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SEMANAL
FLASH INFORMATIVO

 ALIMENTAÇÃO ANIMAL: Utilização de sais de cobalto como alimento para animais não deverá
ter mais restrições, de acordo com a ECHA
 FEED & FOOD: Anuário da FEFAC disponível no site e na edição da IS
 SEGURANÇA ALIMENTAR: Utilização da microscopia como ferramenta para os controlos
oficias de contaminantes
 SUSTENTABILIDADE: Programa de Agricultura Sustentável da LDC, com destaque para a
soja, aprovado no quadro do Benchmarking da FEFAC
 INDÚSTRIA TRANSFORMADORA: Setor agroalimentar destaca-se em 2017
 BOLSA DO PORCO (03/01/19): Tendência de manutenção
 BOLSA DO BOVINO (04/01/19): Subida de 0.03 € /kg carcaça nos novilhos e novilhas; manutenção
nas restantes categorias


PREÇOS MÉDIOS DE PRODUTOS PECUÁRIOS (semana de 31/12/18 a 06/01/19):
AVES: Tendência de manutenção no frango e peru; ovos em baixa
BOVINOS: Tendência de estabilidade
SUÍNOS: Tendência de estabilidade; exceção para a quebra na Beira Interior
OVINOS: Tendência mista, de estabilidade e quebra, nos mercados do Ribatejo e Beiras

 PREÇOS DOS CEREAIS NO MERCADO INTERNO
 COTAÇÕES INTERNACIONAIS DAS MATÉRIAS-PRIMAS
 INFORMAÇÃO APED
 LEGISLAÇÃO: Legislação relativa à aprovação de aditivos na alimentação animal (vários
Regulamentos); Regulamento (UE) 2019/4 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de
dezembro, relativo ao fabrico, colocação no mercado e à utilização de alimentos
medicamentosos para animais, que altera o Regulamento (CE) nº 183/2005 e que revoga a
Diretiva 90/167/CEE; Regulamento (UE) 2019/6 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11
de dezembro de 2018, relativo aos medicamentos veterinários e que revoga a Diretiva
2001/82/CE


RECORTES

DE IMPRENSA: Destaques para a importância da soja dos EUA no mercado
europeu, com importações em alta, para o setor avícola e mercado retalhista; marcas de
fabricante crescem em Portugal acima da média
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NOTÍCIAS DE MERCADOS
ALIMENTAÇÃO ANIMAL - Utilização de sais de cobalto como alimento para
animais não deverá ter mais restrições
A ECHA (Agência Europeia dos Produtos Químicos) propõe que a utilização de sais de cobalto
como alimento para animais seja isenta de quaisquer restrições adicionais, as quais estão a ser
consideradas para determinados sais de cobalto para estabelecer um valor de exposição de
referência de 0,01 μg Co/m3.
Para além da classificação dos sais de cobalto como substâncias de grande preocupação há
alguns anos, a ECHA iniciou um processo de recolha de dados e de elaboração de cenários de
exposição para avaliar o impacto dos sais de cobalto na saúde ocupacional, em particular ao
nível dos cancros, e atingiu agora a fase de propor medidas de gestão de risco.
A proposta da ECHA, sujeita a um processo de consulta até junho de 2019, aplica-se ao
fabrico, colocação no mercado e utilização dos cinco sais de cobalto como substâncias
isoladas ou em misturas numa concentração igual ou superior a 0,01% em peso em aplicações
industriais e profissionais.
Contudo, com base nas informações fornecidas pela FEFAC e pela EMFEMA, a ECHA
concluiu que a utilização dos sais de cobalto como aditivos para a alimentação animal
pode ser isenta da proposta de restrição.
Apontaram, em particular, para o facto de que a autorização dos sais de cobalto como
aditivos de alimentos para animais, emitida em 2014, garante que a concentração de
cobalto seja inferior a 0,0001% no alimento para animais utilizado pelos agricultores e,
portanto, bem abaixo do limite de classificação.
Também salientaram que, para outras misturas contendo cobalto (alimentos complementares e
dietéticos com uma concentração de cobalto inferior a 0,01% e 0,1%, respetivamente), os
níveis de exposição decorrentes da utilização de sais de cobalto como aditivo para alimentos
para animais nos termos da legislação sobre aditivos alimentares será significativamente baixo.
Tudo Isto significa que, a menos que surjam surpresas decorrentes da consulta, não devem ser
impostas novas restrições ao uso de sais de cobalto como aditivos para alimentação animal.
Edição do “Feed & Food 2017” disponível no site da FEFAC
Entretanto, a edição de 2017 do Anuário estatístico da FEFAC, “Feed & Food”, com os dados
relativos ao Setor da Alimentação Animal, indicadores macroeconómicos e outros elementos
sobre a produção pecuária na União Europeia e nos diferentes Estados-membros, foi finalizada
e editada em dezembro de 2018.
De facto, o “Feed & Food 2017” contém uma série de indicadores bastante relevantes relativos
ao ano civil de 2017 sobre alimentos compostos para animais (produção de alimentos
compostos, consumo de matérias-primas, volume de negócios, número de fábricas,
participação no consumo intermediário, etc.) e géneros alimentícios (produção de carne,
consumo, etc.).
Uma referência para o setor da Alimentação Animal no quadro da União Europeia.
Está disponível gratuitamente aqui.
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SEGURANÇA ALIMENTAR - Utilização da microscopia
ferramenta para controlos oficiais de contaminantes

como

uma

De acordo com a Associação Internacional para Análise de Alimentos para Alimentação Animal
(IAG), uma proporção significativa de laboratórios ainda não executa corretamente a
identificação de PAP (ou PAT, Proteínas Animais Transformadas) por microscopia, o mesmo
acontecendo em termos de comunicação dos resultados.
A IAG também refere a organização, em 2019, de um teste interlaboratorial para o método de
controlo da presença de resíduos de embalagens em antigos géneros alimentícios.
Na sua última Newsletter, a IAG (constituída por laboratórios oficiais, mas também, mediante
cooptação, laboratórios particulares e industriais) providencia uma visão geral das diferentes
aplicações da microscopia para fins de controlo, quer seja para a identificação de materiais
proibidos ou para o controlo da composição de alimentos.
O último teste interlaboratorial sobre a deteção de PAP foi realizado em 2018 e baseou-se
numa amostra com 2% de farinha de peixe, um alimento composto sem PAP (branco), uma
amostra com 0,1% de PAP e 2% de farinha de peixe e uma amostra com 0,1% de PAP.
Os resultados do teste concluíram que 28% dos participantes comunicaram um ou mais
resultados errados e 31% dos participantes comunicaram os resultados de modo
incorreto.
As conclusões também enfatizam que a maioria dos laboratórios não foi capaz de
identificar proteínas de insetos.
O relatório salienta ainda que, além do leite e da gelatina, a presença de produtos de padaria
(antigos géneros alimentícios) também origina resultados positivos quando se aplica o método
PCR para DNA de ruminantes e conclui que isto deve ser tido em conta, uma vez que se
espera que este tipo de ingredientes de alimentos para animais tenha cada vez maior
importância nas dietas.

SUSTENTABILIDADE - Programa de Agricultura Sustentável da LDC
aprovado no Benchmarking da FEAFC
A FEFAC e a ITC têm o prazer de anunciar que o Programa de Agricultura Sustentável da
Louis Dreyfus Company (LDC) foi avaliado com sucesso, no quadro das Diretrizes de
Fornecimento de Soja da FEFAC (Benchmarking), através da ferramenta de avaliação
comparativa da ITC.
Existem agora dezoito programas de soja responsável, incluindo esta última avaliação, que
cumprem os critérios da indústria dos alimentos compostos da União Europeia sobre a
produção responsável de soja.
Christophe Callu-Merite, Presidente do Comité de Sustentabilidade da FEFAC referiu que “As
contínuas candidaturas para avaliação comparativa pelos detentores de programas de
soja responsável mostram a crescente aceitação, pelos parceiros da cadeia de valor da
soja, das Diretrizes de Fornecimento de Soja da FEFAC. O Programa de Agricultura
Sustentável da LDC reconheceu o valor da qualificação com a crescente procura pela
indústria de alimentos compostos para animais da União Europeia, e alinhou os seus
critérios em concordância”.
A FEFAC e a ITC têm vindo a encorajar mais submissões por outros detentores de programas
de soja responsável, as quais permitiriam que as associações de alimentos compostos para
animais da UE e as suas empresas filiadas interessadas fizessem, com transparência, maiores
progressos em direção à transição do mercado de fornecimento de soja no setor dos alimentos
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para animais na EU, para soja produzida com os critérios de responsabilidade e
sustentabilidade.
A FEFAC continuará com as atividades de divulgação para explicar as Diretrizes de
Fornecimento de Soja para os principais grupos de fornecedores, bem como para os clientes a
jusante na cadeia de valor de produtos pecuários da União Europeia.
Refira-se ainda que o programa brasileiro Soja Plus está na sua fase final de avaliação,
prevendo-se um desfecho positivo em breve, o que permitiria uma oferta de cerca de mais 8.5
milhões de tons de soja responsável, em linha com os critérios da FEFAC, no âmbito do MoU
que foi assinado em Portugal, em janeiro de 2017, como é do conhecimento da Indústria.

INDÚSTRIA TRANSFORMADORA – Setor agroalimentar destaca-se em 2017
De acordo com o INE, no seu estudo sobre a Indústria transformadora, em 2017, o total das
vendas de produtos e prestação de serviços na indústria transformadora (divisões 10 a 33, 35 e
38 da CAE Rev.3) atingiu 85,6 mil milhões de euros, representando um aumento nominal de
9,3% face ao ano anterior (+1,3% em 2016).
O documento completo pode ser consultado Aqui
Foi a Fabricação de produtos petrolíferos refinados (…), a Fabricação de veículos automóveis
(…) e a Fabricação de produtos químicos, com 1,7 p.p., 1,6 p.p. e 0,7 p.p. respetivamente, que
registaram os contributos positivos mais significativos para o crescimento verificado no total da
indústria transformadora (9,3%).
Estas Indústrias apresentaram variações positivas relativamente ao ano precedente de 19,8%,
18,9% e 14,5%, respetivamente. A Indústria do tabaco foi a que contribuiu de forma negativa
para a evolução do total da venda de produtos e prestação de serviços em 2017 (-0,1 p.p.).
Registou uma nova contração (-13,8% em 2017, após um decréscimo de 4,7% em 2016),
refletindo a redução do hábito de consumo deste tipo de produtos. Em 2017, o valor da
produção industrial vendida no mercado nacional registou um acentuado aumento de 11,0%
(+0,7% em 2016). Para este crescimento evidenciaram-se a Fabricação de produtos
petrolíferos refinados (…), a Fabricação de veículos automóveis (…), e a Fabricação de
equipamentos informáticos (…) com contributos de 1,8 p.p., 1,6 p.p. e 1,0 p.p., respetivamente.
As Indústrias alimentares continuaram a destacar-se com o maior volume de vendas de
produtos para o mercado nacional (8,8 mil milhões de euros, correspondendo a 20,6% do
total das vendas da indústria para o mercado nacional e a 79,9% das vendas do setor).
Os mercados externos cresceram no seu conjunto 8,0% (+1,4% no ano anterior). O mercado
Intra-UE registou um crescimento anual de 6,6%, superior em 3,6 p.p. a 2016, enquanto a
produção vendida para o mercado Extra-UE registou um acréscimo significativo de 13,5%
(depois de uma contração de -4,6% em 2016). Uma vez mais, a Fabricação de veículos
automóveis destacou-se com o maior montante das vendas para os mercados externos,
correspondendo a 6 mil milhões de euros em 2017 (+10,5% face a 2016), que representa
15,2% do total das vendas de produtos para os mercados externos e 79,2% das vendas do
setor. Em 2017, os produtos Gasóleos e marine diesel e a Eletricidade térmica convencional
destacaram-se no grupo de produtos com maior importância no valor das vendas da produção
industrial. Ambos os produtos observaram variações negativas em 2016 (-13,5% e -7,9%,
respetivamente), recuperando em 2017.
Os cinco produtos mais significativos da Fabricação de produtos petrolíferos refinados (…)
evoluíram positivamente em 2017 (18,6%, face a -12,5% em 2016), favorecidos pelos
aumentos de preços.
Fonte: FEFAC, INE/IACA
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BOLSA DO PORCO

INFORMAÇÃO SEMANAL

Sessão de 03 de janeiro de 2019

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

03 de janeiro

1.036

Lérida: Euros peso/vivo

França

03 de janeiro

1.171

Holanda

21 de dezembro

1.290

Dinamarca

03 de janeiro

1.110

Alemanha

02 de janeiro

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

* 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 10 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 01 de 04 de janeiro de 2019

TENDÊNCIA: Subida de 0,03€ em novilhos e novilhas e manutenção nas restantes
categorias.
Nesta primeira sessão de 2019, a decisão foi de subir 0.03€ nos novilhos e novilhas, manter
nas restantes categorias.

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

Cotação

Novilhos

4.03

Novilhas

4.03

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 11 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%

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

3,25

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%

1,80

1,80

0,00%

290,00

290,00

0,00%

3,93

3,93

0,00%

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)

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
Vitelo 3 a 6 meses - Turina EUR/Unidade

Évora (Produção)
Novilho 12 a 18 meses Cruz. Charolês EUR/Kg P. Carcaça
Vaca Abate Cruz. Charolês EUR/KG. P. Carcaça

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%

4,25

3,75

-11,76%

5,00

4,00

-20,00%

4,25

3,75

-11,76%

3,30

3,30

0,00%

2,25

2,25

0,00%

3,40

3,40

0,00%

2,70

2,50

-7,41%

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 €

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

0,93

-2,11%

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

0,98

-6,67%

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

0,90

0,83

-7,78%

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

1,25

1,50

20,00%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia

1,10

1,05

-4,55%

Ovo Classificado M (ovotermo) EUR/Dúzia
Médio Tejo

1,00

0,95

-5,00%

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

0,95

-5,00%

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

1,15

1,10

-4,35%

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

1,05

1,00

-4,76%

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

2,46

2,46

0,00%

Mercados

Variação

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

1,32

1,29

-2,27%

Beira Litoral

1,27

1,27

0,00%

Entre Douro e Minho

1,54

1,54

0,00%

sc

1,30

-

1,50

1,38

-8,00%

Mercados

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

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

3,75

3,75

0,00%

sc

3,75

-

2,00

2,00

0,00%

Mercados
Leitões até 12 Kg

Ribatejo e Oeste
Leitões de 19 a 25 Kg.
Alentejo

Semana Anterior :
Semana Corrente:
Fonte: SIMA/GPP

De 24 a 30/12/2018
De 31/12/2018 a 06/01/2019
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CEREAIS - PREÇOS DO MERCADO INTERNO
Mercados

Semana Anterior em €

Semana Corrente em €

Variação

170,00

175,00

2,94%

216,00

217,00

0,46%

215,00

215,00

0,00%

174,00

179,00

2,87%

175,00

175,00

0,00%

170,00

170,00

0,00%

ALENTEJO
Milho Forrageiro
LISBOA
Trigo Mole Forrageiro
Cevada Forrageira (Hexástica)
Milho Forrageiro
RIBATEJO
Trigo Mole Forrageiro
BEIRA LITORAL
Milho Forrageiro
Semana Anterior :
Semana Corrente:
Fonte: SIMA/GPP

De 24 a 30/12/2018
De 31/12/2018 a 06/01/2019
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COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS

Fonte: Boletín Mercolleida
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LEGISLAÇÃO NACIONAL E COMUNITÁRIA
Jornal Oficial da União Europeia
L 002 – 04 de janeiro de 2019
Regulamento de Execução (UE) 2019/8 da Comissão de 3 de janeiro de 2019,
Relativo à autorização do análogo hidroxilado da metionina e do seu sal de cálcio como aditivo
em alimentos para animais de todas as espécies PDF
Regulamento de Execução (UE) 2019/9 da Comissão de 3 de janeiro de 2019,
Relativo à autorização de betaína anidra como aditivo em alimentos para animais produtores
de géneros alimentícios, exceto coelhos PDF
Regulamento de Execução (UE) 2019/10 da Comissão de 3 de janeiro de 2019,
Relativo à autorização de uma preparação de uma mistura natural de ilite-montmorilonitecaulinite como aditivo em alimentos para animais de todas as espécies PDF
Regulamento de Execução (UE) 2019/11 da Comissão de 3 de janeiro de 2019,
Relativo à autorização da preparação de Enterococcus faecium NCIMB 10415 como aditivo em
alimentos para marrãs, leitões não desmamados, leitões desmamados e suínos de engorda e
que altera os Regulamentos (CE) nº 252/2006, (CE) nº 943/2005 e (CE) nº 1200/2005 (detentor
da autorização DSM Nutritional products Ltd., representada por DSM Nutritional Products Sp. z
o.o.) PDF
Regulamento de Execução (UE) 2019/12 da Comissão de 3 de janeiro de 2019,
Relativo à autorização de L-arginina como aditivo em alimentos para animais de todas as
espécies PDF

Jornal Oficial da União Europeia
L 004 – 07 de janeiro de 2019
Regulamento (UE) 2019/4 do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 de dezembro de
2018,
Relativo ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização de alimentos medicamentosos para
animais, que altera o Regulamento (CE) nº 183/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho e
revoga a Diretiva 90/167/CEE do Conselho PDF
Regulamento (UE) 2019/6 do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 de dezembro de
2018,
Relativo aos medicamentos veterinários e que revoga a Diretiva 2001/82/CE PDF
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RECORTES DA IMPRENSA

AGRICULTURA E MAR Actual
04.janeiro.2019
AVICASAL DISTINGUIDA COMO SABOR DO ANO E ESCOLHA DO CONSUMIDOR 2019
A Avicasal, empresa nacional de carne de aves com mais de 40 anos de actividade e detida
pelo grupo Soja de Portugal, foi duplamente distinguida como “Sabor do Ano 2019” e “Escolha
do Consumidor 2019”.
Estes selos de excelência são atribuídos aos produtos de maior qualidade e confiança quando
comparados directamente com os principais concorrentes do mercado, alcançando a melhor
pontuação nos critérios de avaliação na sua categoria.
Depois de, em 2016, já ter ganho o prémio Sabor do Ano; de em 2017 ter arrecadado o prémio
de Escolha do Consumidor com a Savinor, marca de carne de aves também do grupo Soja
de Portugal; e de, em 2018, ter ganho o prémio Escolha do Consumidor, a Avicasal começa o
novo ano a somar distinções. Desta vez, em dose dupla.
Categoria de ‘Carne de Aves’
Para o CEO da Avicasal e do grupo Soja de Portugal, António Isidoro, “este reconhecimento da
Avicasal como Sabor do Ano e como Escolha do Consumidor na categoria de ‘Carne de Aves’
é um marco importantíssimo, porque reflecte o caminho percorrido por uma empresa com mais
de 40 anos, que tem como objectivo permanente satisfazer cada dia que passa, mais e melhor,
os seus clientes”.
E acrescenta aquele responsável: “considero que sendo a segunda vez que a Avicasal é
distinguida com estes prémios, tal só reforça a garantia de qualidade dos nossos produtos e a
confiança conquistada nos mais distintos mercados. Estamos muito orgulhosos da preferência
dos nossos clientes e do trabalho da nossa equipa”.
O Sabor do Ano é o único prémio de referência a avaliar o sabor, uma característica que se
revela decisiva no ato de compra dos produtos de carne de aves da Avicasal para 94% dos
consumidores em Portugal.
Selo Escolha do Consumidor
O selo Escolha do Consumidor funciona como 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 sempre apreciados por consumidores com experiência de consumo e de
aquisição regular.
Os produtos da Avicasal alcançaram o maior grau de satisfação na sua categoria, quando
comparada com os principais concorrentes do mercado.
Soja de Portugal
A Soja de Portugal é um grupo empresarial de referência no sector da indústria agro-alimentar,
que opera nas áreas de nutrição animal, carne de aves, recolha, tratamento e valorização de
subprodutos de origem animal.
Nascida em 1943, hoje engloba algumas das mais relevantes empresas do sector agroindustrial português, tais como a Sorgal, a Avicasal e a Savinor.
Fonte: Agricultura e Mar Actual
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AGRICULTURA E MAR Actual
04.janeiro.2019
UE AUTORIZA L-ARGININA COMO ADITIVO EM ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE TODAS
AS ESPÉCIES
A Comissão Europeia autorizou a L-arginina como aditivo em alimentos para animais de todas
as espécies.
Segundo o Regulamento de Execução (UE) 2019/12 da Comissão, de 3 de Janeiro de 2019,
a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos concluiu, nos seus pareceres de 18 de
Abril de 2018 e 19 de Abril de 2018, que, nas condições de utilização propostas, a L-arginina
produzida por Escherichia coli NITE BP-02186 e por Corynebacterium glutamicum KCCM
10741P não tem efeitos adversos na saúde animal, na saúde do consumidor nem no ambiente
e não suscita preocupações de segurança para os utilizadores, desde que sejam tomadas
medidas de protecção adequadas.
Fonte eficaz do aminoácido arginina
A Autoridade também concluiu que o aditivo é uma fonte eficaz do aminoácido arginina para
todas as espécies de animais e que, para que o suplemento de L-arginina seja totalmente
eficaz nos ruminantes, deve estar protegido contra a degradação no rúmen.
A Autoridade manifestou, nos seus pareceres, uma preocupação relativa aos potenciais
desequilíbrios nutricionais quando a L-arginina é administrada como aminoácido através da
água de abeberamento. No entanto, a Autoridade não propôs qualquer teor máximo para a Larginina.
Além disso, a Autoridade recomenda a suplementação com L-arginina em quantidades
adequadas. Por conseguinte, no caso de suplementação com L-arginina como aminoácido
através da água de abeberamento, é adequado alertar o utilizador para que tenha em conta o
fornecimento de todos os aminoácidos essenciais e condicionalmente essenciais no regime
alimentar.
Utilização como aromatizante
No que diz respeito à utilização como aromatizante, a Autoridade indica que não é necessária
nenhuma demonstração de eficácia adicional quando a substância é utilizada na dose
recomendada.
A utilização de L-arginina como substância aromatizante não é autorizada na água de
abeberamento. Na dose recomendada, é pouco provável que a L-arginina como substância
aromatizante suscite qualquer preocupação no que se refere ao fornecimento de todos os
aminoácidos essenciais e condicionalmente essenciais no regime alimentar.
A Autoridade considera ainda que não é necessário estabelecer requisitos específicos de
monitorização pós-comercialização. E realça que o facto de a utilização da L-arginina não ser
autorizada como aromatizante na água de abeberamento não exclui a sua utilização em
alimentos compostos para animais administrados através da água.
Pode ler o Regulamento completo aqui.
Fonte: Agricultura e Mar Actual
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07.janeiro.2019

CRIADA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CIÊNCIA AVÍCOLA PARA PROMOVER
“CONHECIMENTO AVÍCOLA”
Portugal conta agora com uma Associação Portuguesa de Ciência Avícola (APCA). De
acordo com a organização, esta associação nasce da “necessidade de criar um espaço de
debate sobre Ciência Avícola, de uma forma científica, mas transversal a toda a sua fileira”.
A APCA tem como objetivos “promover a expansão da avicultura por todos os meios de
divulgação ao nosso alcance”; “facilitar por todas as formas o intercâmbio do conhecimento
avícola”; “encorajar a investigação científica divulgando os seus resultados”; e “difundir os
estudos económicos ou quaisquer outros suscetíveis de contribuir para o desenvolvimento da
avicultura”.
Em breve, a associação nacional passará a pertencer à WPVA (World Veterinary Poultry
Association), preparando-se também para organizar um workshop em março deste ano.
Fonte: Veterinária Atual

07.janeiro.2019
RETALHO PORTUGUÊS COM DESEMPENHO ACIMA DA MÉDIA EUROPEIA
As vendas a retalho em Portugal estão a crescer acima da média europeia, quer quando
se contabiliza a Zona Euro, quer quando se alarga à União Europeia. Os dados de
novembro divulgados esta segunda-feira pelo Eurostat confirmam a tendência.
Assim, em Portugal, o volume de vendas a retalho subiu 4,4% comparado com o mesmo mês
de 2017 e 1,6% face ao mês anterior, isto é, outubro.
Na Zona Euro o crescimento homólogo foi de 1,1% e na União Europeia situou-se nos 2,1%. Já
na comparação com outubro, a evolução foi de 0,6% e 0,7%, respetivamente.
Na comparação com novembro de 2018, os melhores desempenhos foram da Eslovénia
(10,7%), Roménia (7,2%) e Lituânia (7,0%). E na comparação com outubro, as maiores
subidas foram as da Letónia (2,4%), Polónia (2,1%) e Estónia (2,1%).

07.janeiro.2019
ESTADOS UNIDOS SÃO O PRINCIPAL FORNECEDOR DE SEMENTES DE SOJA DA
EUROPA COM IMPORTAÇÕES A SUBIR 112 %
As importações por parte da União Europeia de sementes de soja dos EUA aumentaram 112 %
durante a campanha de comercialização em curso (julho a dezembro de 2018), em
comparação com o mesmo período do ano anterior. Com uma percentagem de 75 % das
importações de sementes de soja da UE, os EUA continuam a ser o maior fornecedor da
Europa. Em contrapartida, a Europa continua a ser, de longe, o principal destino das
exportações de sementes de soja dos EUA (28 %), seguida da Argentina (10 %) e do México (9
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%). Esta situação faz parte da aplicação da Declaração Conjunta acordada entre o Presidente
Juncker e o Presidente Trump em julho de 2018. Na declaração conjunta, ambas as partes
acordaram em intensificar o comércio em várias áreas e produtos, nomeadamente as
sementes de soja.
(Desenvolvimento em IP-19-161)

CENTROMARCA
07.janeiro.2019
"2019 VAI SER UM ANO DE RISCOS E DE DESAFIOS"
Entrevista a Nuno Fernandes Thomaz - Presidente da Centromarca
Não obstante não ser uma das associações mais reconhecidas pelo grande público, no
entender do responsável, a Centromarca goza de uma elevada reputação pela forma como,
defendendo os interesses das empresas fornecedoras do sector do grande consumo, teve
sempre a capacidade de apresentar propostas sólidas e construtivas junto dos vários
interlocutores e de sensibilizar as autoridades e diferentes entidades, dentro e fora do país,
para as dificuldades colocadas por um mercado desequlibrado e excessivamente concentrado.
Fonte: Aqui é Fresco
Leia a notícia aqui

CENTROMARCA
07.janeiro.2019
MARCAS DE FABRICANTE CRESCEM ACIMA DA MÉDIA
Em novembro, os bens de grande consumo cresceram 2,1%, sobre um período homólogo já
muito positivo (+5,1%). De acordo dos dados da Nielsen, as marcas de fabricante evoluíram
acima da média, apresentando um dinamismo de 2,8%. Por seu turno, as marcas da
distribuição mantiveram-se estáveis, aumentando 0,8%.
Fonte: Grande Consumo
Leia a notícia aqui

CENTROMARCA
07.janeiro.2019
MERCADONA PONDRÁ A PRUEBA SU MODELO EN PORTUGAL, EL "PARAÍSO" DEL
DESCUENTO
Mercadona dará en este 2019 su primer salto a un mercado extranjero con su aterrizaje en
Portugal, país que pondrá a prueba hasta qué punto el modelo con el que ha conseguido
dominar con puño de hierro el mercado español es exportable.
Fonte: Expansión
Leia a notícia aqui
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