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INFORMAÇÃO
SEMANAL
FLASH INFORMATIVO

 ALIMENTOS COMPOSTOS: FEFAC estima ligeiro aumento da produção na União Europeia
em 2017; Portugal deverá crescer mais do que a média europeia; perspetivas para 2018 são de
relativa estabilidade
 PROTEÍNA: Comissão Europeia já definiu o calendário, que vai ter como pontos altos a
apresentação das linhas de orientação do Plano Europeu para a Proteína no Conselho
Agrícola de fevereiro e uma Conferência de Alto Nível, sob a égide da presidência da Áustria,
em outubro/novembro
 BIOTECNOLOGIA: Tribunal Europeu de Justiça deverá emitir parecer final no sentido de não
considerar as NBT no âmbito da Diretiva OGM
 OGM: Portugal continua a abster-se nas votações de milho e soja, o que poderá ser
insuficiente para a aprovação de novos eventos; na sequência dos contactos com o Ministro
da Agricultura, IACA alertou, uma vez mais, DGAV e GPP para esta situação, exigindo maior
coerência e respeito pelas orientações científicas
 BOLSA DO PORCO (18/01/18): Tendência de manutenção
 BOLSA DO BOVINO (19/01/18): Subida de 0.03 €/kg carcaça nos novilhos e novilhas; manutenção
nas restantes categorias e classificações


PREÇOS MÉDIOS DE PRODUTOS PECUÁRIOS (semana de 15/01/18 a 21/01/18):
AVES: Tendência de manutenção no frango vivo e no peru; descida nos ovos
BOVINOS: Tendência de estabilidade em todos os mercados
SUÍNOS: Tendência de estabilidade, com descida nos leitões
OVINOS: Estabilidade é nota dominante; Beja e Castelo Branco com tendência de quebra

 LEGISLAÇÃO: Diversos diplomas relativos aos Limites Máximos de Resíduos no interior e à
superfície de determinados produtos


RECORTES DE IMPRENSA:



II ENCONTRO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE NUTRIÇÃO EM BOVINOS (UTAD)

Destaques para as atividades do Projeto +Coelho, que integra a
IACA e empresas associadas, bem como para a estratégia do Presidente Macron para o
reequilíbrio das relações na cadeia agroalimentar
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NOTÍCIAS DE MERCADOS
ALIMENTOS COMPOSTOS – FEFAC estima ligeiro aumento da produção na
União Europeia em 2017
De acordo com as últimas estimativas da FEFAC, que serão confirmadas na próxima reunião
do Colégio dos Diretores-Gerais (DG), agendada para 15 de fevereiro, em Bruxelas, a
produção industrial de alimentos compostos na União Europeia em 2017, deverá ter-se situado
nos 156.7 milhões de tons, um ligeiro incremento, de 0.2%, com base nos elementos
declarados pelas Associações filiadas.
No que respeita aos alimentos para bovinos, a eliminação das quotas leiteiras, em 2015, e a
crise do setor, conduziram a evoluções e a uma procura de alimentos muito diferentes nos
Estados-membros em 2016. O ano de 2017, mais favorável, com alguma recuperação de
preços do leite, consolidou orientações nacionais, com uma conjuntura positiva, de 5 a 8%, em
países como a Polónia, Bélgica e Reino Unido.
Já na Península Ibérica, a situação de seca afetou a produção de pastagens e forragens,
constatando-se um aumento da procura em alimentos compostos para bovinos, leite e carne.
Em Portugal, tivemos ainda o impacto dos incêndios. No total, a produção europeia de
alimentos para bovinos deverá ter crescido 1%, situando-se nos 43.5 milhões de tons, face aos
43.1 milhões de tons de 2016. Uma quota de mercado a rondar os 28.0% da produção de
alimentos compostos.
Nos alimentos para aves, a gripe aviária (Avian Influenza) afetou severamente algumas
regiões europeias, com destaque para a França (patos, “foie gras”) e Hungria. Um grande
número de países foi confrontado com uma estabilidade ou mesmo quebra na produção de
alimentos compostos, contrastando com a excecional tendência na Polónia, de aumento de
7%, o que acontece pelo terceiro ano consecutivo, assumindo-se como uma potência da
produção pecuária ao nível da União Europeia. O setor foi ainda marcado pela crise do fipronil,
mas esse incidente não teve impacto significativo na oferta de alimentos compostos neste
subsetor. Em termos globais, a produção registou um pequeno incremento, de 0.5%, situandose nos 54.4 milhões de tons (54.2 milhões em 2016) e uma quota de 34.7%. Os alimentos para
aves continuam a liderar a produção de alimentos compostos na União Europeia, tal como em
Portugal.
Nos alimentos para suínos, o recuo do ano anterior, na sequência da crise do mercado da
carne de porco, confirmou-se em 2017, com uma redução de 1.0%, em linha com as
perspetivas para a produção de carne. A procura global de carne de suíno, em particular pela
China, foi o motor da recuperação dos preços europeus. No entanto, este efeito não se
repercutiu na recuperação da produção, com mais efetivos, devido ao impacto da Peste Suína
Africana, nos países do Leste da Europa e muito em particular, na Polónia. A desaceleração
das compras da China e o embargo russo são condicionantes a ter em conta, numa altura em
que os preços de mercado se encontram numa tendência de quebra. Os alimentos para
suínos, que têm alternado com as aves a liderança do setor, ocuparam, em 2017, o segundo
lugar no ranking, com um nível de produção de 49.9 milhões de tons (50.3 milhões em 2016) e
uma quota de penetração no mercado de 31.8%.
Nestes dados da FEFAC, não estão incluídos os petfoods (desde 2016), pelo que, se
excluirmos estes elementos, a produção de alimentos para “outros animais” registou uma
relativa estabilidade (8.9 milhões de tons), representando 5.7% da produção total.
Ao nível dos Estados-membros, a Polónia, pelo quarto ano consecutivo, é o país que mais
cresce (7.5%), impulsionado pelos bons resultados no frango e no leite. Ainda no campo dos
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principais produtores, Alemanha, Itália e Holanda mantiveram as respetivas produções, França
e Espanha registaram quebras de 1 e 3%, respetivamente, e o Reino Unido, um aumento de
2%. De acordo com as estimativas, a Alemanha reforçou a posição de liderança europeia, à
frente da Espanha e da França.
Portugal, de acordo com as previsões da IACA, deverá ter registado um incremento global
entre 2 a 3%, com crescimentos em todas as espécies animais, com exceção dos alimentos
para suínos, com uma retração na ordem dos 4%.
Os dados finais da União Europeia, com nova avaliação em fevereiro, como referimos
inicialmente nesta notícia, serão disponibilizados em junho de 2018, no quadro da Assembleia
Geral Anual da FEFAC (63ª edição), já agendada para os dias 20 e 21 de junho, em Lyon.
A título de informação, refira-se que na reunião dos DG da FEFAC, está previsto um encontro
com os responsáveis da atual presidência da União Europeia – a Bulgária - sobre a agenda de
trabalho relativa aos dossiers mais diretamente ligados ao nosso Setor.
Perspetivas para 2018
Os peritos da FEFAC estão moderadamente otimistas relativamente à evolução da produção
em 2018.
O setor do leite deverá recuperar da grave crise que o abalou, recuperando-se igualmente os
níveis de stocks de leite em pó, com as boas perspetivas que o setor tem encontrado ao nível
da procura mundial. No setor dos bovinos, é de prever um aumento da produção de alimentos
compostos (1.0%).
Quanto aos suínos, temos um conjunto de fatores do qual vai depender a sua evolução para
este ano, sendo de prever um aumento do número de porcas. No entanto, as expectativas de
exportação não são muito animadoras e no mercado europeu temos limitações de produção
ligados aos efluentes e aos níveis elevados de fósforo, com impacto em alguns Estadosmembros.
Deste modo, é prudente esperar uma estabilidade na produção de alimentos para suínos, na
melhor das hipóteses.
De facto, nas últimas semanas, com a perda de exportações para a China, os preços começam
a situar-se em níveis perigosos, a recordar os preços de 2015, e em Espanha, a situação já é
preocupante, pelo menos na Galiza. E todos sabemos como a conjuntura do mercado no país
vizinho nos pode afetar quando a oferta é excedentária.
Nos alimentos para aves, a gripe aviária continuará a condicionar as exportações, sendo certo
que o consumo, europeu e mundial, continuará a crescer, como ficou demonstrado com as
perspetivas recentes da Comissão Europeia, no seu Outlook 2017.
Por outro lado, poderão existir constrangimentos de natureza ambiental ou ligada ao bem-estar
animal, em alguns países, sobretudo na Europa Ocidental. Nesta perspetiva, a FEFAC espera
um aumento em torno de 1% neste segmento de mercado.
No seu conjunto, a produção de alimentos compostos para animais poderá registar um novo
incremento, de 0.5% em 2018.
As evoluções da gripe aviária e da Peste Suína Africana serão determinantes porque colocam
em causa a capacidade exportadora em dois setores da maior relevância para a Europa.
Como seria de esperar, a evolução da produção para 2018 depende de inúmeros fatores, a
maioria dos quais, que não podemos controlar. Desde logo, a evolução dos preços das
matérias-primas e, consequentemente, os custos de produção. Temos de ser eficientes,
continuar a trabalhar com qualidade e criar confiança nos clientes e consumidores.
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PROTEÍNA – Plano Europeu vai ser discutido no Conselho Agrícola de
fevereiro e deve ser lançado no final de 2018
A Comissão Europeia (DG AGRI) acaba de divulgar a sua agenda, no que respeita ao
lançamento do tão aguardado Plano Europeu para a Proteína.
Trata-se de um compromisso assumido pelo Comissário Phil Hogan em 2017, no âmbito do
Congresso da FEFAC que teve lugar em Córdoba, ao reconhecer as fragilidades do Setor (e da
União Europeia) provocadas pelo elevado déficit de proteína e a dependência de soja e dos
países do Continente Americano (Brasil, Argentina, EUA), com políticas muito instáveis, o que
releva esta questão como geoestratégica.
Segundo a DG AGRI, no dia 19 de fevereiro, no Conselho Agrícola, o Comissário Hogan vai
lançar o debate pelos Ministros da Agricultura, no quadro da revisão da PAC, o que nos foi
confirmado pelo GPP, que prepara as agendas do Ministro da Agricultura. Durante o primeiro
semestre de 2018, vai ser lançada uma consulta aos stakeholders sobre o tema e que medidas
de política deverão ser equacionadas, o que se prende com questões ambientais, de
aprovisionamento, informações de mercado, soja do Danúbio, GM ou não OGM,
disponibilidades a nível nacional ou europeu….
Paralelamente, irão ter lugar reuniões com a FEFAC, COPA/COGECA e FEDIOL no sentido de
desenvolvermos a ferramenta criada recentemente sobre o balanço da proteína (Protein
Balance Sheet).
Presidência da Áustria será determinante
Ainda durante este período, até junho de 2018, a DG AGRI prevê organizar um Workshop com
os chamados “grupos de interesse”, em que irão abordar os aspetos ligados à Inovação,
Investigação & Desenvolvimento, competitividade, produção europeia versus importações e
fontes de proteína.
Em outubro/novembro, já no âmbito da presidência da Áustria (2º semestre), será organizada
pela Comissão uma Conferência de Alto Nível sobre o tema, na qual será apresentado o
documento final aos participantes envolvidos nesta (importante) discussão.
Entretanto, como aqui já referimos numa anterior edição da IS, o Parlamento Europeu também
vai desenvolver uma iniciativa semelhante sobre a proteína, estando já prevista uma reunião
dos responsáveis da Indústria europeia com os principais eurodeputados “mentores” do
documento (relator e relator-sombra, respetivamente da França e Holanda).
Nos dias 6 e 7 de março, em Amsterdão, o Feednavigator vai organizar um evento subordinado
ao tema “Feed Protein Vision”, com diferentes perspetivas sobre o tema. Pela FEFAC,
Nicolas Martin, apresentará a nossa visão sobre o deficit proteico, as alternativas, e que futuro
para a Indústria de Alimentos Compostos para Animais.
Os membros da FEFAC terão condições especiais para assistirem a este evento.
A par da revisão da PAC, este será, certamente, o grande dossier de 2018 porque é essencial
para a estratégia da Indústria e da Fileira pecuária da União Europeia, não só pela sua
especificidade, mas porque se interliga com outras políticas e decisões (biocombustíveis,
acordos comerciais, ambiente, OGM, PAC, “greening”, farinhas de carne, farinhas de insetos,
PEI…).
A IACA (e as empresas associadas) e Portugal não podem, nem devem ficar de fora da
discussão e das propostas, numa estratégia de cumplicidade e defesa dos nossos interesses!
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BIOTECNOLOGIA – TEJ defende que as Novas Técnicas de Melhoramento
devem ficar fora da legislação sobre os OGM
No passado dia 18 de janeiro, o Advogado-Geral do Tribunal Europeu de Justiça (TEJ),
Michael Bobek, considerou que as novas técnicas de melhoramento vegetal, as chamadas
NBT (New Breeding Techniques), em princípio, deverão ficar de fora da legislação relativa aos
OGM.
O julgamento final desta questão é aguardado para o verão de 2018, mas este é um passo
importante na clarificação urgente de uma questão em que as ONG (e alguns Estadosmembros como a França, por exemplo) pretendem colocar estas técnicas no mesmo plano dos
organismos geneticamente modificados, e como tal, na Diretiva OGM, continuando a alimentar
e a amplificar a polémica em torno do melhoramento de plantas tão necessário para os
desafios do futuro, sobretudo no plano das alterações climáticas.
Para além da indústria, as associações ligadas às empresas de biotecnologia (Europabio) e
sementes (ESA) também se congratularam com esta orientação do Tribunal.
A Associação Europeia de Sementes estará presente no Comité “Alimentos Compostos” da
FEFAC, em 25 de maio, para nos ajudar a discutir este dossier.
Entretanto, enquanto se arrastam estas (in)definições jurídicas, no plano prático das decisões,
Portugal continua a abster-se nas votações sobre a aprovação de novos eventos, desta vez um
novo milho e a reautorização de um já existente.
Ao lado de países como a Alemanha e Itália (mais raramente a França), a posição de Portugal
(que, recorde-se, evoluiu de uma votação contra para abstenção, por iniciativa da IACA, entre
outros parceiros, que têm pressionado os decisores políticos) ainda vai permitindo que os
eventos sejam aprovados porque a maioria de votos a favor (Bélgica, Republica Checa,
Dinamarca, Espanha, Reino Unido, Holanda, Roménia…) ultrapassam os crónicos
antagonistas.
Se pensarmos que França e Itália são voláteis (oscilam entre o contra e a abstenção), então a
votação de Portugal fará toda a diferença.
Foi isto que já explicámos ao Ministro Capoulas Santos e, ainda há dias, reiterámos à DGAV e
GPP, o que pode colocar em causa a normalidade do aprovisionamento da nossa Indústria,
que, pela forte dependência externa, tem de ser previsível e com maior estabilidade. Nesta
perspetiva, a aprovação de eventos para importação, quer de milho, quer de soja, é essencial
para a nossa competitividade. E se os eventos têm parecer favorável da parte da EFSA,
enquanto autoridade científica, não compreendemos porque se insiste numa abordagem
meramente política e, não raras vezes, hipócrita.
A atual solução governativa, sobretudo o Bloco de Esquerda, tem travado uma posição
favorável de Portugal, sendo certo que os partidos que apoiam o Governo são contra os
transgénicos e esta posição de abstenção é a solução “menos má”.
No entanto, temos a indicação de que, quando e se necessário, Portugal não deixará de fazer
a leitura correta das consequências…veremos para onde. Existe um pipeline de novos eventos
que estão a ser cultivados nos nossos principais fornecedores e alguns deles ainda não
autorizados no espaço europeu. A Comissão Europeia está avisada e consciente deste facto.
Para já ficam aqui expressas mais uma vez as nossas preocupações.
É também por isso que é tão importante o Plano Europeu para a Proteína!
Fontes: Agrafacts nº 03/18, FEFAC/IACA
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BOLSA DO PORCO

INFORMAÇÃO SEMANAL

Sessão de 18 de janeiro 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

18 de janeiro

0.995

Lérida: Euros peso/vivo

França

18 de janeiro

1.101

Holanda

12 de janeiro

1.220

Dinamarca

18 de janeiro

1.140

Alemanha

17 de janeiro

1.300

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 25 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 03 de 19 de janeiro de 2018

TENDÊNCIA: Subida de 0,03€ em novilhos e novilhas e manutenção nas restantes categorias.
Nesta semana, 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

4.18

Novilhas

4.21

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 26 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

4,00

4,00

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%

2,40

2,40

0,00%

3,00

2,90

-3,33%

3,50

3,00

-14,29%

3,50

3,50

0,00%

3,00

3,00

0,00%

2,70

2,70

0,00%

2,80

2,80

0,00%

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 €

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

0,84

0,84

0,00%

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

1,15

1,10

-4,35%

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

1,30

1,30

0,00%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia

1,35

1,30

-3,70%

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

1,25

1,20

-4,00%

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

1,40

1,40

0,00%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia

1,30

1,25

-3,85%

Ovo Classificado M (ovotermo) EUR/Dúzia
Médio Tejo

1,20

1,15

-4,17%

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

0,80

0,80

0,00%

Ovo a peso 60-68 g EUR/KG

1,35

1,25

-7,41%

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

1,40

1,35

-3,57%

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

1,30

1,25

-3,85%

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

2,36

2,36

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

1,28

1,28

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

1,46

1,46

0,00%

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

1,43

1,43

0,00%

Mercados

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

Semana Corrente em €

Variação

Alentejo

4,00

3,50

-12,50%

Algarve

4,00

3,17

-20,75%

Beira Litoral

3,75

3,75

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 08 a 14/01/2018
De 15 a 21/01/2018
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LEGISLAÇÃO NACIONAL E COMUNITÁRIA
Jornal Oficial da União Europeia
L 011 – 16 de janeiro de 2018
Retificação do Regulamento (UE) 2017/978 da Comissão de 9 de junho de 2017,
Que altera os anexos II, III e V do Regulamento (CE) nº 396/2005 do Parlamento Europeu e do
Conselho no que se refere aos limites máximos de resíduos de fluopirame, hexaclorociclohexano (HCH), isómero alfa, hexaclorociclo-hexano (HCH), isómero beta, hexaclorociclohexano (HCH), soma dos isómeros, exceto o isómero gama, lindano [hexaclorociclo-hexano
(HCH), isómero gama], nicotina e profenofos no interior e à superfície de determinados
produtos (JO L 151 de 14.6.2017) PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 012 – 17 de janeiro de 2018
Regulamento (UE) 2018/70 da Comissão de 16 de janeiro de 2018,
Que altera os anexos II, III e IV do Regulamento (CE) nº 396/2005 do Parlamento Europeu e do
Conselho no que se refere aos limites máximos de resíduos de ametoctradina, clorpirifosmetilo, ciproconazol, difenoconazol, fluaziname, flutriafol, pro-hexadiona e cloreto de sódio no
interior e à superfície de determinados produtos PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 013 – 18 de janeiro de 2018
Regulamento (UE) 2018/73 da Comissão de 16 de janeiro de 2018,
Que altera os anexos II e III do Regulamento (CE) nº 396/2005 do Parlamento Europeu e do
Conselho no que se refere aos limites máximos de resíduos de compostos de mercúrio no
interior e à superfície de certos produtos PDF
Regulamento (UE) 2018/74 da Comissão de 17 de janeiro de 2018,
Que altera o anexo II do Regulamento (CE) nº 1333/2008 do Parlamento Europeu e do
Conselho no que diz respeito à utilização de ácido fosfórico — fosfatos — di-, tri- e polifosfatos
(E 338-452) em espetadas de carne verticais congeladas PDF
Regulamento (UE) 2018/75 da Comissão de 17 de janeiro de 2018,
Que altera o anexo do Regulamento (UE) nº 231/2012 que estabelece especificações para os
aditivos alimentares enumerados nos anexos II e III do Regulamento (CE) nº 1333/2008 do
Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às especificações para a celulose
microcristalina [E 460(i)] PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 014 – 19 de janeiro de 2018
Regulamento (UE) 2018/78 da Comissão de 16 de janeiro de 2018,
Que altera os anexos II e III do Regulamento (CE) nº 396/2005 do Parlamento Europeu e do
Conselho no que se refere aos limites máximos de resíduos de 2-fenilfenol, bensulfurão-metilo,
dimetacloro e lufenurão no interior e à superfície de determinados produtos PDF
Regulamento (UE) 2018/79 da Comissão de 18 de janeiro de 2018,
Que altera o Regulamento (UE) nº 10/2011 relativo aos materiais e objetos de matéria plástica
destinados a entrar em contacto com os alimentos PDF
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Jornal Oficial da União Europeia
L 014 – 19 de janeiro de 2018
Regulamento de Execução (UE) 2018/83 da Comissão de 19 de janeiro de 2018,
Que altera o anexo I do Regulamento (UE) nº 605/2010 no que diz respeito à lista de países
terceiros ou partes de países terceiros a partir dos quais é autorizada a introdução na União
Europeia de remessas de leite cru, produtos lácteos, colostro e produtos à base de colostro
PDF
Decisão de Execução (UE) 2018/86 da Comissão de 19 de janeiro de 2018,
Relativa a determinadas medidas de proteção contra a peste suína africana na Roménia
[notificada com o número C(2018) 422] PDF

RECORTES DA IMPRENSA

19.janeiro.2018
INFORMAÇÕES DAS ATIVIDADES DO GT +COELHO
No âmbito do Plano de Ação para o Controlo da Doença Hemorrágica Viral dos Coelhos
(Despacho n.º 4757/2017 de 31 de maio) e do projeto “+COELHO: Avaliação Ecossanitária das
Populações Naturais de Coelho-Bravo Visando o Controlo da Doença Hemorrágica Viral”, está
previsto o reforço das boas práticas de gestão, incluindo um conjunto de medidas de gestão
cinegética e de conservação que passam pela recuperação dos habitats, disponibilização de
água, alimento e abrigo, favoráveis à proliferação e estabilidade das populações naturais de
coelho-bravo. A suplementação de alimento quando a disponibilidade de alimento natural
é insuficiente ou inexistente pode ser decisiva no atual contexto ecológico que a espécie
coelho-bravo atravessa, o qual inclui epizootias e um cenário de alterações climáticas,
com períodos de seca extrema, como se verificou em 2017.
A instalação de culturas para a fauna, anuais ou plurianuais, bem como o reforço das faixas de
leguminosas de primavera, são importantes medidas na disponibilização natural de alimento,
mas nem sempre fáceis de implementar. A instalação nas zonas de caça de uma rede de
locais abastecidos com alimento suplementar adequado à espécie em períodos de maior
escassez pode, pois, permitir ao coelho-bravo alimentar-se e suprimir carências nutricionais.
Neste âmbito, a equipa do projeto +Coelho, através da sua entidade coordenadora, INIAV,
iniciou conversações com a Associação Portuguesa das Indústrias dos Industriais de Alimentos
Compostos para Animais (IACA) e alguns dos seus associados (ex. Sorgal, De Heus), visando
estabelecer uma parceria que alavanque o desenvolvimento de alimentos compostos
adequados ao coelho-bravo em contexto natural, nomeadamente formulações supressoras de
carências minerais e vitamínicas e com caráter profilático.
Projeto “+COELHO: Avaliação Ecossanitária das Populações Naturais de Coelho-Bravo Visando o Controlo da Doença Hemorrágica Viral”
financiado pelo FUNDO FLORESTAL PERMANENTE.

Fonte: INIAV
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AGROPORTAL
21.janeiro.2018
MACRON APOSTA NO REEQUILÍBRIO DAS RELAÇÕES NA FILEIRA AGRO-ALIMENTAR
– Pedro Pimentel
Emmanuel Macron já havia deixado a promessa no seu programa eleitoral em que
explicitamente referia que “estaremos ao lado dos agricultores, para que eles vivam do seu
trabalho e não de ajudas públicas” e acrescentava que “ajudaremos a que sejam pagos a um
preço justo, apoiando as organizações de produtores nas suas negociações com os
compradores e bater-nos-emos para que o direito europeu da concorrência evolua”.
Emmanuel Macron que, recorde-se, enquanto Ministro da Economia de François Hollande
havia preparado e feito aprovar um amplo conjunto de alterações à Lei francesa de
Modernização da Economia – alterações que integram a chamada Lei Macron – visando
melhorar as relações entre operadores económicos no seio da fileira dos chamados produtos
de grande consumo.
Concretizando as suas promessas eleitorais, lançou os Estados Gerais da Alimentação que, ao
longo dos últimos cinco meses, se desenvolveram através de diversas Conferências
Subsectoriais, uma consulta pública com mais de 150.000 visitantes e 17.000 contribuições,
dezenas de workshops territoriais e originou quase 10.000 artigos (!!!) sobre este tema nos
media franceses. O próprio presidente Macron participou nos trabalhos, tendo também
realizado intervenções públicas mediáticas e focadas exclusivamente neste dossier.
Entretanto, na última semana de 2017, realizou-se a Conferência que marcou o encerramento
destes Estados Gerais, presidida pelo Primeiro-Ministro Edouard Philippe e em que foram
divulgadas as principais conclusões respectivas (→aqui←).
O documento desenvolve-se através de quatro linhas programáticas principais: (i) relançar a
criação de valor e assegurar a sua repartição equitativa; (ii) permitir aos agricultores viver
condignamente do seu trabalho através do pagamento de preços justos; (iii) acompanhar a
transformação dos modelos de produção com o objectivo de dar adequada resposta aos
anseios e necessidades dos consumidores e (iv) promover as escolhas de consumo que
privilegiem uma alimentação saudável, segura e sustentável.
Sendo que todo o documento merece uma leitura atenta e uma avaliação das correspondentes
implicações, mesmo fora do território francês, seja pela influência que terá nas futuras políticas
europeias, seja pelas pistas que poderá fornecer para melhoramentos dos quadros reguladores
nacionais, especial atenção deve ser dada à primeira daquelas linhas programáticas e
respectiva interacção com o ponto referente ao pagamento de preços mais justos à produção.
Assim, pretende-se renovar as relações económicas entre os actores no sector agroalimentar,
com uma inversão do actual status quo, passando a ser o produtor ou a sua organização de
produtores a propor os termos contratuais ao seu comprador, contratos escritos que incluirão
obrigatoriamente cláusulas sobre volumes, duração, critérios de determinação de preços com
base em indicadores de mercado e custos de produção. As organizações interprofissionais
sectoriais poderão propor contratos-tipo.
Por outro lado, as alterações nos custos das matérias-primas podem ser consideradas para
efeito de renegociação dos contratos, sendo reforçado o papel dos mediadores contratuais, já
existentes na realidade francesa.
A autoridade da concorrência francesa deverá dar enfoque à aplicação do direito da
concorrência no sector agrícola e deverão ser estabelecidas orientações que permitam aos
produtores ter uma visão mais clara das regras aplicáveis, nomeadamente no que diz respeito
ao que as organizações interprofissionais e as organizações de produtores podem fazer no
quadro de uma negociação colectiva de preços e volumes.
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No entanto, em boa verdade, se a inversão do ónus de apresentação da proposta contratual
poderá considerar-se menos ortodoxa e de gestão complexa (principalmente quando o
comprador adquira bens a um elevado número de produtores), o restante daquelas propostas
segue em linha com as discussões actualmente em curso no seio da União Europeia.
Ao invés, podemos adjectivar como um pouco mais ambiciosas as propostas que apostam
numa melhor regulação do mercado, tendo presentes os objectivos de criação de valor e de
repartição mais equitativa do valor acrescentado.
Desde logo pela indicação de que será juridicamente clarificado o conceito de ‘preço de cessão
abusivamente baixo’, apostando no combate a esta prática predatória. E também pela
publicação de um diploma, com um quadro experimental de implementação de dois anos, que
prevê a aplicação, especificamente no caso dos produtos agroalimentares, de um adicional de
10% ao valor de aquisição para definição do limiar legal para a Venda com Prejuízo, bem como
de limites de 34% em valor e 25% em volume para a realização de promoções pelas cadeias
da moderna distribuição.
Mais concretamente, prevê-se que o preço de venda ao público (expurgado de IVA) não possa
ser inferior ao preço efectivo de compra dos produtos alimentares, incrementado em 10% para
comportar os custos do distribuidor em matéria de transportes e outros custos logísticos.
Esta obrigação poderia, potencialmente, significar um inflacionamento dos produtos
alimentares, mas as autoridades consideram que tal, a acontecer, ocorrerá de forma marginal,
porque, na verdade, a maior parte dos produtos agrícolas, vendidos directamente pelos
distribuidor ao consumidor, são colocados nas prateleira com margens de comercialização
muitíssimo superiores àqueles 10%. No entanto, tal não é forçosamente verdade para muitos
produtos embalados, inclusive das marcas líderes, por força da guerra de preços entre
retalhistas.
E nesse caso, referem os analistas franceses, as vendas sem margem levarão o retalhista a
procurar compensar as perdas de rentabilidade junto dos fornecedores e produtores, seja
incrementando as suas exigências contratuais, seja reforçando as suas margens comerciais
noutros produtos e, muito em especial, nos produtos frescos. No entanto, os receios de que
esta medida possa a levar a um eventual inflacionamento dos bens alimentares (e a reacções
das organizações de consumidores) levaram a que, de forma preventiva, este quadro legal
tenha um horizonte temporal experimental de dois anos.
Complementarmente, são estabelecidos limites à realização de promoções, limites definidos
em valor (34%) e por produto, permitindo, por exemplo, promoções do tipo ‘leve-3-pague-2’ e
limites definidos em volume (25%), neste caso estabelecidos de forma anual, para todas as
vendas realizadas por cada uma das insígnias da moderna distribuição.
A este propósito, no evento de apresentação das conclusões destes Estados Gerais, o
Primeiro-Ministro Edouard Philippe foi peremptório a afirmar que “as promoções não podem ser
feitas em detrimento do produtor”, acrescentando que “a construção dos preços deve ser feita a
partir do somatório dos custos de produção”.
Há, agora, que esperar e verificar de que forma estas medidas serão vertidas em letra de lei, o
que deverá acontecer já nas primeiras semanas de 2018.
Uma nota final para realçar a forma como estes Estados Gerais foram organizados,
impulsionados pela Administração, mas implicando uma ampla participação dos operadores
económicos através das suas associações representativas, envolvidas em autênticas
maratonas negociais, mas conscientes, durante todo o processo, da necessidade de obter
consensos e estabelecer compromissos, um deles esta Charte d’engagement pour une relance
de la création de valeur et pour son équitable répartition au sein des filières agroalimentaires
françaises (→aqui←), uma magna carta que define princípios e boas práticas, para lá das
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obrigações legais, no relacionamento entre os operadores da produção, da transformação e da
distribuição.
Pedro Pimentel
Director-Geral da CENTROMARCA

22.janeiro.2018
GOVERNO DOS AÇORES ASSUME JUROS PARA AGRICULTORES CONTINUAREM A
RECEBER ADIANTAMENTOS
O Governo dos Açores vai assumir os encargos com os juros para que os agricultores de São
Miguel continuem a receber o adiantamento das verbas referentes ao chamado "apoio 1,25
escudos", anunciou hoje o executivo regional.
"Aquilo que acertamos aqui hoje foi que o Governo Regional está disponível para assumir os
encargos com os juros para a Associação Agrícola e a Unileite fazerem o adiantamento destas
verbas aos produtores", revelou o secretário regional da Agricultura e Florestas, João Ponte,
citado numa nota de imprensa, após uma reunião com o presidente da Associação Agrícola de
São Miguel, Jorge Rita.
O chamado "apoio 1,25 escudos", correspondente a 6,35 euros por cada mil litros de leite,
deixou de ser pago à indústria, por imposição da União Europeia, passando a ser pago
diretamente aos produtores de leite, no âmbito do POSEI (programa específico para a
agricultura nas Regiões Ultraperiféricas).
No entanto, o POSEI é pago apenas no mês de dezembro e essa alteração poderia levar a
uma perda de rendimentos, durante o resto dos meses, já que só na ilha de São Miguel esse
apoio representa "cerca de 2,6 milhões de euros", por ano.
"No caso particular de São Miguel vai originar uma alteração muito significativa, porque as
fábricas de lacticínios faziam um adiantamento deste apoio, que era incluído mensalmente no
pagamento do leite. Com a alteração agora surgida, só quando as verbas do POSEI fossem
pagas é que os produtores iriam receber", salientou João Ponte.
O executivo açoriano decidiu, por isso, assumir os encargos com os juros, para que a
associação agrícola e a Unileite possam fazer empréstimos junto da banca para adiantarem
esses valores mensalmente aos produtores, reavendo esses montantes em dezembro, quando
for pago o POSEI.
No total, nos Açores, esse apoio corresponde a 3,8 milhões de euros, mas o cancelamento do
adiantamento não se coloca no resto do arquipélago, segundo o executivo açoriano, já que na
ilha Terceira as indústrias só pagavam aos produtores quando recebiam do Governo Regional
e nas restantes ilhas, dados os pequenos montantes em questão, as indústrias não vão refletir
no preço do leite pago esta alteração.
No encontro com o presidente da Associação Agrícola de São Miguel, que é também
presidente da Federação Agrícola dos Açores, João Ponte entregou ainda um documento com
a posição do executivo açoriano sobre o futuro da Política Agrícola Comum (PAC), que já tinha
sido entregue ao ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas
Santos.
"Os apoios e ajudas da União Europeia são fundamentais para a continuidade e
sustentabilidade da agricultura em regiões ultraperiféricas como os Açores", salientou,
realçando fatores como os custos de produção acrescidos e a grande distância dos mercados.
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Fonte: Diário de Noticias

AGRICULTURA E MAR Actual
22.janeiro.2018
UE ALTERA REGRAS DE MATÉRIA PLÁSTICA DESTINADA A ENTRAR EM CONTACTO
COM ALIMENTOS
A Comissão Europeia alterou as regras para os materiais e objectos de matéria plástica
destinados a entrar em contacto com os alimentos.
O Regulamento 2018/79 da Comissão, de 18 de Janeiro de 2018, determina ainda que os
materiais e objectos de matéria plástica que cumpram o disposto no referido regulamento
podem ser colocados no mercado até 8 de Fevereiro de 2019 e podem continuar no mercado
até ao esgotamento das existências.
Refere o documento que o Regulamento (UE) nº 10/2011 da Comissão estabelece uma lista da
União de substâncias autorizadas que podem ser utilizadas em materiais e objectos de matéria
plástica destinados a entrar em contacto com os alimentos.
Desde a última alteração daquele Regulamento, a Autoridade Europeia para a Segurança dos
Alimentos publicou outros pareceres científicos sobre determinadas substâncias que podem
ser utilizadas nos materiais em contacto com os alimentos (a seguir designados MCA), bem
como sobre a utilização permitida de substâncias anteriormente autorizadas.
A fim de garantir que o Regulamento (UE) nº 10/2011 reflecte as conclusões mais recentes da
Autoridade, o regulamento foi alterado.
Novas substâncias
A Autoridade adoptou um parecer científico favorável sobre a utilização da substância
copolímero (de butadieno, estireno, metacrilato de metilo, acrilato de butilo), reticulado com
divinilbenzeno ou dimetacrilato de 1,3-butanodiol (substância MCA n.o 856, n.o CAS 25101-284).
A Autoridade concluiu que a substância não constitui uma preocupação em termos de
segurança para o consumidor se for utilizada como aditivo polimérico a uma concentração até
40 % p/p em misturas de copolímero de estireno e acrilonitrilo (SAN)/poli(metacrilato de metilo)
(PMMA), em objectos de uso repetido destinados a entrar em contacto, à temperatura
ambiente, com géneros alimentícios aquosos, ácidos e/ou de baixo teor alcoólico (< 20 %)
durante menos de um dia e com géneros alimentícios secos para qualquer duração de
contacto, incluindo o armazenamento de longo prazo.
“A actual autorização da substância deve ser alargada de modo a incluir esta utilização, desde
que estas especificações sejam cumpridas”, acrescenta o Regulamento.
Pode ler o documento aqui.
Fonte: Agricultura e Mar Actual
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II ENCONTRO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE NUTRIÇÃO EM
BOVINOS
Tendo presente o êxito da I Edição, vai realizar-se o II Encontro Técnico-Científico de Nutrição
em Bovinos, nos dias 16 e 17 de Fevereiro de 2018, na Aula Magna do Edifício de Geociências
da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD).
Trata-se de um evento que é apoiado (divulgação) e recomendado pela IACA.
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