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FLASH INFORMATIVO

 AMBIENTE: Comissão Europeia lança roteiro com um plano de ação sobre a desflorestação
 ADITIVOS: Processo de reautorização da vitamina B2 pode ser finalizado até abril de 2019
 CONSELHO: Principais conclusões do último Conselho Agrícola e das Pescas, com a
presença dos Ministros do Ambiente numa Conferência sobre a PSA
 UNIÃO EUROPEIA: Roménia assume presidência neste primeiro semestre de 2019; os
principais temas serão o Brexit, revisão da PAC, Proteína e PSA
 BOLSA DO PORCO (20/12/18): Tendência de manutenção
 BOLSA DO BOVINO (28/12/18): Manutenção em todas as categorias


PREÇOS MÉDIOS DE PRODUTOS PECUÁRIOS (semana de 24/12/18 a 30/12/18):
AVES: Tendência de manutenção em todos os produtos avícolas
BOVINOS: Tendência de estabilidade
SUÍNOS: Tendência mista; leitões em alta no mercado do Alentejo
OVINOS: Tendência de estabilidade; Castelo Branco e Cova da Beira em alta

 COTAÇÕES INTERNACIONAIS DAS MATÉRIAS-PRIMAS


RECORTES

DE IMPRENSA: Destaques para as ajudas aos agricultores, práticas comerciais
desleais e para os custos da “guerra” comercial entre os EUA e a China, sobretudo ao nível da
soja, milho e trigo, com impacto na nossa Indústria
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NOTÍCIAS DE MERCADOS
AMBIENTE – Comissão Europeia lança roteiro com um plano de ação sobre
a desflorestação
A Comissão Europeia lançou um roteiro relativo à próxima ação de comunicação sobre as
iniciativas que a UE pretende desenvolver contra a desflorestação e a degradação florestal.
De facto, a Comissão está a ponderar uma "iniciativa não legislativa", inicialmente com uma
ação de comunicação, que deverá ser apresentada no 2º trimestre de 2019.
O quadro que a Comissão irá publicar terá como objetivo aumentar a coerência das
políticas e instrumentos existentes na UE e ajudar a implementar melhor as ações que já
estão a decorrer.
O roteiro identifica 5 ações possíveis para abordar a questão:
 Construir parcerias efetivas com os países tropicais produtores para apoiar a adoção de
práticas agrícolas e florestais sustentáveis, incluindo a florestação, tanto pelas comunidades
locais como por investidores estrangeiros, reduzir a pressão sobre as florestas, melhorar a
gestão da terra e promover uma melhor conservação e gestão das florestas tropicais, bem
como meios de subsistência alternativos;
 Promover cadeias de abastecimento sustentáveis e transparentes para matérias-primas
produzidas de forma sustentável e provisão sustentada de serviços relacionados;
 Facilitar e melhorar o acesso, particularmente por pequenos agricultores, ao investimento
público e privado e ao apoio financeiro, inclusive através de parcerias público-privadas, para
cadeias de valor e paisagens sustentáveis. Obter maior transparência dos fluxos de
investimentos associados à desflorestação, degradação florestal, extração ilegal de madeira
e aquisição ilegal de terras.
 Fortalecer a cooperação internacional com outros grandes países consumidores para
garantir cadeias de abastecimento responsáveis e sustentáveis a nível global e reduzir o
risco de “fugas”;
 Melhores considerações em todas as políticas relevantes da UE para evitarem a
desflorestação tropical e degradação florestal.
O roteiro inclui a possibilidade de haver feedback das partes interessadas (prazo até 15 de
janeiro de 2019).
A FEFAC coordenará com a FEDIOL e os respetivos peritos do Comité as potenciais respostas
da Indústria sobre as atividades relacionadas com a soja responsável no fornecimento da
cadeia de valor.
Deste modo, está prevista uma reunião conjunta com a DG ENVI para o início de 2019.
Veremos, com a tomada de posse do novo Presidente no Brasil como é que esta questão irá
evoluir e se os operadores brasileiros irão aceitar eventuais “ingerências” na sua legislação,
designadamente o que se entende como desmatamento legal, ilegal, ou “zero desmatamento”.
Como aqui escrevemos em edições anteriores, a recente visita à Europa de uma delegação
brasileira, demonstrou que o Brasil não está disponível para aumentar as restrições nas suas
políticas ambientais, que eles consideram as mais avançadas a nível mundial, sobretudo em
matéria de CAR (Cadastro Ambiental Rural) e a ligação com o cadastro de terras, as práticas
agrícolas e zonas de reserva ambiental.
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No entanto, temos a pressão das ONG e, sobretudo, dos mercados, impulsionada pelos
grandes retalhistas e cadeias de distribuição, em “nome” dos consumidores.
Esperemos que, a par do Brexit e das tensões comerciais, nomeadamente entre os EUA e a
China, este não seja mais um fator de incerteza e de instabilidade.

ADITIVOS – Comissão Europeia quer finalizar o processo de reautorização
da vitamina B2 até abril de 2019
Na atualização da informação sobre os aditivos produzidos por fermentação, a Comissão
Europeia anunciou ao SCoPAFF (Comité Permanente) a sua intenção de finalizar o processo
de reautorização da vitamina B2 como aditivo para a alimentação animal até abril de 2019 e
estabelecer períodos de transição específicos, tendo em conta os recentes incidentes.
Entretanto, a FEFAC foi convidada pela FEFANA e pela EUROPABIO para uma reunião de
peritos a 24 de janeiro de 2019, em Bruxelas, para fornecer informações técnicas sobre o
controlo da presença de ADN recombinante em aditivos para a alimentação animal produzidos
por fermentação.
O último parecer da EFSA sobre a vitamina B2 foi emitido em dezembro de 2018, relativo ao
sal monossódico de éster de fosfato de riboflavina para utilização em água de bebida (não
conclusivo sobre a segurança devido à ausência de informações sobre a estirpe de produção),
e por isso, a Comissão não tenciona atrasar mais tempo o procedimento de reautorização da
vitamina B2.
A proposta de projeto para entrada no anexo do registo de aditivos para a alimentação animal
da UE, que enumera as estirpes autorizadas para produção da vitamina B2 como aditivo para
alimentação animal, deve ser apresentada para discussão na reunião do SCoPAFF de
fevereiro de 2019, com a intenção de proceder a uma votação na reunião do Comité em abril.
A Comissão da UE também anunciou, devido ao recente incidente (RASFF notificação
2018,2755), para o qual as autoridades reconhecem agora que o ADN recombinante detetado
pode bem ser proveniente de um microrganismo que não seja B. subtilis KCCM 10445, que há
necessidade de estabelecer medidas de transição específicas.
Para o registo, no Regulamento (CE) nº 2017/873 relativo à reautorização do triptofano, as
autoridades concederam um período de transição de 6 meses para a colocação no
mercado de triptofano produzido por estirpes não autorizadas e pré-misturas que o
contenham e 12 meses para o alimento composto, sem um período para a utilização de
stocks.
A reunião de 24 de janeiro servirá igualmente para debater o seguimento da consulta do EURLFA sobre os níveis mínimos de desempenho exigidos (MRPL), para os métodos de análise a
serem utilizados para detetar a presença de ADN recombinante específico da estirpe.
A FEFAC pediu explicitamente que, para além das questões laboratoriais, este encontro possa
abordar outras questões importantes, como o controlo do procedimento de reautorização de
aditivos para a alimentação animal produzidos por fermentação desde a introdução do dossier
até à publicação do regulamento, a publicação de métodos de análise para fins de controlo
privado/oficial, o estabelecimento de procedimentos normalizados de análise para os aditivos
para a alimentação animal resultantes da fermentação que não se enquadrem no âmbito da
MRPL, o papel dos regimes de certificação, a rastreabilidade e disposições de rotulagem, a
coordenação da comunicação de crises, o impacto da decisão do Tribunal de Justiça sobre o
estatuto "GM" de microrganismos ou a assistência mútua em caso de questões técnicas.
Questões da maior atualidade para o Setor.
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A FEFAC será representada por Reinder Sijtsma, Wilma Taverne, Alexander Döring e Arnaud
Bouxin.

UNIÃO EUROPEIA – Conclusões do Conselho Agrícola de Dezembro
Nos dias 17 e 18 de dezembro de 2018, os ministros dos Estados-membros da Agricultura e
Pescas (tradicionalmente, o último Conselho de final de Presidência, é dedicado ao setor das
Pescas) debateram, entre outros temas, o resultado da Conferência sobre fontes proteicas da
UE, de 22 e 23 de novembro de 2018, que decorreu em Viena, no quadro do “Plano Europeu
para a Proteína”.
A reunião do Conselho foi realizada com uma conferência ministerial sobre a Peste Suína
Africana a 19 de dezembro de 2018, onde também participaram os ministros do Ambiente.
O relatório de resultados AGRIFISH destaca que a Presidência austríaca sublinhou a
importância das culturas proteicas tanto para a nutrição humana como para a alimentação
animal e informou sobre a forma como a produção de proteínas vegetais na Europa ajudaria a
aumentar a autossuficiência, reduzindo a dependência externa, e contribuir para mitigar o
impacto das alterações climáticas.
O Grupo de Trabalho da FEFAC sobre a PAC, coordenado pela IACA, preparará uma
atualização da posição da FEFAC sobre a implementação das recomendações do Plano
Europeu de Proteína nos futuros planos estratégicos da PAC.
Ao nível da segurança alimentar, no seguimento da crise do fipronil, a Comissão Europeia
alterou o seu projeto de decisão de execução que atualiza o plano geral de gestão de crises no
domínio da segurança alimentar.
O Plano destina-se a reforçar a cooperação e a comunicação entre a UE e os Estadosmembros e a assegurar uma abordagem harmonizada da gestão dos riscos durante os
incidentes ou crises alimentares, devendo ser adotada nas próximas semanas.
Parte da decisão é um novo regulamento de execução que estabelece uma abordagem
melhorada orientada para o risco, permitindo aos Estados-membros maior flexibilidade para
identificar possíveis utilizações ilegais e adaptar os seus programas de monitorização quando
essas utilizações são identificadas.
Na Conferência ministerial sobre a erradicação da peste suína africana na UE e na gestão a
longo prazo das populações de javalis a 19 de dezembro de 2018, o Comissário Europeu para
a Saúde e a Segurança Alimentar, Vytenis Andriukaitis, apelou a uma estratégia comum a nível
nacional, estabelecendo objetivos específicos e medidas de comunicação, orientação e
sensibilização.
Recorde-se que a FEFAC está a preparar um Workshop sobre medidas de biossegurança
ao nível da produção de alimentos compostos, em conjunto com a ANFNC (nossa
congénere romena) em Bucareste, Roménia, a 21 de fevereiro de 2019, em combinação com
uma reunião do Colégio dos Diretores-Gerais da FEFAC, a ser realizada em 20 de fevereiro de
2019.
Proteína, revisão da PAC e PSA, temas relevantes para a Roménia, que assegura a
presidência da União Europeia neste primeiro semestre de 2019.
Fonte: IACA/FEFAC
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BOLSA DO PORCO

INFORMAÇÃO SEMANAL

Sessão de 20 de dezembro de 2018

Manutenção
FIXADA NESTA SESSÃO
(Euros /KG/Carcaça, Classe E, 57% de músculo, entrada Matadouro)

ÚLTIMAS COTAÇÕES REGISTADAS NA U.E

PAÍS

DATA

EUROS

Nas Condições para:

Espanha

20 de dezembro

1.038

Lérida: Euros peso/vivo

França

20 de dezembro

1.177

Holanda

15 de dezembro

1.290

Dinamarca

20 de dezembro

1.110

Alemanha

20 de dezembro

1.360

Plérin:
em
Euros,
carcaça, TMP.
Utrechtse: em Euros,
com 56% de carne
Em
Coroas
DK,
convertido em Euros,
carcaça, 57% de carne
Em Euros, carcaça com
56% de carne

Ver também em: www.bolsadoporco.com
A próxima sessão realizar-se-á no dia 03 de janeiro de 2019 (quinta feira), pelas 19 horas

A Mesa de Cotações
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BOLSA DO BOVINO
INFORMAÇÃO DE MERCADO
SESSÃO Nº 51 de 28 de dezembro de 2018

TENDÊNCIA: Manutenção em todas as categorias.
Na última sessão de 2018, voltou a fazer-se manutenção em todas as categorias.

Cotações registadas esta semana, em Euros/Kg/Carcaça R

Categoria

Cotação

Novilhos

4.00

Novilhas

4.00

Vitela

4,70

Vacas

2,25

Observações: As cotações estabelecidas na mesa referem-se aos animais vendidos, pagos
em função do peso carcaça.

A próxima sessão realizar-se-á na sexta-feira, dia 04 de janeiro de 2019, pelas 12.15
horas.

A Mesa de Cotações
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PREÇOS MÉDIOS NA PRODUÇÃO DE PRODUTOS PECUÁRIOS
BOVINOS - Cotações nos Principais Mercados de Produção
Semana Anterior em €

Semana Corrente em €

Variação

4,00

4,00

0,00%

Novilho 12 a 18 meses Turina EUR/Kg. P. Carcaça

3,20

3,20

0,00%

Vaca Abate Turina EUR/Kg. P. Carcaça

2,30

2,30

0,00%

250,00

250,00

0,00%

3,85

3,85

0,00%

3,25

3,25

0,00%

Novilho 12 a 18 meses Cruz. Charolês EUR/Kg P. Carcaça

3,95

3,95

0,00%

Novilho 12 a 18 meses Turina EUR/Kg. P. Carcaça

3,00

3,00

0,00%

250,00

250,00

0,00%

3,90

3,90

0,00%

Novilho 12 a 18 meses Cruz. Charolês EUR/Kg P. Carcaça

4,10

4,10

0,00%

Novilho 12 a 18 meses Turina EUR/Kg. P. Carcaça

3,30

3,30

0,00%

Novilho 12 a 18 meses Cruz. Charolês EUR/Kg P. Carcaça

3,90

3,90

0,00%

Novilho 12 a 18 meses Turina EUR/Kg. P. Carcaça

3,40

3,40

0,00%

Vaca Abate Cruz. Charolês EUR/Kg. P. Carcaça

2,10

2,10

0,00%

Vaca Abate Turina EUR/Kg. P. Carcaça

1,80

1,80

0,00%

290,00

290,00

0,00%

Novilho 12 a 18 meses Cruz. Charolês EUR/Kg P. Carcaça

3,93

3,93

0,00%

Vaca Abate Cruz. Charolês EUR/KG. P. Carcaça

3,00

3,00

0,00%

Mercados

Alentejo Litoral (Produção)
Novilho 12 a 18 meses Cruz. Charolês EUR/Kg P. Carcaça

Entre Douro e Minho (Produção)

Vitelo 3 a 6 meses - Turina EUR/Unidade

Castelo Branco (Produção)
Novilho 12 a 18 meses Cruz. Charolês EUR/Kg P. Carcaça
Novilho 12 a 18 meses Turina EUR/Kg. P. Carcaça

Coimbra (Produção)

Vitelo 3 a 6 meses - Turina EUR/Unidade

Elvas (Produção)
Novilho 12 a 18 meses Cruz. Charolês EUR/Kg P. Carcaça

Guarda (Produção)

Ribatejo (Produção)

Vitelo 3 a 6 meses - Turina EUR/Unidade

Évora (Produção)

OVINOS - Cotações nos Principais Mercados de Produção
Mercados

Semana Anterior em €

Semana Corrente em €

Variação

3,10

3,10

0,00%

2,70

2,70

0,00%

3,00

3,00

0,00%

4,00

4,25

6,25%

5,00

5,00

0,00%

4,00

4,25

6,25%

3,30

3,30

0,00%

2,25

2,25

0,00%

3,40

3,40

0,00%

2,70

2,70

0,00%

Alentejo Litoral (Produção)
Borrego 22 a 28 Kg. Raça não Especificada EUR/KG. P. Vivo

Alentejo Norte (Produção)
Borrego 22 a 28 Kg. Raça não Especificada EUR/KG. P. Vivo

Beja (Produção)
Borrego 22 a 28 Kg. Raça não Especificada EUR/KG. P. Vivo

Castelo Branco (Produção)
Borrego <12 Kg. Raça não Especificada EUR/Kg. P. Vivo

Coimbra (Produção)
Borrego <12 Kg. Raça não Especificada EUR/Kg. P. Vivo

Cova da Beira (Produção)
Borrego <12 Kg. Raça não Especificada EUR/Kg. P. Vivo

Elvas (Produção)
Borrego 22 a 28 Kg. Raça não Especificada EUR/KG. P. Vivo

Estremoz (Produção)
Borrego 22 a 28 Kg. Raça não Especificada EUR/KG. P. Vivo

Évora (Produção)
Borrego 22 a 28 Kg. Raça não Especificada EUR/KG. P. Vivo

Ribatejo (Produção)
Borrego 22 a 28 Kg. Raça não Especificada EUR/KG. P. Vivo
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AVES / OVOS - Cotações nos Principais Mercados de Produção
Semana Anterior em €

Semana Corrente em €

Variação

Frango Vivo -1,8 Kg. EUR/Kg. P. Vivo

0,80

0,80

0,00%

Ovo a peso 60-68 g EUR/KG
Dão - Lafões (Grossista)

0,95

0,95

0,00%

Frango 65% - 1,1 a 1,3 Kg. EUR/Kg. P. Carcaça

1,30

1,30

0,00%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia

1,05

1,05

0,00%

Ovo Classificado M (ovotermo) EUR/Dúzia
Litoral Centro (Grossista)

0,90

0,90

0,00%

Frango 65% - 1,1 a 1,3 Kg. EUR/Kg. P. Carcaça

1,20

1,25

4,17%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia

1,10

1,10

0,00%

Ovo Classificado M (ovotermo) EUR/Dúzia
Médio Tejo

1,00

1,00

0,00%

Frango Vivo -1,8 Kg. EUR/Kg. P. Vivo

0,72

0,72

0,00%

Ovo a peso 60-68 g EUR/KG

1,00

1,00

0,00%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia (Grossista)

1,15

1,15

0,00%

Ovo Classificado M (ovotermo) EUR/Dúzia (Grossista)

1,05

1,05

0,00%

Perú 80% 5,7 a 9,8 Kg. EUR/KG - P. Carcaça (Grossista)

2,46

2,46

0,00%

Mercados
Dão - Lafões (Produção)

Ribatejo e Oeste

SUÍNOS - Cotações nos Principais Mercados de Produção
PORCO Classe E (57%)
Semana Anterior em €

Semana Corrente em €

Variação

Alentejo

1,30

1,30

0,00%

Algarve

1,85

1,85

0,00%

Beira Interior

1,36

1,32

-2,94%

Beira Litoral

1,27

1,27

0,00%

Entre Douro e Minho

1,54

1,54

0,00%

COTAÇÃO MÉDIA NACIONAL (*)
* Cotação com base no volume de abate de cada área de mercado

1,50

1,50

0,00%

Mercados

LEITÕES - Cotações nos Principais Mercados de Produção
Semana Anterior em €

Semana Corrente em €

Variação

Alentejo

3,50

4,00

14,29%

Algarve

4,00

4,00

0,00%

Beira Litoral

3,75

3,75

0,00%

2,00

0,00%

Mercados
Leitões até 12 Kg

Leitões de 19 a 25 Kg.
Alentejo

2,00

Unidade: EUR / TONELADA
Semana Anterior :
Semana Corrente:
Fonte: SIMA/GPP

De 17 a 23/12/2018
De 24 a 30/12/2018
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COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS

Fonte: Oil World
IS 01/2019 – Semana de 25 a 31/12/2018
Página 9

RECORTES DA IMPRENSA

AGRICULTURA E MAR Actual
28.dezembro.2018
AJUDAS AOS AGRICULTORES ASCENDEM AOS 1.440 MILHÕES DE EUROS EM 2018
O pagamento das ajudas de Dezembro aos agricultores, cujo montante global ultrapassa os
486 milhões de euros, terá lugar na próxima segunda-feira, dia 31 de Dezembro.
Este montante, que o Ministério da Agricultura paga através do Instituto de Financiamento da
Agricultura e Pescas (IFAP), inclui, entre outros pagamentos, cerca de 4 milhões de euros de
ajudas aos agricultores da Região Autónoma dos Açores e cerca de 8 milhões de euros de
ajudas aos agricultores da Região Autónoma da Madeira.
Montante global de 1.440 milhões de euros
Os 486 milhões de euros que os agricultores recebem na próxima segunda feira integram o
montante global de 1.440 milhões de euros pagos aos agricultores portugueses no ano de
2018.
Fonte: Agricultura e Mar Actual

CENTROMARCA
02.janeiro.2019
QUAL SERÁ O 'EFEITO MERCADONA' NA DISTRIBUIÇÃO?
A abertura da primeira loja da Mercadona em Portugal será certamente um happening, mas
para além do mediatismo previsível para a cobertura deste evento, o que irá marcar o setor e o
quotidiano dos portugueses no final do dia, quando assentar a poeira, será o impacto que a
entrada da grande cadeia de distribuição espanhola terá no mercado nacional.
Fonte: Jornal Económico
Leia a notícia aqui

CENTROMARCA
02.janeiro.2019
LA NUEVA DIRECTIVA DE PRÁCTICAS COMERCIALES DESLEALES SOLO AFECTARÁ A
LAS EMPRESAS QUE FACTUREN MENOS DE 350 M€
Ayer finalmente, el Consejo y el Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo en el Trílogo, en
relación con la propuesta de directiva contra las prácticas comerciales desleales
Fonte: Agrodigital
Leia a notícia aqui
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02.janeiro.2019
PRESS RELEASE
A VETLIMA S.A., reconhecida como a maior empresa farmacêutica veterinária portuguesa e
detentora de um portfolio alargado de nutracêuticos e farmacêuticos de prescrição médicoveterinária, anunciou hoje a contratação de Tiago Salvado como Diretor Comercial e Marketing
para o mercado português, sendo a sua entrada na empresa efetiva a partir de 2 de janeiro de
2019.
Tiago Salvado, assume a responsabilidade pela gestão comercial e de marketing no território
nacional, tanto na unidade de negócios de animais de companhia como de animais de
produção, ficando sedeado nas instalações da Vetlima, na Azambuja. Anteriormente a esta
posição, Tiago Salvado ocupou vários cargos ligados à área de vendas e de marketing durante
cerca de 15 anos em empresas multinacionais nos setores da Indústria Farmacêutica
Veterinária, Higiene Profissional e Consultoria em Segurança Alimentar.
Para além de formado em Medicina Veterinária pela FMV da Universidade de Lisboa, Tiago
Salvado concluiu recentemente um Executive Master em Gestão Empresarial no INDEG-ISCTE
do Instituto Universitário de Lisboa.
Esta contratação surge no seguimento da implementação de uma nova estratégia comercial
para o mercado nacional, caracterizada pela aposta na produção própria e no reforço das suas
parcerias estratégicas. Juntamente com uma nova imagem corporativa, a administração tem
ainda como objetivo estratégico uma forte expansão da marca para mercados internacionais
como a América Latina, África e Ásia.
Sobre a VETLIMA
A VETLIMA, Sociedade Distribuidora de Produto Agro-Pecuários, S.A. é a maior empresa
portuguesa no setor da Indústria Farmacêutica Veterinária. Possui um portfolio alargado de
produtos nutracêuticos e farmacêuticos de prescrição médico-veterinária composto por
produtos de fabrico próprio e pela representação exclusiva de várias marcas multinacionais de
renome.
A Empresa possui uma unidade de produção situada na Azambuja, sendo um reconhecido
produtor de Pré-misturas Medicamentosas e de Leites de Substituição para animais de
produção em Portugal.
A estratégia futura da Vetlima passa pela aposta na produção própria, reforço das parcerias
estratégicas no mercado nacionais e pela internacionalização da Empresa e expansão da
marca Vetlima para mercados como a América Latina, África e Ásia.

02.janeiro.2019
AGRICULTORES DOS AÇORES RECEBERAM 22 ME DE AJUDAS
Os agricultores e os produtores florestais dos Açores vão receber 21,7 milhões de euros de
ajudas a 31 de dezembro, no âmbito do POSEI e do PRORURAL+, dos quais 1,1 milhões de
euros são verbas próprias do Orçamento Regional.
No caso concreto do POSEI, os pagamentos correspondem à ajuda aos produtores de ananás,
à ajuda aos produtores de culturas arvenses, ao prémio à vaca leiteira e à vaca aleitante, ao
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suplemento ao prémio aos produtores de leite, ao prémio ao abate de bovinos relativo ao
primeiro semestre e ao prémio aos produtores de ovinos e caprinos, o que totaliza 18,4 milhões
de euros, dos quais 692 mil euros são verbas próprias da Região.
Quanto ao PRORURAL+, estão em causa as medidas agroambiente e clima, agricultura
biológica e o pagamento do valor relativo à manutenção da atividade agrícola em zonas
desfavorecidas.
Os pagamentos do PRORURAL+ aos agricultores açorianos totalizam 3,3 milhões de euros,
dos quais 465 mil euros são fundos próprios da Região.
As medidas do PRORURAL+ visam compensar os meios de produção mais amigos do
ambiente, nomeadamente a agricultura biológica e a manutenção da atividade agrícola em
zonas desfavorecidas, contribuído também para o desenvolvimento económico e para a fixação
das populações em meios rurais.
Já a atribuição das ajudas no âmbito do POSEI insere-se numa política europeia de
compensação pela produção em zonas desfavorecidas e ultraperiféricas, assim como pela
produção de géneros alimentícios de qualidade a preços acessíveis a todos os consumidores.
Recorde-se que, este mês, a Comissão Europeia aprovou todas as propostas de alteração ao
POSEI para 2019 apresentadas pelos Açores, à semelhança do ocorrido em 2017 e 2018, uma
decisão que se revela muito positiva para os agricultores, permitindo dar continuidade ao
ajustamento das ajudas à dinâmica de crescimento e a garantir a sustentabilidade do setor
agrícola na Região, com, por exemplo, a introdução de critérios de discriminação positiva das
pequenas produções e de majoração de produções de qualidade.
Assim, em 2019, o POSEI terá um financiamento de quase 70,3 milhões de euros da União
Europeia, a que acrescem 4,8 milhões do Orçamento Regional.
Como é público, a dotação orçamental comunitária do POSEI nos Açores tem-se revelado
insuficiente para fazer face ao crescimento que as produções agrícolas têm registado,
originando rateios em algumas produções, e até 2020 o valor do orçamento comunitário deste
programa irá manter-se inalterável.
O Governo dos Açores continuará a trabalhar junto das instâncias nacionais e europeias pelo
reforço da dotação orçamental para o POSEI 2021-2027, apesar de já estar assegurada a
manutenção do atual envelope financeiro.
FONTE: Açoriano OrientalH

02.janeiro.2019
O CUSTO DA GUERRA COMERCIAL ENTRE ESTADOS UNIDOS E CHINA
As contas são de um professor da Universidade de Purdue, consultado pela Reuters, e são
referentes às tarifas da China em produtos como a soja, o milho e o trigo.
O custo da guerra comercial terá atingido pelo menos 2,9 mil milhões de dólares para as
economias dos Estados Unidos e da China, de acordo com as contas da Reuters. A agricultura
tem sido um dos sectores, refere a agência noticiosa, que mais tem sofrido o impacto da
imposição de tarifas.
Este impacto de 2,9 mil milhões resulta diz Wally Tyner, professor da Universidade de Purdue,
consultado pela agência de notícias, das tarifas impostas pela China, para produtos como a
soja, o milho, e o trigo.
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Esta guerra comercial, entre os Estados Unidos e a China, começou quando Donald Trump,
presidente norte-americano, anunciou a sua intenção de aumentar as tarifas em bens como o
alumínio, o que em resposta levou a que a China respondesse na mesma medida.
A 1 de dezembro contudo foi imposta uma trégua de 90 dias, fazendo com que esta guerra
comercial fique por enquanto suspensa.
Fonte: Jornal Económico
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