
Dairy 4 Future  
PROMOVER INOVAÇÕES  
PARA UM SETOR LEITEIRO MAIS RESILIENTE  
NO ESPAÇO ATLÂNTICO

O setor leiteiro no Espaço Atlântico enfrenta  
atualmente vários desafios :
•  Melhorar o custo-eficiência e a resiliência económica 

das explorações;
•  Promover uma utilização dos recursos de forma  

mais eficiente (alimentação, água, energia);
• Reduzir o impacto ambiental;
• Fortalecer a atratividade do setor leiteiro.

O projeto Dairy 4 Future pretende aumentar a 
competitividade, sustentabilidade e resiliência  
das explorações leiteiras:
•  Através do desenvolvimento de sistemas leiteiros 

inovadores e eficientes;
•  Promovendo a colaboração entre os setores público, 

privado e de investigação e melhorando  
a cooperação transnacional.

OBJETIVOS:
Reduzir os custos 

 de produção em 10 %  
e a pegada de carbono  

do leite em 20 % 

www.dairy4future.eu
         dairy4future

um projeto financiado pelo interreg espaço atlântico

CHAMBRES D'AGRICULTURE
BRETAGNE

12 regiões

21  parceiros 
associados

10  explorações 
expeimentais

em 5 países  
do Espaço Atlântico

11  parceiros 
técnicos

100  explorações  
piloto
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Promover inovações  
Para um setor leiteiro mais resiliente 
no esPaço atlântico 

UM PROJETO EUROPEU (2018-2021),  
DA ESCÓCIA AOS AÇORES…

… COM 4 ÁREAS DE TRABALHO

O projeto Interreg Dairy 4 Future envolve 5 países e abrange as principais regiões produtoras 
de leite no Espaço Atlântico. Juntas representam 20% da produção leiteira da UE-28, num 
universo de 100 000 produtores e uma ampla diversidade de sistemas de produção leiteira.

Para alcançar os seus objetivos, os parceiros do projeto pretendem colaborar com todos os 
intervenientes no setor leiteiro, estimulando a interligação entre consumidores, as empresas e 
os centros de investigação e promovendo a cooperação transnacional.

Ter um visão clara do setor leiteiro  
no Espaço Atlântico
•  Análise SWOT à produção leiteira, à indústria do leite  

e aos mercados
• Valorizar os serviços prestados
• Identificar fatores de sucesso na cadeia de valor
• Perspectivar o crescimento do setor leiteiro até 2025

Melhorar a economia e os 
resultados ambientais, nas explorações do Espaço 
Atlântico, através de práticas inovadoras
•  Avaliação económica de 100 explorações piloto
•  Identificar atores externos que afetam as  

explorações leiteiras
•  Troca de conhecimento e ferramentas, comunicação 

e medição de desempenho para melhorar a resiliência 
económica das explorações leiteiras

Promover a resiliência económica  
do setor leiteiro melhorando os recursos e a eficiência
•  Avaliar as  melhores práticas (recursos-eficiência)  

em 10 explorações experimentais 
•  Avaliar a eficiência de utilização dos recursos em 

100 explorações piloto

OBJETIVO OBJETIVO

Encontrar o equilíbrio perfeito entre 
rentabilidade, uso eficiente dos recursos  
e resultados ambientais
•  Sistemas modelo para 2020/2025
•  Mapas para um futuro sustentável do setor leiteiro 
•  Indicadores que orientem as explorações leiteiras  

e os produtos para as exigências do mercado

OBJETIVO OBJETIVO

CONTACTOS:
•  Henrique TRINDADE (Utad) 

htrindad@utad.pt
•  David FANGUEIRO (ISA) 

dfangueiro@isa.ulisboa.pt

COLABORADORES LOCAIS:

1
ANALISAR O SETOR 

LEITEIRO  
NO ESPAÇO 
ATLÂNTICO

2
MELHORAR O USO 

EFICIENTE  
DOS RECURSOS 

3
PROMOVER A 
RESILIÊNCIA 
ECONÓMICA

4
PROPOR SISTEMAS 

SUSTENTÁVEIS 
PARA O FUTURO
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