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Tipos de Risco na Produção de leite  
 

Riscos ligados ao preço 

• Incerteza acerca do nível futuro dos preços 

• Excessiva volatilidade dos preços 

• Evolução dos preços das “commodities” (ex: leite em pó e manteiga) 
 

Riscos ligados à produção 

• Impacto de condições climatéricas adversas, secas, inundações,… 

• Doenças dos animais e plantas 

• Impacto das alterações climáticas  
 

Riscos ligados ao rendimento do produtor  

• Maior variabilidade do rendimento 

• Dificuldades de tesouraria da exploração  

• Estrangulamento do rendimento da exploração devido a desequilíbrios da cadeia de 
valor  
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Riscos ligados ao Preço  
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Mitigação dos Riscos ligados ao Preço - Contratualização  

 

• Obrigatoriedade da existência de contrato PT na comercialização de leite cru (Decreto-Lei 

nº 42/2013, de 22 de março, e a Portaria nº196/2013,de 28 de maio) 

• Apesar do regime de excepção, cooperativas nacionais implementaram o sistema.  

• Contratos de carácter anual, volume de entregas, com preço base e normas 
penalizadoras em caso de incumprimento.    
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Mitigação dos Riscos ligados ao Preço   
 

Desafios da Contratualização 

 

• Equidade e justiça no tratamento dos produtores.   

• Abertura à entrada de novos produtores, nomeadamente jovens. 

• Adequação dos volumes às expectativas dos produtores mais dinâmicos.  

• Destino dos volumes sobrantes ao contrato. 

• Extensão dos benefícios da contratualização ao nível do controlo da produção a todo 

o território nacional.   

• Melhoria da informação estatística oficial 

   

 



GPP - O  Risco Na Atividade Económica  – 11 de Maio de 2017 

  

Mitigação Riscos ligados ao Preço – Intervenção Pública  

Fonte: EDA, MMO 



GPP - O  Risco Na Atividade Económica  – 11 de Maio de 2017 

  

Mitigação Riscos ligados ao Preço – Mercado de Futuros  

• Incerteza e desconfiança dos mercados financeiros. 

• Perecibilidade dos produtos. 

• Volumes mínimos dos contratos elevados (> 5 tons 

manteiga ou leite em pó).  

• Elevadas exigências de conhecimento técnico 

especializado, que implicam economias de escala 

significativas (Cooperativas, OP’s, Indústria e não 

Produtores).  

•  Taxas cobradas pela intermediação na UE 

significativamente mais altas que EUA (5% vs 20%) 

• Liquidez/ eficiência do sistema proporcional ao volume 

contratado e número de operadores    

 
Fonte: adaptado, CE, EU Agricultural Markets Briefs No 11 Março 2017   

   

Obstáculos 
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As ajudas diretas no apoio ao rendimento   

Fonte: CE 
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As ajudas diretas no apoio ao rendimento  

Fonte: CE 
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Preço ao Produtor Março 2017 

30.68 €/100kg 

29.14 €/100kg 

33.24 €/100kg 

Funcionamento da Cadeia de Valor… “bottleneck” 

Fonte: CE, continente.pt, alcampo.es, carrefour.fr11 Março 2017   
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O “risco” superlativo  do consumidor  
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