1900 

*dados provisórios 

  No caso do Leite, o grau de autoaprovisionamento é de 106%, gerando dinâmicas de exportação, de 

cerca de 12 a 16% da produção (a granel e embalado), em particular para o mercado espanhol 

deficitário (com um peso das exportações de cerca de 50%); 

  No caso dos Queijos, a qualidade diferenciada e certificada é um factor de competitividade, Indo ao 

encontro da crescente apetência dos consumidores para valorizar as qualidades intrínsecas de 

produções específicas; 

 

 
Unid. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Peso da Prod. Certificada na Prod. Total % 1,8 2,0 1,9 1,7 1,9 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 

 

  Adaptação ao perfil dos consumidores no mercado alvo, principalmente, para os produtos de maior 

valor acrescentado; 

  Elevada capacidade de conservação e resistência ao transporte e manuseamento de toda a gama de 

produtos; 

  Em relação ao Iogurte e Quefir, os preços médios de exportação são superiores aos de importação, tal 

como se observa no gráfico seguinte: 
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Análise Interna    Pontos Fracos 

  Custos de produção elevados, em especial no Continente, relativamente aos existentes nos outros 

países produtores, nomeadamente, dos alimentos compostos (80-90%), o que retira capacidade de 

concorrência às nossas empresas; 

  Potencial produtivo está limitado e tem apresentado ligeira tendência decrescente 

(desmantelamento de quotas, dificuldades financeiras); 

  Novas exigências nacionais e comunitárias, em termos de segurança alimentar, ambiente, bem-estar 

animal e licenciamento, as quais não encontram paralelo nas exigências colocadas aos produtores 

internacionais; 

  Cultura empresarial que impede novas especificações e diferenciações para os produtos a exportar, 

em função da apetência e capacidade de valorização pelos consumidores nos mercados de destino; 

  Pressão crescente ao nível da distribuição no sentido da margem negocial, a par do crescimento das 

quotas de mercado das marcas de distribuidor; 

  Exportações centradas em produto de baixo valor acrescentado, especialmente de leite a granel, o 

que explica os termos de troca desfavoráveis (com excepção de 2007), com preços médios de 

exportação do leite em natureza inferiores aos de importação (leite embalado); 
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  Peso dos custos de transporte proporcionalmente muito elevado no caso do leite, dado o facto de se 

tratar de um produto com a relação volume transportado/valor, muito reduzido; 

  Peso significativamente superior das importações de queijo, iogurtes e leites fermentados face às 

exportações; 

  Predominância, na produção primária, de empresas com reduzida dimensão (< 100.000 ton) e fraca 

estruturação corporativa para enfrentar com êxito o desafio da internacionalização; 

  Limitada capacidade de negociação do preço pela indústria e grande peso da grande distribuição na 

margem de comercialização; 

  Evolução desfavorável dos termos de troca, com os preços médios de exportação da manteiga abaixo 

dos de importação; 
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Análise Externa   Oportunidades ou Oportunidades Latentes 

  No caso das empresas agroindustriais e de comercialização por grosso de Leite e Laticínios, apoios 

previstos Sistema de Incentivo à Qualificação e Internacionalização de PME do QREN para 

investimentos em inovação, modernização e internacionalização; 

  No caso de organizações profissionais e interprofissionais, apoios previstos nos Reg (CE) nº 3/2008 do 

Conselho, Reg (CE) nº 501/2008 e Despacho nº 15901/2012, no Mercado Interno e Países Terceiros, 

para ações de informação e promoção de produtos agrícolas, que deu já origem ao programa de 

promoção da FENALAC; 

  No caso dos Queijos abrangidos por regimes de qualidade, apoios previstos no âmbito da ação 1.4.2 

do PRODER, Informação e Promoção de Produtos de Qualidade, para ações no mercado interno da UE 

(Portarias 346/2009, de 3 de Abril e 819/2009); 

  Apoio aos produtores de leite (ligadas à quota - Reg.73/2009) integradas no RPU, desligados da 

produção em 2007; 

  Apoio específico no âmbito do artigo 68 do Reg. 73/2009, diferenciado em função da quota detida na 

campanha anterior, cujas regras se encontram definidas no Despacho Normativo nº 2/2010 de 29 de 

janeiro, alterado pelo recém criado Despacho Normativo 3/2013 de 21 de janeiro: 

-até 50 vacas - € 62 por vaca leiteira; 

-entre 51 a 75 vacas - € 46 por vaca leiteira; 

-entre 76 a 100 vacas - € 38 por vaca leiteira, até ao limite teórico de 162.300 vacas (Esta medida 

inclui ainda apoio para o leite de ovelha € 6,5 por cabeça de ovelha de leite até ao limiar de 

420.000 ovelhas leiteiras); 

  Apoio ao escoamento através do Regime Comunitário do Leite Escolar (Regulamento (CE) nº 

966/2009, de 15 de outubro); 

  Existência de entraves à Exportação (barreiras não tarifárias), quer nos grandes mercados atuais - 

Brasil, EUA, quer nos mercados que se perspetivam; 

  Aproveitamento do Pólo de Competitividade e Tecnologia Agroindustrial e do seu Programa de Ação 

apresentado pela Associação Integralar, como meio de intervenção de Excelência, do sector 

agroalimentar, nos apoios financeiros do POFC (COMPETE) do QREN, promovendo a imagem de 

Portugal no Agroalimentar no sentido de atingir notoriedade dos produtos nacionais de qualidade no 

mercado internacional e das empresas respetivas através de estratégias comuns de distribuição e 

comunicação partilhadas, aproveitando economias de escala e fundos de apoio vocacionado a esses 

tipo de concentração (SIAC do QREN); 

  Integração nos projetos âncoras, do Pólo referido no ponto anterior, que tem como objetivo a 

valorização para exportação, através de tecnologias de promoção da sustentabilidade, da segurança 

alimentar e da qualidade organolética, de produtos agroalimentares numa lógica de fileira. Pretende-

se valorizar a comercialização, para exportação, de produtos agro-alimentares portugueses (ex. carne 

de bovino, queijo curado amanteigado) de qualidade, com características suficientemente 

abrangentes para eliminar o problema dos atuais rótulos DOP (Denominação de Origem Protegida): a 

reduzida escala das unidades produtivas2; 

                                                             

2 Esta valorização abordará tanto o produto agroalimentar específico como a exploração agropecuária de onde provém e de 
toda a rede de distribuição até ao consumidor. 
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  Desenvolvimento de uma estratégia seletiva e integrada de internacionalização para as empresas do 

sector, abrindo canais privilegiados e diretos com a procura internacional e apostando na comunicação 

e no modo como se comunica3; 

  Utilização de uma marca chapéu forte – Portugal Foods; 

  Utilização de Estruturas Institucionais (GPP, AICEP) e Organizativas (FIPA, Portugal Foods), como 

plataformas de divulgação de informação e das políticas e articulação entre entidades e empresas; 

  Apoios ao investimento e às medidas agroambientais a níveis superiores aos que ocorrem nos outros 

países da UE, nomeadamente, em Espanha, o principal concorrente para esta gama de produtos; 

  Apoios à diferenciação/inovação (e.g rotulagem de origem) e à promoção do produto para exportação;  

  Quadro regulamentar favorável ao reforço do papel das organizações de produtores e organizações 

interprofissionais, nomeadamente no que concerne às relações contratuais, entre indústria e 

produção (PARCA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

3 Este projeto pretende oferecer uma plataforma de comunicação e contacto com o mercado, para uma rede de empresas 
com ofertas de produtos e serviços complementares, e que possam desta forma usufruir de sinergias na comercialização 
cruzada. Oferecer uma estratégia seletiva e integrada de internacionalização para as empresas do sector, abrindo canais 
privilegiados e diretos com a procura internacional, pelo desenvolvimento de missões empresariais por parte de uma rede 
de empresas com ofertas de produtos e serviços agregados/complementares, junto de clientes prioritários, de elevado 
potencial económico-financeiro. Construir redes de contacto como fatores de sinergia e competitividade comercial 
alargados, numa lógica comercial de cross-selling. Penetrar e fidelizar clientes potenciais junto dos mercados internacionais 
estratégicos de elevado valor acrescentado. Deste modo, este projeto âncora visa a criação de estratégias de 
internacionalização nas diferentes vertentes: 

1. Internacionalização em mercados de consumo; 
2. Internacionalização na distribuição; 
3. Internacionalização através da implantação de unidades de produção. 
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FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

  Capacidade exportadora limitada por uma indústria de laticínios que privilegia o segmento do leite 

líquido no mercado interno; 

  Exportação é, regra geral, solução de recurso para o escoamento de excedentes e não uma aposta 

firme nos mercados externos; 

  Competitividade do sector produtivo primário condicionada pelo fator escala, com custos de 

produção elevados e, em especial no Continente, relativamente aos existentes nos outros países 

produtores, nomeadamente, devido ao fator alimentos compostos (80-90%); 

  Volatilidade extrema dos preços dos produtos de base, o que originará uma instabilidade nos fluxos 

de mercado; 

  Dificuldade crescente de atingir potencial produtivo da indústria (apesar de limitado até 2015), 

devido ao aumento da concorrência originária dos Estados Membros com maior potencial de 

crescimento e mais competitivos; 

  Fim do regime de quotas, o que poderá fazer aumentar as importações de outros EM, nomeadamente, 

a Espanha, atualmente deficitária, com significativo potencial de crescimento e por constituir um 

mercado de proximidade; 

   Dificuldade de adaptação de parte do tecido produtivo e industrial a novas exigências nacionais e 

comunitárias, em termos de segurança alimentar, ambiente, bem-estar animal e licenciamento; 

  Incipiente capacidade de resposta do tecido empresarial, devido a insuficiente formação e 

conhecimento dos apoios financeiros existentes, face a novas especificações e diferenciações para os 

produtos a exportar, em função da apetência e capacidade de valorização pelos consumidores nos 

mercados de destino; 

  Grande agressividade a nível da distribuição com margens negociais cada vez menores e crescimento, 

nos últimos 3 anos, das quotas de mercado das marcas de distribuidor, originadas em importações da 

UE; 

  Peso dos custos de transporte proporcionalmente muito elevado, no caso do leite, dado o facto de se 

tratar de um produto com a relação volume transportado/valor, muito reduzido; 

  Dificuldades no que toca à comercialização, distribuição e logística devido à limitação dos 

transportes, em particular devido a custos combustíveis e falta de alternativa; 

  Expedição de alguns produtos lácteos para mercados mais longínquos através de portos estrangeiros 

(Holanda, Alemanha, Espanha,…), dada a reduzida competitividade dos portos nacionais nos 

transportes de longa distância;  

  Barreiras não tarifárias que, na prática, não são mais do que pretensas regras de segurança alimentar 

(casos das exportações de queijos fabricados com leite cru nos EUA ou Brasil), de pré-aprovação dos 

estabelecimentos exportadores ou de utilização abusiva e caótica do princípio da precaução;  

  Redução do nível de ajudas diretas, decorrente da reforma da PAC; 

  Reduzida capacidade de gestão da oferta, no cenário pós-quotas, decorrente dos instrumentos 

decorrentes da aplicação das alterações legislativas designadas por “Pacote Leite”. 


