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Áreas de Atuação Identificadas

i. Reforço do mecanismo de recolha e divulgação de informação, quantidades, preços e margens em
toda a cadeia

 Obter informação detalhada e sistemática, sobre o preço, estrutura de custos e proveitos em toda a

cadeia, incluindo fontes de empresas especializadas na recolha de preços junto do consumidor

 Estudos de comparação de preços ao consumidor ao nível europeu

 Melhorar a articulação das fontes de informação estatística existentes para o Continente e RA

Açores, ao nível de preços ao produtor e contabilidade agrícola, para maior harmonização de

metodologias

Temas a desenvolver no âmbito do Observatório de Preços, SIMA e RICA
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Áreas de Atuação Identificadas

ii. Delinear políticas que não tenham como foco principal o aumento da produção

 Delinear medidas no próximo quadro europeu, que apoiem os agricultores na adaptação das

explorações ao nível da sustentabilidade energética e ambiental, bem como ao nível da autonomia

das explorações ao nível da alimentação animal

Temas integrados no âmbito dos instrumentos da PAC

PEPAC – a partir de 2023: Ecorregimes BEA e alimentação animal, apoio ligado cereais incluindo milho silagem,
investimento para requalificação ambiental

POSEI – sem alteração de quadro europeu: revisão para 2022 considera apoio à redução da oferta
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Áreas de Atuação Identificadas

iii. Controlo adequado das práticas comerciais em toda a cadeia

 Garantir o controlo das práticas comerciais desleais, assegurando a monitorização nas transações

em todos os elos da cadeia

 Avaliar aplicação nacional de legislação sobre práticas desleais nas categorias de grande consumo,

em particular o leite líquido e o queijo indiferenciado e produtos que se apropriam das suas

imagens

Temas integrados no âmbito do controlo e fiscalização da aplicação nacional da legislação de Práticas
Individuais Restritivas do Comércio (PIRC) e Práticas comerciais desleais das empresas nas relações com os
consumidores
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Áreas de Atuação Identificadas
iv. Desenvolver campanhas de informação e promoção dos benefícios do consumo de leite e lácteos ao consumidor

 Medidas de apoio à promoção de produtos lácteos em mercados externos, com possibilidade de diferenciação positiva

de marcas regionais

Tema integrado no âmbito do regime europeu de apoio à promoção de produtos agrícolas e agroalimentares, de
iniciativa dos operadores privados

 Campanha nacional de informação ao consumidor sobre os benefícios nutricionais do consumo de produtos lácteos,

assim como das condições exigentes da produção europeia/nacional ao nível da Sustentabilidade Ambiental, Social e

Económica e do bem estar animal

Tema a desenvolver no âmbito interprofissional, com possibilidade de recurso a regime de apoio europeu à promoção

 Reforçar o papel do regime de apoio europeu à distribuição de leite nas escolas, como instrumento de promoção e

informação do consumo de leite às crianças em idade escolar, quer ao nível da revisão do modelo de gestão quer da

implementação de medidas de acompanhamento

Tema a desenvolver com revisão de procedimentos para o corrente ano letivo (em curso), e revisão da Estratégia Nacional
para anos letivos 2023/2024 e seguintes
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Áreas de Atuação Identificadas

v. Envolvimento da organização interprofissional na conceção e implementação de estratégias e
mecanismos de autorregulação da fileira

 Ampliar a integração do elo ‘Comércio’ na estrutura interprofissional no sentido de facilitar a

definição de estratégias de aumento de valor em todos os elos da cadeia

 Reforço das funções do interprofissional nomeadamente ao nível da análise de mercado e das

relações contratuais entre os vários agentes da fileira e de propostas/medidas com vista ao

equilibrado funcionamento do mercado

A desenvolver no contexto interprofissional
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Medidas Específicas para o Setor Leiteiro
1. Apoio à tesouraria das explorações

• Aumento do valor unitário do pagamento associado à vaca leiteira no Continente - O valor unitário aumentou de 94 € (campanha de 2020) para 99 €. Em 2023 será de 113 € (PEPAC)

• Linha de crédito garantida - Apoio à tesouraria das suiniculturas e das explorações de leite de vaca cru – 8,5 M€

2. Apoio à modernização das explorações e criação de valor na transformação

• Incluído o setor do leite no Aviso da medida 3.3.1 Transformação e comercialização de produtos agrícolas

Esta medida ambiciona promover a adaptação, expansão e renovação da estrutura produtiva agroindustrial, potenciando a criação de valor e a inovação, a qualidade e a segurança alimentar.

O Aviso nº 8 esteve aberto de 19 de novembro 2021 a 21 de fevereiro de 2022, com uma dotação de 40M€.

Deram entrada 19 candidaturas do setor do Leite e Produtos Lácteos com um investimento total de 17 M€ e um investimento elegível de 16 M€ propostos, que a uma taxa de apoio média de 35% dará
um apoio de cerca de 5,6 M€.

• Aviso da medida 3.2.1 Investimento na Exploração Agrícola, com dotação reservada ao setor do leite, para investimentos que permitam promover a competitividade e a sustentabilidade
económica e ambiental das explorações leiteiras

O Aviso nº 27 esteve aberto de 3 de dezembro 2021 a 31 de março 2022, com uma dotação de 65M€, onde 5M€ constituem dotação específica para as candidaturas com investimento exclusivamente
no setor do leite.

Esta dotação específica para o leite visa o seguinte: reforçar a viabilidade e a competitividade das explorações agrícolas, promovendo a inovação, a formação, a capacitação organizacional e o
redimensionamento das empresas.

• Para apoio ao reforço da organização da fileira foi aberto o Aviso da medida 5.2.1 - Organizações Interprofissionais|Setor do Leite, para a melhoria da rentabilidade económica da fileira e
melhoria do acesso dos produtos ao mercado

O Aviso n.º 4 esteve aberto de 25 de março de 2022 a 22 de abril de 2022, com uma dotação orçamental de 200 mil €.

O anúncio visava, nomeadamente, apoiar a execução de planos de ação a implementar por Organizações Interprofissionais legalmente reconhecidas, tendo em vista a prossecução dos seguintes
objetivos:

a) Promover condições propícias a uma maior cooperação, equidade e transparência nas relações entre os diferentes níveis das fileiras dos setores agrícola, agroalimentar e florestal, e a um grau mais
elevado de autorregulação;

b) Contribuir para a melhoria da rentabilidade económica das fileiras, da segurança alimentar, da qualidade dos produtos, do acesso dos produtos ao mercado e da utilização dos recursos de forma
mais eficiente e sustentável.

Foi apresentada uma candidatura, com 400 mil € de investimento elegível proposto e 200 mil de apoio previsto.
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