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INFORMAÇÃO
SEMANAL
FLASH INFORMATIVO

 ALIMENTOS COMPOSTOS: Com 1070 milhões de tons de produção, mercado mundial cresce
2.6% face a 2016; volume de negócios diminui 7%
 UNIÃO EUROPEIA: Conselho Agrícola discutiu PAC, mercados e comércio internacional;
Ministro Capoulas Santos preocupado com propostas da Comissão sobre a revisão da PAC
pós-2020; Peste Suína Africana pode condicionar exportações do setor em 2018
 LEITE: Intervenção do leite em pó fixada em zero a partir de 1 de março; Comissão Europeia
admite intervir se necessário
 MERCOSUL: Organizações agrícolas rejeitam concessões e avanços nas negociações na
conjuntura atual; TTP pode ser finalizado sem os EUA
 BOLSA DO PORCO (25/01/18): Tendência de manutenção
 BOLSA DO BOVINO (26/01/18): Manutenção em todas as categorias e classificações, com exceção
dos vitelos que sobem 0.10 €/kg de carcaça


PREÇOS MÉDIOS DE PRODUTOS PECUÁRIOS (semana de 22/01/18 a 28/01/18):
AVES: Tendência de manutenção no frango vivo e no peru; diminuição nos ovos
BOVINOS: Tendência de estabilidade na generalidade dos mercados
SUÍNOS: Estabilidade, com tendência mista nos leitões
OVINOS: Estabilidade é nota dominante; Beja e Évora em quebra

 COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS
 PREÇOS DOS CEREAIS NO MERCADO INTERNO
 LEGISLAÇÃO: Aprovação de aditivos para a alimentação animal


RECORTES



SEMINÁRIO INTERNACIONAL “A LOGÍSTICA VERDE” (FILEIRA DOS CEREAIS)

DE IMPRENSA: Destaques para o perfil e preferências dos consumidores, e os
reflexos nas compras; Ministro da Agricultura receia que a subsidiariedade seja um “cavalo
de tróia” para desmantelar a PAC no médio e longo prazo
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NOTÍCIAS DE MERCADOS
ALIMENTOS COMPOSTOS – Com 1070 milhões de tons produção mundial
cresce 2.6% face a 2016
De acordo com os dados que a Alltech apresentou recentemente, no quadro de um webminar
em que participámos sobre a monitorização que aquela empresa realiza em 144 países ao
nível mundial, envolvendo 31 000 unidades de fabrico, estas foram responsáveis pela produção
de 1070 milhões de tons em 2017, o que representa um crescimento de 2.6% face a 2016.
No entanto, ao nível do volume de negócios os dados apontam para uma quebra global de 7%,
com 430 mil milhões de $ em 2017, o que se justifica pela redução do preço dos alimentos em
muitos países, mas também pela relação cambial. De qualquer modo, um valor impressionante
no panorama económico global e que também traduz a relevância deste Setor na
competitividade da agropecuária no contexto mundial de globalização de mercados em que nos
encontramos.
Sem prejuízo de podermos dar mais informações sobre o “Alltech Survey” noutras publicações
da IACA, aqui deixamos as notas mais relevantes:
 No período de 2012-2017, o crescimento global do mercado foi de 13%, de 945,8 para
1 070,0 milhões de tons; durante estes 5 anos, a Europa, sobretudo impulsionada pela
Rússia e pelos países de Leste da UE, cresceu 28% e a África 29%;
 Em termos globais, o bloco Ásia-Pacífico é o grande produtor, com uma quota de cerca de
36% da produção de alimentos compostos, com grande relevância nos alimentos para
peixes. A Europa representa 25% e a América Latina 15%;
 No top 7 dos países temos a China (que recuou 0.4%), EUA, Brasil, Rússia (+19%), México,
Índia e Espanha (+2%), ou seja, de acordo com esta metodologia, Espanha é o sétimo
produtor mundial e, consequentemente, o líder da União Europeia;
 Apesar do incremento das rações para suínos, a produção de alimentos para frango ocupa
pela primeira vez, com 28%, a liderança do mercado mundial. Seguem-se os alimentos para
suínos, com 27%, poedeiras, 13% e o segmento do leite com 11%;
 De destacar os alimentos para petfood, em que a Europa é líder, com 34%, a manutenção
da aquacultura, de grande relevância na Ásia-Pacífico (70% do mercado mundial) e os
alimentos para cavalos, que já têm uma produção de 8 milhões de tons.
Em conclusão, os aspetos mais relevantes vão para o crescimento do mercado a nível global,
com a expansão da Rússia (tendo em vista a autossuficiência na sequência do embargo,
sobretudo nos suínos) e os bons desempenhos de África e Médio Oriente, a redução na China
e ainda a tendência de evolução das carnes brancas, em detrimento das vermelhas, com a
queda dos alimentos para bovinos de carne (redução de 1%, e sobretudo nos EUA).

UNIÃO EUROPEIA - PAC, mercados e comércio internacional na Agenda do
Conselho Agrícola
Os Ministros da Agricultura da UE, que se encontraram no dia 29 de janeiro em Bruxelas, sob a
presidência do seu homólogo búlgaro, Roumen Porojanov, debateram a Comunicação da
Comissão Europeia sobre o futuro da PAC que lhes foi apresentada em dezembro. A sua
reflexão incidirá no valor acrescentado desta política e dos seus objetivos, bem como no
projeto de delegação da sua aplicação aos Estados-membros (subsidiariedade).
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Para além da PAC, em que o Ministro Capoulas Santos vincou a posição de Portugal (ver os
recortes da imprensa), os vinte e oito também avaliaram a situação dos mercados, tal como
fizeram em outubro. Esta troca de pontos de vista foi uma oportunidade para a Bélgica solicitar
soluções para reduzir o nível de stocks públicos de leite em pó desnatado, evitando
repercussões negativas sobre os preços dos produtos lácteos. Por seu lado, a Polónia solicitou
medidas especiais para a proteção e monitorização da produção de açúcar na UE, bem como
ajuda privada à armazenagem, apoio financeiro aos produtores e restituições para exportação
no sector da carne de porco devido às dificuldades causadas pela peste suína africana, que se
têm vindo a acentuar naquele País. O que tem vindo a preocupar a Alemanha, naturalmente.
Ao nível do comércio internacional, a Comissão Europeia forneceu aos ministros informações
atualizadas sobre questões relacionadas com os diferentes acordos, com destaque para o
Mercosul, cujas negociações pretende acelerar.
A Alemanha prestou informações sobre os resultados do 10º Fórum Mundial da Alimentação
em Berlim, cujo tema foi "Garantir o futuro da produção pecuária de forma sustentável,
responsável e eficaz", enquanto a França apresentou as conclusões da Conferência que
reuniu em Paris, em dezembro, os Ministros dos Estados-membros da UE mais afetados pela
doença das plantas causada pela bactéria Xylella fastidiosa.
As questões que se colocam sobre o futuro da PAC
A iniciar a discussão, depois da apresentação da Comunicação e da Conferência Outlook dos
Mercados 2017, o que vai alimentar o debate pelo menos durante o mês de março, as
principais 4 questões, já lançadas pela presidência da Bulgária, são as seguintes:
 Como garantir a sustentabilidade e valorização do valor agregado da PAC para
agricultores, comunidades rurais e cidadãos pós-2020?
 E quais os principais objetivos que devemos definir a nível da UE?
No Comité Especial de Agricultura (CSA) em 22 de janeiro, os especialistas dos Vinte e oito já
deram algumas respostas. Nesse sentido, os objetivos tradicionais continuam a ser prioritários:
um rendimento justo para os agricultores, a segurança alimentar e a provisão de bens públicos,
incluindo a preservação do meio ambiente.
 Qual deve ser o nível adequado de subsidiariedade para os diferentes instrumentos de
política, a fim de preservar o caráter comum da PAC, deixando alguma flexibilidade
para os Estados-membros?
 Consideram que os planos estratégicos propostos são um instrumento adequado
para implementar esta subsidiariedade e quais os parâmetros essenciais (indicadores)
para poderem desempenhar esse papel?
Embora os especialistas estejam geralmente satisfeitos com o fortalecimento da
subsidiariedade, as nuances e muitas dúvidas foram levantadas sobre os novos planos
estratégicos. Como vai funcionar, na prática, essa tal subsidiariedade.
Entretanto, os deputados do Comité da Agricultura do Parlamento Europeu tiveram uma troca
de pontos de vista inicial a 23 de janeiro sobre o relatório de iniciativa que elaborará sobre a
Comunicação da Comissão de Bruxelas "O futuro da Europa e a agricultura”, que se propõe a
delegar em grande parte a implementação desta política aos Estados-membros e às regiões.
O italiano Herbert Dorfmann (EPP), que preside à Comissão, deverá finalizar o seu projeto de
relatório até meados de fevereiro. Foi lançado igualmente um estudo externo sobre a
comunicação, cujas conclusões serão divulgadas em 16 de maio. Mas o calendário é apertado
e tem de ser acelerado, se o Parlamento pretende finalizar o trabalho em tempo útil, ou seja,
antes do período que antecede as eleições para o Parlamento Europeu.
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A Comissão Europeia deve apresentar as suas propostas legislativas formais sobre a futura
PAC no início de junho, na sequência do projeto do quadro financeiro plurianual pós-2020. Por
conseguinte, os parlamentares desejam que o seu relatório seja aprovado em Plenário antes
dessa data (ou, o mais tardar, na sessão de junho), a fim de influenciar as propostas da
Comissão. No entanto, estas devem começar a circular pelos serviços da Comissão já em
abril...como sempre, as fugas e especulações tenderão a fazer-se sentir.

LEITE - Bruxelas vai fixar em zero a intervenção de leite em pó para o ano
de 2018
Os peritos dos Estados-membros da UE aprovaram, em 22 de janeiro, no Comité Especial de
Agricultura (CSA), o regulamento proposto pela Comissão Europeia para fixar em zero o limite
máximo para compras a preço fixo para 2018, no âmbito da intervenção pública sobre o leite
em pó desnatado que entrará em vigor a partir do próximo 1 de março.
Se necessário, Bruxelas lançará propostas para intervir pontualmente no mercado.
A Lituânia, contrária a esta decisão, emitiu uma declaração paralela em que sublinha que o
principal objetivo da UE deve ser o escoamento das reservas de leite em pó desnatado
rapidamente acumuladas, em vez de suspender esta medida da rede de segurança que "não
deve ser enfraquecida ou abandonada". Bélgica e França levantam a questão das quantidades
de leite em pó, ainda elevadas que ainda são próximas de 400 000 toneladas e pesam sobre
os preços. O ministro belga da Agricultura, Denis Ducarme, enviou uma carta ao Comissário
europeu Phil Hogan em 25 de janeiro, afirmando que "qualquer liberação excessiva do stock
europeu de leite em pó impõe um fardo adicional inaceitável para os nossos agricultores".
Em 24 de janeiro, o European Milk Board (EMB) organizou uma visita a um local de
armazenagem na Bélgica, onde estavam armazenadas cerca de 12 800 t, de leite em pó
desnatado. Uma oportunidade para o EMB recordar a sua principal exigência: em vez de
armazenar leite em pó em tempos de crise e vendê-lo mais tarde, a preços mais baixos, seria
melhor implementar no nível da UE uma ferramenta para limitar a produção em situações de
grave perturbação do mercado.
Em 18 de janeiro, os Estados-membros aprovaram a venda de 1.864 toneladas de leite em pó
desnatado a partir de intervenção pública a um preço mínimo de € 119/100 kg. O preço atual
no mercado é atualmente de € 140.10/100 kg para consumo humano e de € 129.90/100 kg
para a alimentação animal. O próximo prazo para responder aos novos concursos da
Comissão é 20 de fevereiro, com um voto de peritos nacionais em 22 de fevereiro.

MERCOSUL – Organizações agrícolas preocupadas com avanço das
negociações e eventuais concessões europeias
"Estamos prestes a finalizar nossas negociações comerciais com o Mercosul", afirmou a
Comissária Europeia para o Comércio Cecilia Malmström numa conferência em Paris, em 22
de janeiro. Entretanto, Phil Hogan e os representantes dos Estados-membros programaram
esta semana, em Bruxelas, uma reunião com os Ministros dos Negócios Estrangeiros dos
países do bloco sul-americano (Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai). Referindo-se a esta
reunião, o ministro paraguaio dos Negócios Estrangeiros, Eladio Loizaga, cujo país ocupa a
presidência rotativa do Mercosul, disse que "devemos definir uma data pela qual também
receberemos a proposta da UE para certas questões pendentes, incluindo as relativas a todo a
componente agrícola e incluindo o etanol". Depois destes encontros e de reuniões bilaterais, se
o progresso for considerado suficiente, será realizada uma nova reunião de alto nível entre a
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UE e o Mercosul nos dias 18 e 19 de fevereiro em Assunção, Paraguai, para dar um impulso
político para concluir as negociações de comércio livre.
O Mercosul solicita à UE contingentes tarifários de importação de produtos agrícolas sensíveis
superiores aos propostos na última oferta, revista no início de dezembro (70 000 toneladas de
carne bovina, 600 000 toneladas de etanol, 100 000 toneladas de açúcar para refinação e
2.000 t de outros açúcares, 90.000 t de carne de aves de capoeira, etc.). Numa carta enviada
em 24 de janeiro aos Comissários de Comércio e Agricultura da UE e ao Vice-Presidente da
Comissão, Jyrki Katainen, as organizações e cooperativas agrícolas da UE (COPA/COGECA)
solicitaram aos responsáveis da UE para minimizar o acesso ao mercado, especialmente para
carne bovina, açúcar, aves, etanol, arroz e sumo de laranja, e levar em consideração as
concessões resultantes de outras negociações comerciais internacionais.
"Dadas as fortes incertezas das negociações do Brexit em curso, as próximas
discussões sobre a futura PAC e a pressão sobre o orçamento da UE, rejeitaremos
quaisquer concessões nesta fase", insistem as organizações profissionais.
"A UE já deu demasiada agricultura aos países do Mercosul nas negociações, sem obter muito
em troca", disse o signatário da carta, Pekka Pesonen, Secretário-Geral do COPA/COGECA à
imprensa em 24 de janeiro. De facto, mais de 75% de carne importada para a UE,
principalmente de alto valor, é proveniente do Mercosul; uma oferta alargada de acesso ao
mercado da UE para carne de frango pode resultar em perda de oportunidades de mercado
para 150 milhões de frangos produzidos na UE. Para além disso, os países do bloco sulamericano subsidiam fortemente os seus setores do açúcar e etanol e a produção europeia de
arroz já está sob pressão.
Em suma, esta é a pior altura para a União Europeia relançar as negociações, sobretudo com
tantos problemas ainda por resolver. A menos que se pretenda “dar tiros nos pés”.
TTP avançam mesmo sem os Estados Unidos
Por outro lado, foi anunciada na semana passada, a conclusão de um acordo, em Tóquio, entre
os onze países da Parceria Transpacífica (TPP) - sem os Estados Unidos da América - que
Donald Trump retirou o ano passado, iniciando uma conjuntura de relativo isolamento.
Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Peru, Singapura e
Vietnam irão reunir-se no dia 8 de março no Chile para a assinatura oficial de seu futuro tratado
de FTA (comércio livre), anunciou no final de uma ronda final de negociações, o ministro
japonês da Economia, Toshimitsu Motegi. Segundo aquele responsável, este acordo - o Acordo
Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífica (CPTPP) - é uma forma de combater o
"protecionismo crescente em certas regiões do mundo". Prevê, designadamente, a eliminação
de tarifas sobre produtos industriais e agrícolas entre economias cujo comércio totalizou US $
356 bilhões em 2017.
O décimo primeiro Acordo TPP poderá terá o efeito para levar o setor agrícola dos EUA a
aumentar a sua pressão sobre Washington, no sentido de manter os Estados Unidos no
Tratado de Livre Comércio da América do Norte (ALENA), a ser renegociado pelo Presidente
Trump. De resto, de 23 a 28 de janeiro teve lugar uma sexta ronda negocial em Montreal entre
os Estados Unidos, Canadá e México. O Presidente dos EUA considerou recentemente que
essas discussões estavam a progredir de forma muito positiva.
Há que aguardar novos desenvolvimentos. Quanto ao TTIP (UE/EUA), nada de novo no
horizonte, pelo menos no curto prazo,
Fontes: Agra Europe nº 3 629, DG AGRI/IACA
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BOLSA DO PORCO

INFORMAÇÃO SEMANAL

Sessão de 25 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

25 de janeiro

0.995

Lérida: Euros peso/vivo

França

25 de janeiro

1.100

Holanda

19 de janeiro

1.263

Dinamarca

25 de janeiro

1.140

Alemanha

24 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 01 de fevereiro de 2018 (quinta-feira), pelas 19 horas

A Mesa de Cotações
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BOLSA DO BOVINO
INFORMAÇÃO DE MERCADO
SESSÃO Nº 04 de 26 de janeiro de 2018

TENDÊNCIA: Manutenção em todas as categorias excepto vitelos, que sobe 0,10€.
Nesta semana, a tendência foi de subida nos vitelos, de 0,10€ tendo mantido a cotação as
restantes categorias.

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

Cotação

Novilhos

4.18

Novilhas

4.21

Vitela

4,50

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 02 de fevereiro 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

4,05

1,25%

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%

2,90

2,70

-6,90%

3,00

3,00

0,00%

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

2,85

-5,00%

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

0,84

0,84

0,00%

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

1,10

1,10

0,00%

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

1,30

1,30

0,00%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia

1,30

1,30

0,00%

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

1,20

1,20

0,00%

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

1,40

1,40

0,00%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia

1,25

1,20

-4,00%

Ovo Classificado M (ovotermo) EUR/Dúzia
Médio Tejo

1,15

1,10

-4,35%

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

0,80

0,80

0,00%

Ovo a peso 60-68 g EUR/KG

1,25

1,10

-12,00%

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

1,35

1,30

-3,70%

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

1,25

1,20

-4,00%

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

2,36

2,36

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

1,28

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

3,50

3,25

-7,14%

Algarve

3,17

3,17

0,00%

Beira Litoral

3,75

3,75

0,00%

1,80

1,85

2,78%

Mercados
Leitões até 12 Kg

Leitões de 19 a 25 Kg.
Alentejo

CEREAIS - PREÇOS DO MERCADO INTERNO
Semana Anterior em €

Semana Corrente em €

Variação

165,00

165,00

0,00%

Trigo Mole Forrageiro

179,50

181,00

0,84%

Cevada Forrageira (Hexástica)

179,00

180,50

0,84%

Milho Forrageiro

167,50

168,50

0,60%

170,00

170,00

0,00%

Mercados
ALENTEJO
Milho Forrageiro

LISBOA

BEIRA LITORAL
Milho Forrageiro

Semana Anterior :
Semana Corrente:

De 15 a 21/01/2018
De 22 a 28/01/2018

Fonte: SIMA/GPP
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COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS

Fonte: Oil world
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Fonte: Boletim Mercolleida
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LEGISLAÇÃO NACIONAL E COMUNITÁRIA
Diário da República
Nº 017 – I Série – 24 de janeiro de 2018
Portaria n.º 34/2018:
Procede à terceira alteração à Portaria n.º 107/2015, que estabelece o regime de aplicação da
operação n.º 3.2.2, «Pequenos investimentos na exploração agrícola», e da operação n.º 3.3.2,
«Pequenos investimentos na transformação e comercialização de produtos agrícolas», do PDR
2020 PDF
Diário da República
Nº 018 – I Série – 25 de janeiro de 2018
Resolução da Assembleia da República n.º 20/2018:
Recomenda ao Governo que crie um grupo de trabalho para prevenir e lidar com os casos da
«Síndrome de Noé» mais conhecida por acumulação de animais PDF
Portaria n.º 35/2018:
Procede à sexta alteração à Portaria n.º 57/2015, de 27 de fevereiro, que aprova, em anexo, o
Regulamento de aplicação dos regimes de pagamento base, pagamento por práticas agrícolas
benéficas para o clima e para o ambiente, pagamento para os jovens agricultores, pagamento
específico para o algodão e regime da pequena agricultura PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 020 – 25 de janeiro de 2018
Decisão de Execução (UE) 2018/114 da Comissão de 16 de janeiro de 2018,
Que altera a Decisão 2009/11/CE, que autoriza métodos de classificação das carcaças de
suínos em Espanha [notificada com o número C(2018) 87] PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 022 – 26 de janeiro de 2018
Regulamento de Execução (UE) 2018/127 da Comissão de 24 de janeiro de 2018,
Que altera o Regulamento (CE) n.o 1484/95 no respeitante à fixação dos preços
representativos nos setores da carne de aves de capoeira e dos ovos, bem como para a
ovalbumina PDF
Regulamento de Execução (UE) 2018/129 da Comissão de 25 de janeiro de 2018,
Relativo à autorização de L-arginina produzida por Corynebacterium glutamicum KCCM 80099
como aditivo em alimentos para animais de todas as espécies PDF
Regulamento de Execução (UE) 2018/130 da Comissão de 25 de janeiro de 2018,
Relativo à autorização de uma preparação de endo-1,4-beta-xilanase (EC 3.2.1.8) produzida
por Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) como aditivo em alimentos para suínos de
engorda (detentor da autorização Berg e Schmidt GmbH Co. KG) PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 024 – 27 de janeiro de 2018
Decisão de Execução (UE) 2018/136 da Comissão de 25 de janeiro de 2018,
Que designa o laboratório de referência da União Europeia para a febre aftosa e altera o anexo
II da Diretiva 92/119/CEE do Conselho no que se refere ao laboratório de referência da União
Europeia para a doença vesiculosa do suíno [notificada com o número C(2018) 299] PDF
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RECORTES DA IMPRENSA
CENTROMARCA
29.janeiro.2018
REDUZIR AÇÚCAR, SAL E GORDURAS NÃO CHEGA. HÁ MAIS MEDIDAS A CAMINHO
As taxas sobre as bebidas açucaradas levaram a uma redução do consumo de açúcar
calculada em 5 500 toneladas.
Oferecer água, fruta e produtos hortícolas nas cerimónias organizados pelo Estado; retirar os
saleiros dos restaurantes e limitar a publicidade de produtos poucos saudáveis em eventos
destinados a crianças.
Fonte: Diário de Notícias
Leia o artigo aqui

CENTROMARCA
29.janeiro.2018
MARKETING APONTA AOS MILLENNIALS, MAS IDOSOS SÃO OS QUE MAIS GASTAM
Portugal tem quase 2.2 milhões de pessoas acima dos 65 anos.
Com a população a envelhecer, as empresas precisam de alterar as suas estratégias
comerciais: 60% do consumo é feito pela população acima dos 45 anos, mas o esforço
promocional é dedicado aos millennials
Fonte: Dinheiro Vivo
Leia o artigo aqui

CENTROMARCA
29.janeiro.2018
O QUE QUEREM OS PORTUGUESES E COMO É QUE ISSO SE REFLETE NAS COMPRAS
A principal preocupação dos portugueses é conseguir conciliar o trabalho com a vida familiar.
Ter mais tempo de qualidade é um imperativo para os consumidores portugueses, ao contrário
dos europeus para quem esta questão não é prioritária
Fonte: Hipersuper
Leia o artigo aqui

AGROPORTAL
29.janeiro.2018
SUBSIDIARIEDADE? CAPOULAS RECEIA QUE SEJA ‘CAVALO DE TRÓIA’ PARA
DESMANTELAR PAC
O ministro da Agricultura disse, esta segunda-feira, em Bruxelas que Portugal é contra um
aumento excessivo do princípio da subsidiariedade no futuro da Política Agrícola
Comum (PAC), por recear que seja um “cavalo de Tróia” para desmantelar definitivamente
esta política “estratégica”.
Em declarações aos jornalistas à margem de uma reunião de ministros da Agricultura da União
Europeia, Luís Capoulas Santos apontou que teve lugar, esta segunda-feira, um segundo
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debate sobre o documento de orientação da Comissão Europeia relativamente ao futuro
da PAC e que a grande diferença relativamente à primeira discussão, há um mês, é que agora
“a generalidade dos Estados-membros” colocou-se “dentro da negociação no modelo
preconizado pela Comissão, que traz algumas alterações substanciais, a principal das quais o
aumento da subsidiariedade”.
O ministro explicou que “a Comissão pretende transferir para os Estados-membros grande
parte das competências e da aplicação das regras que hoje estão no plano europeu, o
que sendo positivo, uma vez que dá maior espaço de manobra aos Estados-membros para
definir as suas medidas, os níveis de apoio e o seu controlo, coloca o perigo de uma hipotética
renacionalização futura”, algo que preocupa Portugal.
“Em abstrato, ninguém está contra a subsidiariedade. O que estamos contra é que essa
subsidiariedade possa ser excessiva e possa ser o cavalo de Tróia para iniciar o
desmantelamento definitivo de uma política que é uma política fundadora da União e que
tem sido responsável pela garantia do abastecimento alimentar em qualidade, em quantidade e
a preços acessíveis. E penso que este é um valor estratégico de que a Europa não pode
prescindir”, argumentou.
Segundo Capoulas Santos, esta é uma das matérias sobre as quais Portugal, Espanha e
França chegaram a um entendimento, na semana passada – numa reunião realizada em Santa
Cruz de Tenerife -, com vista a uma posição comum, que estes três Estados-membros vão
tentar “alargar” a outros países, “de forma a ter uma capacidade de negociação tão ampla
quanto possível”, sobretudo a partir do momento em que já houver propostas legislativas da
Comissão sobre a mesa, o que deverá acontecer em junho.
“Queremos manter um caráter comum da PAC. Naturalmente que admitindo, aceitando e
saudando aspetos positivos da subsidiariedade, entendemos que essas questões devem incidir
sobretudo nas componentes ambientais da PAC (…) Mas relativamente a questões centrais,
questões regulamentares, queremos que a UE mantenha um caráter comum das políticas,
por forma a evitar que este possa ser um passo para uma renacionalização e o fim da PAC no
futuro”, reforçou.
Capoulas Santos sublinhou que “outra reivindicação fundamental é a manutenção do
orçamento agrícola”, pois é “fundamental que o atual envelope possa ser
mantido,independentemente do Brexit”, mas esta questão, admitiu, “transcende os ministros
da Agricultura”, já que a última palavra em termos do quadro financeiro plurianual da União
caberá aos chefes de Estado e de Governo.
“É tempo de cerrar fileiras” em defesa da PAC
O presidente do Governo dos Açores defendeu, por sua vez, que é tempo de Portugal cerrar
fileiras em defesa da Política Agrícola Comum e da Política de Coesão, após uma reunião
com o negociador-chefe da Comissão Europeia para o Brexit.
“O problema não é apenas dos Açores. O que temos neste momento é uma situação em que,
simultaneamente, a União Europeia perde recursos e quer aumentar despesas. Perde recursos
por esta via, quer aumentar despesas com novas políticas, como as relativas às migrações e
ao Sistema Europeu de Defesa. Qual a consequência que poderá daqui resultar? Pode haver
cortes na política de coesão e na Política Agrícola Comum [PAC]”, respondeu Vasco Cordeiro,
quando questionado sobre como a saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit) poderia
afetar a região autónoma.
Para o presidente do Governo dos Açores, que se reuniu, em Bruxelas, com o negociadorchefe da Comissão Europeia para o Brexit, Michel Barnier, na qualidade de presidente da
Conferência das Regiões Periféricas e Marítimas da Europa (CRPM), a questão é nacional,
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porque, em 2016, 90% dos fundos que o país recebeu foram legitimados pela política de
coesão e pela PAC.
“E se quiser ter um quadro mais impressivo dessa realidade, se for ver o Acordo de Parceria
para 2014-2020 verá que 99% dos fundos que o país pode receber têm a ver com essas
duas políticas. Isso dá bem nota da urgência e da importância desta questão”, completou.
Vasco Cordeiro defendeu que todas as diligências que possam ser feitas para acautelar o
impacto do Brexit são “bem-vindas”.
“Naturalmente que o Governo português tem a sua estratégia relativamente a este assunto,
mas o que eu gostaria era de deixar esta ideia: em primeiro lugar, que a importância deste
assunto não tem a ver apenas com regiões, nem com os Açores, quando 90% ou 99% dos
fundos têm a ver com estas políticas. O tempo é claramente de cerrar fileiras em defesa
dessas duas políticas”, sublinhou.
O presidente da CRPM explicou que, na reunião com Michel Barnier, foi debatido o impacto
direto que algumas das regiões-membro desta associação, nomeadamente o Pays de la Loire
e a Normandia (França) e a Andaluzia (Espanha), sentem ou podem vir a sentir em virtude do
Brexit, e o impacto indireto nos recursos financeiros para o próximo quadro comunitário em
“políticas fundamentais para as regiões”, como é o caso da Política de Coesão.
“Há uma ideia que me parece clara que é a de manter os mecanismos de cooperação e
colaboração. A questão coloca-se mais em relação ao futuro, pós-2020, e, sobretudo, numa
situação em que se torne claro que o Reino Unido passará a ser um país terceiro. Há algumas
questões e dúvidas que se colocam em termos de calendário”, apontou.
Vasco Cordeiro disse ainda que aquilo que resultou da reunião, na qual transmitiu a
disponibilidade da CRPM para partilhar a sua experiência de cooperação com países terceiros,
foi “uma grande lucidez e consciência da parte do sr. Barnier para estas matérias”.
Fonte: Agroportal

AgroINFO
29.janeiro.2018
SERÁ QUE MAIS UMA VEZ VAMOS SACRIFICAR A AGRICULTURA PELA INDÚSTRIA E
SERVIÇOS
A Comissão Europeia prepara-se mais uma vez para sacrificar a agricultura europeia pela
indústria e serviços.
Falamos das negociações com o Mercosul, que a Comissão quer terminar até ao final deste
mês, em que está disposta a oferecer quantidades para a importação de carne de porco, de
bovino, de aves e de açúcar (etanol) a taxas de importação zero.
Se, no caso da carne de porco, os brasileiros não estão muito interessados e, portanto,
aceitam uma quantidade pequena, o mesmo não acontece para outros sectores, em que as
quantidades vão perturbar o mercado interno, com graves prejuízos para os produtores.
Na carne de bovino a Comissão já ofereceu 70.000 toneladas, mas está disposta a ir mais
além. Devemos salientar que esta carne não se refere à carcaça do bovino, mas sim a peças
de alto valor, como por exemplo, lombos, rosbifes e picanhas.
Não podemos esquecer que os países do Mercosul não têm os mesmos padrões de produção
e de segurança alimentar que a União Europeia (UE) e de que nos orgulhamos, pelo que, se
por um lado a concorrência torna-se desleal, por outro lado estamos a pôr em perigo os nossos
elevados padrões de segurança alimentar.
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No caso da carne de frango, o problema é semelhante e estamos a pôr em causa a produção
anual na UE de 150 milhões de frangos, ou seja, o equivalente ao que um país como a Bélgica
produz.
No que diz respeito ao açúcar é impossível competir com o açúcar de cana, que é cultivado
muitas vezes em terrenos virgens desmantelados ilegalmente na floresta amazónica.
Não se compreende assim a posição do governo português, que defende a conclusão deste
acordo o mais rapidamente possível.

Fonte: Agroinfo

SEMINÁRIO INTERNACIONAL: A Logística Verde
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