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Discussão e votação do Plano de Atividades e Orçamento para 2021,
Discussão e votação de uma proposta de alteração do regulamento da
Agros OP (organização de produtores), 
Discussão e votação de alteração do Regulamento de Recolha de leite
Crú, 
Discussão e votação de uma proposta de autorização, a título
excecional para 2021 de venda de 10% da produção de leite para fora
da organização, 
Discussão e votação para conferir poderes à Agros para regulamentar
a transição da gestão dos contratos de leite para as cooperativas. 

No dia 29 de dezembro, a Agros Ucrl realizou a Assembleia Geral do
Plano e Orçamento para 2021. Esta assembleia decorreu por
videoconferência, com a presença de delegados de 34 cooperativa das 46
que compõe a união. 

Esta assembleia com uma ordem de trabalhos extensa, a saber:

À exceção da proposta de autorização, a título excecional para 2021 de
venda de 10% da produção de leite para fora da organização, todos os
outros assuntos foram aprovados. Foi uma Assembleia também muito
participativa, com destaque para os delegados de Barcelos, que se
mostraram muito preocupados com o futuro.

Decorreu no passado dia 28 de dezembro a Assembleia Geral da nossa
cooperativa. Por imposição das autoridades de saúde não foi possível a
realização da assembleia de forma presencial como todos gostaríamos. A
mesa da Assembleia Geral, preocupada com o normal funcionamento da
instituição e com os seus deveres estatutários, resolveu convocar a
assembleia por meios telemáticos (videoconferência pela internet). 

A participação dos cooperadores fez-se por inscrição prévia, com 56
inscrições. Foram apresentados e debatidos o Relatório de Gestão e
Contas de 2019 e o Plano de Atividades e Orçamento de 2021. Foram
ambos os documentos aprovados. 
A assembleia decorreu com toda a normalidade, apesar das
circunstâncias, com boa participação e com espírito cooperativo.
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A cooperativa dispõe de uma ampla oferta de
corretivos. 
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A cooperativa vai realizar nos moldes possíveis uma
sessão de esclarecimento sobre as novas regras da
gestão dos contratos de leite para 2021. Esta sessão
contará com a colaboração da Agros Ucrl para elucidar
os produtores sobre as novas regras contratuais em
vigor em 2021.

De uma forma sucinta podemos adiantar que do
volume anual previsto, 51% será distribuído pelo 1º
semestre e 49% no 2º semestre. Em cada mês, se o
volume entregue for superior ao contratualizado,
haverá retenção de 0,30€/L, sobre o volume excedido,
podendo recuperar em parte ou a totalidade no mês
seguinte, caso as entregas sejam inferiores ao volume
contratualizado, e assim sucessivamente até ao fim do
1º semestre (30.06.2021). 

As contas serão liquidadas em 30.06.2021 e
31.12.2021, nos mesmos moldes dos últimos anos, isto
é, a penalização de cada produtor é apurada em
função do peso da sua ultrapassagem no volume de
todos os ultrapassadores. Os volumes que ficarem
abaixo ou acima no final do 1º semestre, não transitam
para o semestre seguinte. 

Para mais esclarecimentos, aguarde pela sessão que
está a ser organizada, podendo sempre recorrer aos
serviços da sua cooperativa.

A cooperativa reforçou o seu corpo técnico com um
técnico agrícola, o Eng.º Filipe Martins. Este novo
elemento é conhecido da maior parte dos associados,
produtores e não produtores de leite, no processo de
certificação da Produção Integrada e do Grenning. 

Será uma mais valia no acompanhamento técnico, que
se pretende que seja mais personalizado e presente
junto dos agricultores.

A aplicação de calcários reveste-se de grande
importância na fertilidade dos nossos solos. Como
forma de reduzir os trabalhos na época de sementeiras
do milho, recomendamos a aplicação deste corretivo
durante o inverno. 

A aplicação antecipada é ainda vantajosa no sentido
de se dar o tempo necessário à reação do solo,
obtendo-se um pH adequado no momento das
sementeiras.  Não hesite em contactar os serviços
técnicos da cooperativa que o apoiarão na realização
das análises de terras.

No dia 30 de dezembro, a Ucanorte Ucrl realizou a
assembleia geral para apreciação e votação do Relatório
de Gestão e Contas de 2021. 
Esta assembleia decorreu por também por meios
telemáticos (videoconferência pela internet). 
Os delegados de Barcelos participaram de forma ativa.
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Pondere a possibilidade de carga a
granel a preços ainda mais
competitivos, será brevemente
divulgada a tabela de preços.
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