ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS
DE ALIMENTOS COMPOSTOS PARA ANIMAIS

Nº
Semana:

02 / 2018
02 a 08/01/2018

PÁG:


FLASH INFORMATIVO

1



NOTÍCIAS DE MERCADOS

2



BOLSA DO PORCO

5



BOLSA DO BOVINO

6



PREÇOS MÉDIOS NA PRODUÇÃO DE PRODUTOS PECUÁRIOS

7



COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS

9



APED – FLASH REPORT RETAIL – NOVEMBRO 2017

10



LEGISLAÇÃO NACIONAL E COMUNITÁRIA

13



RECORTES DA IMPRENSA

14

Av. 5 de Outubro, 21-2º Esq. - 1050-047 LISBOA
www.iaca.pt



iaca@iaca.pt



213 511 770

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS
DE ALIMENTOS COMPOSTOS PARA ANIMAIS

INFORMAÇÃO
SEMANAL
FLASH INFORMATIVO

 UNIÃO EUROPEIA: Bulgária assume presidência que deverá ser marcada pelas discussões
pela PAC e pelo Orçamento plurianual; aumenta a pressão para um maior contributo dos
Estados-membros
 PAC: Ministro da Agricultura reúne Comissão de Acompanhamento para iniciar preparação da
proposta portuguesa
 PROTEÍNAS: Plano Europeu deverá ser apresentado formalmente ao Conselho Agrícola dia 19
de fevereiro pelo Comissário Phil Hogan
 AMBIENTE: Roteiro para a Neutralidade Carbónica (RNA) 2050 vai ser apresentado dia 12 de
janeiro pela APA
 SEGURANÇA ALIMENTAR: Missões comunitárias com abordagem do controlo oficial baseada
na gestão do risco; Comissão releva a importância da parceria entre autoridades oficiais e
sistemas privados
 BOLSA DO PORCO (04/01/18): Tendência de subida (0.003 €/kg carcaça)
 BOLSA DO BOVINO (05/01/18): Subida de 0.03 €/kg carcaça nos novilhos e novilhas; manutenção
nas restantes categorias


PREÇOS MÉDIOS DE PRODUTOS PECUÁRIOS (semana de 01/01/18 a 07/01/18):
AVES: Tendência de descida no frango em Dão-Lafões; manutenção nos ovos e peru
BOVINOS: Tendência de estabilidade
SUÍNOS: Tendência de manutenção generalizada
OVINOS: Estremoz em alta, diverge dos outros mercados



COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS

 RELATÓRIO DE CONJUNTURA DA APED

 LEGISLAÇÃO: Taxas aplicáveis ao licenciamento da aquicultura; regime de certificação
ambiental no quadro do “greening”; Lusiaves recebe Medalha de Honra da Agricultura,
Florestas e Desenvolvimento Rural


RECORTES

DE IMPRENSA: Avicasal eleita escolha do Consumidor 2018; chuva ainda
insuficiente para inverter situação de seca, enquanto os agricultores, em especial os produtos
pecuários, ainda esperam pelas ajudas prometidas
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NOTÍCIAS DE MERCADOS
UNIÃO EUROPEIA – Bulgária assume presidência que deverá ser marcada
pelas discussões sobre a PAC e Orçamento plurianual
Numa altura em que os negociadores da Comissão Europeia vão retomar as negociações
comerciais com o Mercosul e o México, que não puderam avançar em dezembro, e prosseguir
os contactos com o Chile – grande enfase na América Latina – a Bulgária assume a Presidência
da União Europeia neste primeiro semestre, que deve ser marcada pela discussão do
Orçamento para o pós-2020 (duração de 5 ou 7 anos), pelo Brexit e pela revisão da PAC depois
do mesmo período, tendo como base as orientações já publicadas pela Comissão no seu
documento de reflexão.
A revisão da legislação sobre os alimentos medicamentosos, os medicamentos veterinários (que
transitam da presidência da Estónia) e o Plano de Ação contra a resistência antimicrobiana
também estarão na agenda dos Ministros da Agricultura.
De resto, no primeiro Conselho Agrícola sob a liderança da Bulgária, agendado para o próximo
dia 29 de janeiro, a reforma da PAC (o grande dossier do semestre), a estratégia para as
proteínas (de grande relevância para o nosso Setor), a melhoria do funcionamento da cadeia
alimentar, as tradicionais partilhas de pontos de vista sobre os mercados e os acordos
comerciais (embargo russo bem presente) serão os grandes temas em debate. Será
apresentado igualmente, com detalhe, o Programa da Presidência da Bulgária, pelo Ministro
búlgaro Rumen Porodzanov.
A revisão da PAC é de tal forma importante para a Bulgária, que este Estado-membro pretende
incluir, em cada reunião do Conselho Agrícola, um ponto sobre a comunicação da Comissão,
apresentada em 29 de novembro e que aqui apresentámos de forma detalhada.
O objetivo é compilar todas os comentários e debater em junho, num Conselho Informal, a
temática da PAC, provavelmente, já com as propostas concretas da Comissão, esperadas para
finais de maio.
Um dossier que em Portugal estamos a acompanhar, no âmbito da Comissão de
Acompanhamento, presidida pelo Ministro Capoulas Santos e em que a IACA representa a
FIPA, assegurando a representação da Indústria Agroalimentar. A próxima reunião da Comissão
já está marcada para o dia 19 de janeiro.
Entretanto, o Plano Europeu sobre as Proteínas, outro dossier em que estamos a participar
ativamente, no quadro da FEFAC, está a ser desenhado, nas suas linhas gerais, pelos serviços
da Comissão (DG AGRI) as quais deverão ser apresentadas no Conselho Agrícola de 19 de
fevereiro pelo Comissário Phil Hogan.
Este também é um tema que preocupa a Comissão de Agricultura do Parlamento Europeu, que
está a ultimar um Projeto de relatório, da responsabilidade do eurodeputado socialista francês
Jean-Paul Denanot, e que servirá de base á discussão, “cruzando-se” naturalmente com as
orientações da Comissão.
Com uma presidência austríaca a seguir (segundo semestre), o tema das proteínas não deixará
de trazer ao debate os OGM, as alterações climáticas, a sustentabilidade e as novas/modernas
tecnologias.
Ainda no quadro das alterações climáticas, o Conselho e Parlamento chegaram a um acordo
sobre a questão do esforço para a redução dos gases com efeito de estufa (GEE) na agricultura,
no horizonte 2030.
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Deste modo, a revisão da Diretiva sobre as Energias Renováveis, em particular os
biocombustíveis, também vai ser uma outra prioridade para 2018.
Neste domínio, destaque em Portugal, para a apresentação do Roteiro para a Neutralidade
Carbónica para 2050 (RNC) que vai ser apresentada na APA, no próximo dia 12 de janeiro.
Para já, a regulamentação OMNIBUS, a chamada “mini-PAC”, entrou formalmente em vigor no
passado dia 1 de janeiro.

SEGURANÇA ALIMENTAR - Missão da HFAA com abordagem do controlo
oficial baseada na gestão de risco
A unidade de auditoria e análise de géneros alimentícios e alimentos para animais da DG
SANTE (HFAA na sua sigla inglesa, que substituiu a antiga Agência FVO), publicou os dois
primeiros relatórios nacionais (Bélgica e República Checa), sobre a abordagem do controlo
oficial de alimentos para animais baseada no risco.
Estes relatórios concentram-se na interação das autoridades com os sistemas privados de
controlo do Setor da alimentação animal, a fim de estabelecer sistemas de pontuação,
priorização e classificação dos riscos na segurança alimentar. A estes primeiros relatórios
seguir-se-ão dois outros, relativos a missões em Itália e na Roménia.
A HFAA realizou, entretanto, as últimas missões em setembro de 2017 na Alemanha e na
Suécia, e em novembro, na Holanda, Dinamarca e Áustria.
A nova série de missões baseou-se nas conclusões resultantes do relatório síntese sobre a
implementação do Regulamento Higiene dos alimentos para animais (Regulamento (CE) nº
183/2005), que concluiu que alguns Estados-membros encontraram dificuldades em
aplicar os resultados dos autocontrolos nos seus sistemas de classificação e priorização
de riscos; noutros casos, os riscos foram negligenciados ou não foram suficientemente
tidos em consideração (por exemplo no caso de anteriores géneros alimentícios,
coprodutos, alimentos minerais, etc.).
Porque as antigas missões da FVO mostraram também alguns problemas e pontos fracos
em Portugal, a IACA vai levar a cabo, em 2018, uma série de iniciativas, em conjunto com
a DGAV, no âmbito do HACCP, homogeneidade das misturas e contaminações cruzadas.
As missões da HFAA incluíram visitas de campo e entrevistas em fábricas de alimentos
compostos, de pré-misturas, antigos processadores de alimentos, empresas de alimentos que
vendem subprodutos para a alimentação animal e transportadores de alimentos para animais.
Os inspetores da HFAA observaram no seu relatório, entre outros, a relutância das autoridades
checas em considerar os sistemas de autocontrolo no sistema de pontuação de risco, embora
esteja a ser negociado um primeiro acordo com a principal associação da indústria de alimentos
para animais.
Refira-se que, em Portugal, a abordagem do QUALIACA é precisamente a de reconhecer este
sistema como parte integrante do autocontrolo das empresas aderentes. De resto, na reunião
que tivemos com a DGAV no passado dia 8 de janeiro, foi reconhecida esta importância e a
promoção do Protocolo no âmbito das inspeções às empresas da parte dos serviços regionais.
No caso da Bélgica, os inspetores da HFAA tomaram nota da abordagem baseada no risco por
parte das autoridades competentes para a implementação da amostragem oficial, com uma
base científica e estatística. No entanto, averiguaram, em alguns casos, algumas dificuldades
por parte dos inspetores em verificar os planos HACCP dos estabelecimentos e na
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determinação do tamanho apropriado do lote e do número de amostras a serem tomadas para a
toma oficial da amostra.
O relatório de síntese daquela Unidade da União Europeia contém um capítulo sobre "sistemas
avançados de interação", que detalha as características dos sistemas de segurança alimentar
privados, incluindo planos de amostragem, supervisão pelos proprietários dos mesmos e
supervisão pelas autoridades competentes.
Em relação aos desafios identificados para uma maior interação, o relatório HFAA referiu-se ao
aspeto problemático da medida em que as disposições legais sobre segurança dos alimentos
para animais foram incluídas e do nível de verificação dessas disposições, assim como o
alcance limitado de algumas normas.
Foram também questionadas a validade das auditorias do setor privado, no que diz respeito à
falta de auditorias, ao anúncio prévio das mesmas e à independência dos auditores do órgão
auditor.
Observaram que "a confidencialidade dos dados detidos pelos operadores do setor da
alimentação animal, poderia impedir os proprietários dos sistemas de qualidade e segurança
alimentar de partilhar certas informações com os controlos oficiais", assim como a "falta de
comunicação dos resultados analíticos dos laboratórios privados aos controlos oficiais (CAA) no
caso de resultados não conformes".
Em relação aos benefícios da interação, o relatório da HFAA observou que as garantias
fornecidas pelos sistemas de segurança alimentar privados permitiriam que os CCA dirigissem
mais os controlos oficiais para os "operadores menos cumpridores” (ou de alto risco), reduzindo
a intensidade dos controlos aos operadores de empresas de alimentos para animais com
registos sólidos de conformidade com a legislação em vigor".
O aumento da disponibilidade de dados e informações do setor privado foram considerados
como um "benefício significativo" de mais interação entre as autoridades de controlo e os
operadores, apontando para a predisposição dos CCA em considerar os resultados dos
planos de amostragem privados no plano de amostragem oficial.
Tendo presente estas novas abordagens, o presidente da FEFAC, Nick Major, concordou em
liderar uma delegação da FEFAC numa reunião de acompanhamento a decorrer, a 26 de janeiro
de 2018, em Grange, para discutir com a HFAA as principais conclusões/recomendações do seu
mais recente relatório, sobre a forma mais eficiente para promover melhores práticas de
interação entre os controlos oficiais e os programas de controlo do setor privado e partilhar
pontos de vista sobre o resultado da recente missão da HFAA com uma abordagem baseada no
risco, assim como discutir o esquema da FEFAC (Benchmarking do ITC) para programas
privados de segurança em alimentos para animais.
A FEFAC convidou a HFAA para participar na próxima reunião do Comité de Gestão da
Segurança Alimentar (FSM), que se realizará a 10 de abril de 2018 em Dublin, com o intuito de
permitir também a realização de um workshop sobre a questão da interação entre o controlo
oficial e os sistemas privados de controlo de alimentos para animais (análise de risco, partilha de
dados, boas práticas, etc.).
Um tema que, com o QUALIACA, tem vindo a ganhar uma importância acrescida em Portugal, o
que mostra, pelas tendências e estratégias que se vão desenhando, que estamos no caminho
certo. Para consolidar no curto/médio prazo, no sentido da IACA poder oferecer mais e melhores
serviços, em prol da melhoria da qualidade, confiança e competitividade das empresas
associadas.
Fontes: Agra Europe nº 3 626, FEFAX/IACA
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BOLSA DO PORCO

INFORMAÇÃO SEMANAL

Sessão de 04 de janeiro de 2018

Subida (€ 0.003)
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

04 de janeiro

1.007

Lérida: Euros peso/vivo

França

04 de janeiro

1.136

Holanda

29 de dezembro

1.290

Dinamarca

04 de janeiro

1.206

Alemanha

03 de janeiro

1.370

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

* A Bolsa do Porco passará a apresentar apenas a variação de preço

Ver também em: www.bolsadoporco.com

A próxima sessão realizar-se-á no dia 11 de janeiro de 2018 (quinta-feira), pelas 19 horas

A Mesa de Cotações
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BOLSA DO BOVINO
INFORMAÇÃO DE MERCADO
SESSÃO Nº 01 de 05 de janeiro de 2018

TENDÊNCIA: Subida de 0,03€ em novilhos e novilhas e manutenção nas restantes
categorias.
Nesta semana, a primeira de 2018, a tendência foi de subida nos novilhos e novilhas,
mantendo-se a cotação das restantes categorias.

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

Cotação

Novilhos

4.13

Novilhas

4.18

Vitela

4,40

Vacas

2,20

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 12 de janeiro de 2018, 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

3,95

3,95

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

2,20

2,20

0,00%

250,00

250,00

0,00%

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

3,85

3,85

0,00%

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

3,45

3,45

0,00%

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

4,00

4,00

0,00%

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

3,30

3,30

0,00%

275,00

275,00

0,00%

3,80

3,80

0,00%

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

4,12

4,12

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

4,20

4,20

0,00%

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

3,50

3,50

0,00%

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

2,30

2,30

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)

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)

Vaca Abate Turina EUR/Kg. P. Carcaça

2,10

2,10

0,00%

290,00

290,00

0,00%

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

3,95

3,95

0,00%

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

2,20

2,20

0,00%

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

2,80

2,80

0,00%

2,45

2,40

-2,04%

3,00

3,00

0,00%

4,00

3,50

-12,50%

4,50

3,50

-22,22%

4,50

3,00

-33,33%

2,70

2,70

0,00%

2,90

3,10

6,90%

3,00

3,00

0,00%

2,50

2,50

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

0,90

0,84

-6,67%

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

1,25

1,25

0,00%

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

1,50

1,40

-6,67%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia

1,38

1,38

0,00%

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

1,28

1,28

0,00%

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

1,50

1,45

-3,33%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia

1,35

1,35

0,00%

Ovo Classificado M (ovotermo) EUR/Dúzia
Médio Tejo

1,25

1,25

0,00%

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

0,80

0,80

0,00%

Ovo a peso 60-68 g EUR/KG

1,45

1,45

0,00%

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

1,45

1,45

0,00%

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

1,35

1,35

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

1,27

1,27

0,00%

Algarve

1,69

1,69

0,00%

Beira Interior

1,39

1,39

0,00%

Beira Litoral

1,28

1,28

0,00%

Entre Douro e Minho

1,47

1,47

0,00%

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

1,44

1,44

0,00%

Mercados

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

Semana Corrente em €

Variação

Alentejo

4,00

4,00

0,00%

Algarve

4,00

4,00

0,00%

Beira Litoral

4,17

4,17

0,00%

1,80

1,80

0,00%

Mercados
Leitões até 12 Kg

Leitões de 19 a 25 Kg.
Alentejo

Semana Anterior :
Semana Corrente:
Fonte: SIMA/GPP

De 25 a 31/12/2017
De 01 a 07/01/2018
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COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS

Fonte: Boletim Mercolleida
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APED – FLASH REPORT RETAIL – novembro 2017
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LEGISLAÇÃO NACIONAL E COMUNITÁRIA
Diário da República
Nº 248 – I Série – 1º Suplemento – 28 de dezembro de 2017
Portaria n.º 385-A/2017:
Define as taxas aplicáveis à concessão de zonas de pesca lúdica, ao exclusivo de pesca para
realização de provas de pesca desportiva, ao licenciamento do exercício da pesca e a
aquicultura e à detenção de espécies aquícolas em cativeiro com fins não comerciais PDF
Diário da República
Nº 001 – II Série – 02 de janeiro de 2018
Despacho n.º 50/2018:
Concede a Medalha de Honra da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural ao Grupo
Lusiaves, em reconhecimento pelo valioso e excecional contributo para o desenvolvimento e
valorização do setor agroalimentar nacional PDF
Diário da República
Nº 004 – II Série – 04 de janeiro de 2018
Despacho Normativo n.º 1/2018:
Procede à segunda alteração ao Despacho Normativo n.º 1-C/2016, de 11 de fevereiro,
alterado pelo Despacho Normativo n.º 12/2016, de 7 de novembro, que estabelece o regime de
certificação ambiental no âmbito das práticas agrícolas benéficas para o clima e o ambiente
(Greening) PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 003 – 06 de janeiro de 2018
Decisão de Execução (UE) 2018/11 da Comissão de 5 de janeiro de 2018,
Relativa a determinadas medidas de proteção provisórias contra a peste suína africana na
Polónia [notificada com o número C(2018) 59] PDF
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RECORTES DA IMPRENSA
AGROPORTAL
08.janeiro.2018
AVICASAL ELEITA ESCOLHA DO CONSUMIDOR 2018
A Avicasal foi eleita Escolha do Consumidor 2018, na categoria “Frango”. O estudo
representativo do mercado, que premeia as marcas com base no seu desempenho em 2017,
distinguiu a insígnia do grupo Soja de Portugal.
Na categoria “Frango”, foram avaliadas cinco marcas de renome e representativas deste
mercado, através de um processo que envolve a identificação dos atributos mais importantes
para os consumidores e uma avaliação efetiva das marcas de cada categoria. Na presente
categoria, estiverem em análise seis atributos: estado da embalagem, aspeto (cor e pele),
inexistência de água na embalagem, validade, parte do frango (asa, coxa, perna, peito) e
origem, tendo a Avicasal, no global, superado as demais marcas. A avaliação e determinação
da Avicasal como vencedora foi com base num painel de 1.639 consumidores.
Para o CEO da Soja de Portugal, António Isidoro, esta nomeação é o “resultado diário de uma
equipa que se entrega de corpo e alma para oferecer produtos de qualidade e confiança. É, por
isso, um reconhecimento merecido e que mais uma vez confirma a qualidade do grupo, um dos
principais no setor da indústria agroalimentar.”
De relembrar que, no ano passado, a Escolha do Consumidor 2017 recaiu sobre a “Savinor”,
em idêntica categoria (“Frango”), marca que também integra o grupo Soja de Portugal.
Escolha do Consumidor
A “Escolha do Consumidor” é um sistema de avaliação do nível de satisfação e aceitabilidade
de produtos e serviços pelos seus atributos individuais, com a garantia de que os mesmos são
avaliados, sempre, por consumidores com experiência corrente de consumo e de acordo com
os seus critérios específicos de satisfação. A avaliação é realizada através de testes com
consumidores independentes e estatisticamente precisos.
O estudo tem, por isso, o objetivo de dar a conhecer o grau de satisfação e aceitabilidade dos
consumidores em relação a determinado produto ou serviço, ajudando a fazer uma compra
informada. O Estudo para determinar os vencedores de 2018 envolveu um total 869 marcas,
nas suas diversas categorias e mais de 200 mil consumidores.

AGROPORTAL
09.janeiro.2018
SÃO PRECISOS “DOIS MESES DE CHUVA COMO HOJE” PARA ACABAR COM A SECA
As chuvas que estão a cair nos últimos dias deixam algum conforto, mas estão longe de ser
suficientes. Para que se inverta a situação de seca que uma parte significativa do país ainda
atravessa, seriam precisos “dois meses de chuva como hoje”, afirmou esta terça-feira, 9 de
Janeiro, o ministro do Ambiente.
Matos Fernandes falava aos jornalistas no final da primeira reunião de concertação social de
2018 que teve como tema o combate à seca. O objectivo foi fazer um balanço das medidas já
tomadas pelo Executivo e que “permitiram que grande parte das culturas tivesse sido levada
até ao fim” e, por outro lado, “preparar o melhor possível o próximo ano”.
Graças às chuvas de Dezembro e agora deste início de Janeiro, acima do Tejo já não existe
seca, mas a Sul esta mantém-se intensa, sobretudo na bacia hidrográfica do Sado, onde a
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quantidade de água das barragens “em pouco ultrapassa os 20%”, referiu Matos Fernandes.
Ainda assim, as reservas que há agora permitirão chegar “até Abril sem sobressaltos”. Depois
disso, as chuvas de Abril e Maio serão determinantes.
Pouco depois, também à saída da reunião, o presidente da Confederação dos Agricultores de
Portugal, Eduardo Oliveira e Sousa partilhou as preocupações: “A chuva de hoje serve para dar
de beber às plantas, mas não é suficiente para achar que a seca é uma situação do passado”,
avisou.
Agricultores têm de dizer a quantidade de água de que precisam este ano
A sul, Alqueva é a resposta à seca. A barragem “tem uma grande capacidade” e poderá levar a
água onde for precisa “desde que de forma programada”. Assim, alertou o ministro do
Ambiente, já no final de Janeiro os agricultores e associações de regantes “vão ter de dizer a
água que precisam”. Como esta água é paga, no ano passado ficaram à espera que chovesse
e a programação não ocorreu da melhor forma. Para este ano, “no final de Janeiro tem de ficar
definida a quantidade de água a transferir paras as bacias hidrográficas”, sublinhou.
Aos consumidores e agricultores, José Matos Fernandes deixou um alerta: daqui para a frente
a palavra de ordem tem de ser “adaptar”. “Temos mesmo de nos adaptar a um tempo com
menos água. Todos nós, consumidores comuns e agricultura, que consome 80% da água. É
essencialmente esse o caminho”.
E é já no sentido da adaptação às alterações climáticas que vai o plano nacional de regadios
preparado pelo Ministério da Agricultura, afirmou, por sua vez, o ministro Capoulas Santos,
também em declarações no final da concertação social.
“O Alqueva foi concebido para regar 120 mil hectares e nós vamos acrescentar-lhe mais 50.
Por forma a dar respostas de forma sustentada”, exemplificou o ministro. Capoulas Santos
lembrou mesmo que em 2017 “o ano agrícola foi positivo, ainda que de forma assimétrica” e as
explorações agrícolas registaram crescimentos, como “o vinho e o azeite, que no regadio teve
aumentos muito grandes de produção porque no regadio foi possível manter toda a campanha
de rega até ao fim”. A produção agrícola do país aumentou 7%, mas no entanto, houve
sectores muito afectados, nomeadamente o do arroz no Vale do Sado e o sector pecuário.
“Houve pessoas que foram obrigadas a vender os seus animais” e que tiveram prejuízos
difíceis com quantificar, disse o ministro.
Ajudas prometidas não chegam aos agricultores, diz a CAP
“Temos de melhorar as condições de reserva de água para assegura água para o
abastecimento urbano e assegurar uma regularidade de abastecimento de água para a
agricultura”, alertou Eduardo Oliveira e Sousa. E Alqueva não é resposta para tudo, porque
“precisamos de soluções para outras zonas como as de Trás-os-Montes, Beira Interior ou
zonas do Alentejo onde Alqueva não chega”.
Por outro lado, frisou o representante dos agricultores na Concertação Social, “a seca é muito
mais do que isso” e há o caso dos produtores pecuários, cujos animais “passaram fome e sede
dias a fio”.
Houve “pessoas que solicitaram ajuda na Primavera do ano passado e ainda não chegou”,
denunciou o presidente da CAP. Em 2017, “há 20 e poucos mil euros, de 15 milhões potenciais
que foram colocados à disposição dos agricultores. Alguma coisa correu mal”, lamentou.
“Porque não receberam e porque demora tanto tempo numa situação de emergência? Os
agricultores tiveram que vender animais”.
As linhas de crédito anunciadas pelo Governo também não são resposta porque, diz Eduardo
Oliveira e Sousa, “nós sabemos o que os bancos fazem com pessoas que têm problemas à
sua frente” e “localmente há pessoas que vivem uma tragédia”, rematou.
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