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Valores: Transparência | Especialização | Reconhecimento 

 

 

Missão: Potenciar a nossa atividade na aquisição de leite de vaca em natureza aos associados das cooperativas nossas 

federadas, através dos melhores padrões de eficiência técnico-económica na produção e recolha de leite, desenvolvendo 

também outras áreas complementares, capazes de melhorar a eficiência e o bem-estar dos nossos produtores de leite. 

 

 

Objetivos estratégicos 

 
▪ Recolha de leite em natureza numa operação eficiente capaz de garantir a colocação na indústria do produto de excelente 

qualidade produzido nas nossas explorações leiteiras, gerando assim valor para a produção primária e suas organizações. 

▪ Melhoramento animal organizado na prestação de serviços especializados, proporcionando às explorações leiteiras o 

conhecimento técnico necessário para aplicação das melhores práticas de produção e bem-estar animal. 

▪ Transporte rodoviário de mercadorias por conta de outrem com níveis de segurança e de qualidade que correspondam às 

exigências comerciais, obrigatoriedade legal e padrões internos de serviço. 

▪ Assistência técnica em conformidade com os requisitos legais e as especificações técnicas aplicáveis para uma resposta 

satisfatória em cada serviço. 

▪ Alimentação animal produzida com rigor técnico e segurança alimentar para proporcionar uma correta nutrição, essencial 

para o bem-estar animal e para a eficiência da produção primária. 

 

Política da qualidade: Focada no compromisso de corresponder às expectativas dos produtores de leite e suas 

cooperativas nossas federadas, na valorização do leite e na exigência de matéria-prima com elevados padrões de qualidade 

exigidos pela indústria, a Lacticoop UCRL reconhece a melhoria contínua da qualidade do seu desempenho operacional como 

um fator decisivo para este propósito. Na Lacticoop acreditamos que podemos melhorar com base no conhecimento e na 

experiência que desenvolvemos ao longo do tempo ao serviço da fileira do leite. 

 

Âmbito: Recolha de leite, melhoramento animal, transportes comerciais de mercadorias (não perigosas), assistência técnica e 

alimentação animal. 

 

Tocha, 28 de janeiro de 2021 
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