
O
presidente do Governo
Regional dos Açores, José
Manuel Bolieiro, defendeu o
princípio do "preço justo" na

cadeia de valor ligada ao setor leiteiro
nos Açores, durante o discurso de aber-
tura do VII Concurso Micaelense
Holstein Frísia de Outono.

O líder do executivo regional apelou
à união de interesses da produção,
indústria e distribuição, com objetivo
de garantir a sustentabilidade da agri-
cultura nos Açores.

"A cadeia de valor, envolvendo a pro-
dução, indústria, distribuição e consu-
midor não pode ser egoísta em relação
aos outros elementos. O risco da
arrogância e egoísmo, de cada parte, é o
primeiro sinal de alerta e de ameaça da
destruição de todos", alertou.

O presidente do Governo Regional
considera que deve existir um modelo
de princípio de preço justo na distri-
buição, no processo de venda ao consu-
midor final, mas que o valor seja distri-
buído de forma equitativa junto da
indústria e produção.

"É preciso garantir um princípio de
preço justo e uma distribuição equitati-
va por toda a cadeia de valor. O consu-
midor também deve preferir os nossos

produtos, porque apresentam valor e
vai ajudar a desenvolver a economia
regional. Não é aceitável que sejam os
açorianos a desvalorizar os nossos pro-
dutos e a potenciar outros produtos.
Conseguimos apresentar produtos de
excelência, que devem beneficiar de um
preço justo", salientou.

José Manuel Bolieiro mostrou-se
solidário com as queixas dos produto-
res, de que o leite dos Açores, que é o
mais mal pago da Europa, apelando ao

"envolvimento de uma transformação
competitiva, fundada na investigação e
inovação, para dar valor acrescentado
ao produto".

Bolieiro admite a necessidade dos
Açores, enquanto região ultraperiféri-
ca, aumentarem a sua capacidade rei-
vindicativa sobre os custos dos trans-
portes e de energia relacionados com a
sua produção.

José Manuel Bolieiro reforçou que
vai continuar a trabalhar ao lado dos

Bolieiro defende preço justo
aos produtores de leite
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Presidente do Governo
Regional dos Açores, 
José Manuel Bolieiro, considera 
que deve existir um modelo 
de preço justo em toda a cadeia
do setor do leite, com o objetivo
de garantir a sustentabilidade
da agricultura

“
Nós estamos todos no mesmo barco. 
É preciso que as indústrias e a distribuição 
reflitam o aumento dos custos 
de produção aos lavradores. 
Não podemos aceitar desculpas”
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