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Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

Como é do conhecimento geral, tem-se verificado uma acentuada descida do preço pago por

litro de leite em Portugal, incluindo na Região Autónoma dos Açores.

A última descida que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista teve conhecimento é de 0.02

cêntimos que, somada a outros ajustamentos de preço efetuados desde o início do ano de 2015,

faz com que vários produtores tenham visto o preço pago por litro de leite atingir

desvalorizações até 0.06 cêntimos.

Todos cientes que o fim das quotas leiteiras, que ocorreu no passado dia 1 de Abril, é um dos

fatores que está a provocar esta queda acentuada de preço.

Mas a este facto, acresce que o mercado português de produtos lácteos estar saturado,

sobretudo com produtos vindos de outros países europeus a preços muito baixos, como por

exemplo o queijo barra que chega a Portugal por volta dos 2 euros por quilograma, criando

ainda mais dificuldades a este setor.

Nos novos mercados fora da europa, que as empresas e cooperativas portuguesas têm tentado

alcançar, registam-se dificuldades, sobretudo do ponto de vista logístico e burocrático, como no

exemplo a exportação de leite para a China.

Por fim, e a agravar a situação, o Comissario Europeu da Agricultura, Phil Hogan, na recente

visita a Portugal, não se mostrou disponível para aumentar os apoios a Portugal e às regiões

desfavorecidas, mostrando inclusive que a sua confiança com o fim das quotas, pois afirmou

que os produtores estavam a receber um valor razoável pelo leite.

Ao abrigo do disposto na alínea d) do artigo 156.º da Constituição da República Portuguesa, e

da alínea d) do n.º 1 do art.º 4.º do Regimento da Assembleia da República, vêm os signatários,

através de V. Exa, perguntar à Senhora Ministra da Agricultura e do Mar:

Estando a chegar a Portugal queijo barra proveniente de outros países europeus, a 2€ por

quilograma e quando são necessários 10 litros de leite para fazer um quilograma de queijo,

leite esse pago a uma média superior a 0,30 € por litro, não se estará aqui a cometer uma

prática ilícita de mercado?Está o Governo no terreno a acompanhar a fiscalização de práticas

ilícitas e se sim quais os seus resultados face à denúncia e preocupação de produtores e

industriais nacionais?

1.



Tem a Sra. Ministra conhecimento que há em Portugal produtos de origem vegetal a serem

comercializados como produtos lácteos, nomeadamente queijo barra?

2.

Estes produtos de origem vegetal foram alguma vez substitutos dos produtos lácteos em

concursos públicos, nomeadamente para escolas?

3.

Que mecanismos dispõe o Governo para acompanhar e constatar irregularidades no

mercado dos produtos lácteos? Concretamente, quais as medidas que estes já tomaram face

à pergunta anterior?

4.

Quais as posições e as opções do governo junto das instituições europeias para defender o

sector leiteiro português, especificamente nas Regiões Ultraperiféricas, como é o caso dos

Açores, onde se concentra 30% da produção nacional de leite?

5.

Sendo a estratégia do governo apostar na exportação para fazer face ao fim das quotas,

como justifica que se tenha dado esta quebra de preço ao produtor de leite?

6.

Apesar da aposta na política de procura de mercados nos últimos 4 anos do Governo, a

exportação de produtos depara-se com dificuldades legais e logísticas que têm impedido o

seu crescimento. O que vai o ministério fazer para apoiar as indústrias nacionais e, em

particular, as que laboram na Região Autónoma dos Açores e que enfrentam custos

logísticos acrescidos.

7.

Concretamente, quais as medidas à disposição do sector lácteo, dadas as especificidades do

mesmo, para potenciar e apoiar as suas exportações?

8.

Palácio de São Bento,  sexta-feira, 29 de Maio de 2015
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