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SEMANAL
FLASH INFORMATIVO

 BIOSSEGURANÇA: Workshop conjunto da FEFAC e da nossa congénere romena sobre
biossegurança e Peste Suína Africana vai contar com a presença de representantes da EFSA,
DG SANTE, Estados-membros e das diferentes associações nacionais
 ALIMENTAÇÃO ANIMAL: Conselho Agrícola discutiu o futuro do Plano Europeu da Proteína e
tudo indica que pode ser incluído nos Planos Estratégicos nacionais, no quadro da PAC pós2020
 SUSTENTABILIDADE: Comissão publica documento de reflexão para uma “Europa
Sustentável”, procurando influenciar a próxima legislatura e a estratégia 2019/2024
 CADEIA ALIMENTAR: Acordo sobre as Práticas Comerciais Desleais foi aprovada pelo Comité
AGRI do Parlamento Europeu e deve ser votado em março
 BOLSA DO PORCO (31/01/19): Tendência de manutenção
 BOLSA DO BOVINO (31/01/19): Manutenção em todas as categorias


PREÇOS MÉDIOS DE PRODUTOS PECUÁRIOS (semana de 28/01/19 a 03/02/19):
AVES: Tendência de estabilidade nos produtos avícolas, com exceção dos ovos no mercado
de Dão-Lafões (descida)
BOVINOS: Estabilidade é nota dominante
SUÍNOS: Tendência de manutenção; baixa nos leitões até 12 kg no Algarve
OVINOS: Tendência de estabilidade em todos os mercados de referência

 PREÇOS DOS CEREAIS NO MERCADO INTERNO
 COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS
 LEGISLAÇÃO: Decreto-Lei nº 20/2019, de 30 de janeiro, que concretiza o quadro de
transferência de competências para os órgãos municipais nos domínios da proteção e saúde
animal e da segurança alimentar; Regulamentos relativos à aprovação de aditivos para a
alimentação animal


RECORTES

DE IMPRENSA: Destaque para o início da exportação de carne de porco para a
China, ao mesmo tempo que se anuncia a redução do efetivo reprodutor e um aumento dos
porcos para abate; explorações recuam 11%

 IACA PROMOVE CONFERÊNCIA SOBRE “AMBIENTE & ALIMENTAÇÃO ANIMAL”, DIA 03 DE
ABRIL, EM FÁTIMA
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NOTÍCIAS DE MERCADOS
BIOSSEGURANÇA - Workshop FEFAC/ANFNC no quadro da presidência
romena da União Europeia
A EFSA e a DG SANTE aceitaram o convite da FEFAC e da sua Associação Romena, ANFNC,
(congénere da IACA) para uma intervenção no Workshop sobre PSA/Biossegurança, que terá
lugar no dia 21 de fevereiro de 2019 em Bucareste, o dia seguinte à reunião do Colégio dos
Diretores-Gerais, que passará em revista os principais temas e prioridades da Presidência da
União Europeia, liderada pela Roménia neste primeiro semestre de 2019.
Nesta ocasião, a EFSA fornecerá mais informações sobre a sua abordagem para a avaliação
contínua do risco de transmissão do vírus da Peste Suína Africana através de matérias-primas
para a alimentação animal e os peritos da Indústria de vários Estados-membros da UE
comunicarão as respetivas experiências na conceção e implementação de medidas de
biossegurança ao nível das fábricas de alimentos para animais, transporte e entrega de
alimentos para animais na exploração.
A EFSA publicará em breve um relatório, de acordo com o o mandato da Comissão da UE para
aprofundar a investigação sobre o risco potencial das matérias-primas para a alimentação
animal como portadores do vírus da PSA, a ser concluído até junho de 2019.
Até agora, supunha-se que as principais fontes de contaminação eram o contato com
animais selvagens contaminados, animais ou seres humanos, bem como resíduos de
restauração.
Nesta fase, tanto quanto sabemos, nunca foi demonstrado, na União Europeia, que os
alimentos para animais comerciais estavam na origem da contaminação de uma
exploração.
No entanto, nenhuma revisão científica aprofundada foi realizada na UE e o objetivo da EFSA é
rever estudos existentes e a eficiência de tratamentos, como a secagem por spray de plasma
suíno, na inativação/destruição do vírus.
O programa também prevê uma intervenção das autoridades romenas e proporcionará uma
oportunidade para debater as melhores práticas de biossegurança a aplicar pelos fabricantes
de alimentos compostos para animais para impedir a introdução do vírus nas fábricas ou nas
explorações pecuárias.
Este Workshop dará também uma oportunidade para a FEFAC informar sobre os progressos
alcançados pelo seu Grupo de Trabalho sobre PSA/Biossegurança no que diz respeito à
elaboração das recomendações para a elaboração de diretrizes de biossegurança para os
operadores de empresas do setor da alimentação animal, especialmente fabricantes de
alimentos compostos.
Estão disponíveis mais informações na página Web da DG SANTE no que se refere à situação
em que se encontra o surto a nível da UE e em diferentes Estados-membros.
Task Force da FEFAC analisa ponto de situação
Entretanto, na sua conferência telefónica de 01 de fevereiro, a Task Force discutiu o mandato
dado à EFSA para avaliar o risco de alimentação como portador do vírus da PSA, aconselhou a
orientação da FEFAC para a elaboração de planos de biossegurança nas operações realizadas
pelos fabricantes de alimentos compostos e sugeriu temas-chave para o debate no referido
Workshop de 21 de fevereiro em Bucareste.
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A pedido da DG SANTE, a EFSA foi mandatada para rever a avaliação da capacidade de
matrizes, incluindo legumes, culturas, feno e palha, bem como serragem, lascas de madeira e
materiais semelhantes, suscetíveis de apresentar risco de transmissão da PSA, na prática,
"todos os componentes de alimentação possíveis que poderiam ser originários de suínos
infetados, ou que poderia ser contaminado com o vírus durante o processamento". A Task
Force discutiu ainda a estrutura e o conteúdo geral das futuras orientações da FEFAC para a
elaboração de medidas de biossegurança por parte da Indústria. O objetivo principal do
documento é apoiar as associações filiadas na elaboração das diretrizes nacionais de
biossegurança. A natureza das medidas a aplicar dependem da legislação nacional e das
infraestruturas em causa (nomeadamente no que se refere às capacidades de desinfeção).
Sugeriram que a FEFAC deveria também facilitar as discussões entre os países vizinhos para
procurar o alinhamento, sempre que possível. O documento deve prever medidas básicas de
biossegurança a serem aplicadas em "tempo de paz", e definir cenários onde devem ser
implementadas medidas adicionais.
Devem incluir três níveis de ação, tendo em conta, nomeadamente, o perímetro em torno das
explorações infetadas, ou seja, a zona de proteção/vigilância, a zona de observação/restrição
na periferia da proteção/vigilância e outras áreas.
Outros parâmetros como a presença de vírus em animais selvagens, o tipo de ração produzida
pelo fabricante do alimento e o tipo de animal criado pelo seu cliente, também devem ser tidos
em linha de conta. O nível de pormenores das regras de limpeza/desinfeção deve ser fixado
cautelosamente, tendo em conta a legislação logística e ambiental.
A nível mundial, vários países estão a desenvolver regras de biossegurança para fabricantes
de alimentos compostos, por exemplo, a AFIA para os EUA e a ANAC para o Canadá.

ALIMENTAÇÃO ANIMAL - Conselho Agrícola discute o futuro do Plano
Europeu da Proteína
No passado dia 28 de janeiro, no âmbito do Conselho Agrícola da União Europeia, os Ministros
da Agricultura expressaram um amplo apoio ao relatório sobre o desenvolvimento de proteínas
vegetais na União Europeia e discutiram os potenciais mecanismos de apoio nos planos
estratégicos nacionais da PAC.
Como motivos para o aumento da produção na UE, os Estados-membros mencionaram o efeito
positivo no ambiente do cultivo de proteínas vegetais, a redução dos efeitos ambientais
indiretos da importação de proteínas vegetais (por exemplo, desflorestação) e a melhoria da
soberania alimentar europeia.
Alguns dos instrumentos da PAC (por exemplo, medidas de promoção, partilha de
conhecimentos, organizações de produtores, esquemas ecológicos) foram considerados como
um possível apoio no desenvolvimento da produção de proteínas vegetais na UE.
A esse respeito, a flexibilidade concedida aos Estados-membros para, no futuro, definirem os
seus próprios Planos Estratégicos da PAC foi bem recebida por muitos dos responsáveis pelas
pastas da Agricultura.
As delegações apresentaram opiniões divergentes quanto à adequação do apoio
associado voluntário para reduzir a deficiência de proteínas vegetais na UE, tendo
alguns Estados-membros mencionado possíveis efeitos de distorção da concorrência.
Esta é aliás uma das posições que a IACA tem levantado, quer em Portugal, quer em
Bruxelas.
O Comissário Europeu para a Agricultura e o Desenvolvimento Rural, Phil Hogan, sugeriu que
era mais importante concentrarmo-nos nas oportunidades de desenvolvimento do mercado do
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que no nível de apoio, ao mesmo tempo que salientou a importância da investigação e
inovação.
O Conselho da AGRIFISH também debateu uma declaração comum da Croácia, Chipre,
República Checa, França, Grécia, Hungria, Eslováquia e Eslovénia, apelando à Comissão para
que apresentasse um "Plano de Ação da UE para as proteínas", baseado numa abordagem
ampla e criando coerência entre as diferentes políticas dos países da União Europeia.
Apelam a Comissão, o Parlamento Europeu e o Conselho, a “impulsionar uma mudança nas
práticas de alimentação animal” (em particular no sentido de uma maior autonomia alimentar
a nível das explorações pecuárias) no desenvolvimento da futura PAC.
Recorde-se que o relatório da Proteína da Comissão Europeia foi adotado em novembro de
2018. Prevê-se que o estudo de mercado da DG AGRI sobre proteínas vegetais seja publicado
durante o mês de fevereiro de 2019.
O presidente da FEFAC, Nick Major, irá reunir-se com o Diretor de Mercados e Observatórios
da DG AGRI, Michael Scannell, a 7 de fevereiro de 2019, para concertar o acompanhamento
da discussão do plano de proteínas da UE ao nível da Comissão Europeia.
O desenvolvimento de proteínas vegetais na Europa é uma das prioridades da
presidência romena do Conselho.
O Colégio dos Diretores-Gerais da FEFAC discutirá este tema com o Ministério da Agricultura
da Roménia, na sua próxima reunião, agendada para 20 de fevereiro de 2019, em Bucareste.
A IACA estará representada neste encontro pelo seu Secretário-Geral.

SUSTENTABILIDADE - Comissão publica documento de reflexão sobre a
Europa Sustentável
Como referimos na Newsletter da passada sexta-feira, em 30 de janeiro, a Comissão Europeia
publicou um documento de reflexão sobre “Uma Europa mais sustentável até 2030”, com fortes
referências aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
O documento de reflexão lida com muitos aspetos diferentes do desenvolvimento sustentável
(por exemplo, transporte climaticamente neutro, investimento social), mas também, o que mais
nos interessa, a “sustentabilidade do prado ao prato”.
Além da transição de uma economia linear para uma economia circular, a publicação destaca a
necessidade de reduzir o desperdício alimentar e as emissões de gases com efeito de estufa.
A Comissão afirma que “a avaliação do ciclo de vida (LCA) dos produtos deve tornar-se
a norma e o quadro de conceção ecológica deve ser alargado, tanto quanto possível”, o
que poderia ser visto como uma referência indireta ao PEF (Pegada de Carbono).
Com um apelo ao “consumo mais sustentável de produtos de origem animal”, o
documento também aponta, indiretamente, para a redução do consumo de carne, com a
consequente diminuição da pressão sobre o Planeta.
No desenvolvimento da futura PAC, destaca-se que “todos os agricultores que recebem
pagamentos por área e por animais, terão que cumprir uma série de requisitos
relacionados com as mudanças climáticas, a água, o solo, a biodiversidade e paisagens,
bem como com a saúde pública, a saúde e bem-estar de plantas e animais”.
O aumento da agricultura biológica é apresentado como um indicador de um sistema alimentar
mais sustentável. Já sabemos que a “arquitetura verde da PAC” aponta para um conjunto de
vários indicadores.
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O documento apresenta três cenários para estimular a discussão sobre como a próxima
Comissão Europeia poderá dar seguimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na
UE:
• Uma estratégia global da ODS da UE que orienta as ações da UE e dos seus Estadosmembros;
• A continuação da integração dos ODS em todas as políticas relevantes da UE pela
Comissão, mas sem impor as ações dos Estados-membros;
• Uma ênfase acrescida na ação externa, consolidando simultaneamente a ambição atual de
sustentabilidade a nível da UE.
O documento de reflexão pretende promover o debate entre cidadãos, partes interessadas,
governos e instituições, nos próximos meses, com vista a inspirar o debate sobre o futuro da
Europa, a preparação da Agenda Estratégica da União Europeia 2019-2024 e a definição de
prioridades para a futura Comissão Europeia.
Não restam dúvidas de que a próxima PAC terá uma forte componente ambiental e que todos
temos de trabalhar para desmistificar algumas questões ligadas á alimentação animal e à
atividade pecuária e demonstrar que somos “amigos do ambiente” e ecologicamente eficientes.
Também por isso, preparámos a Conferência de 03 de abril, dedicada ao tema “Ambiente &
Alimentação Animal: Desafios e Oportunidades”, cujo Programa divulgamos nesta edição da
Informação Semanal.

CADEIA ALIMENTAR - Acordo sobre as Práticas Comerciais Desleais foi
aprovado pelo Comité AGRI do Parlamento Europeu
No passado dia 24 de janeiro, o Comité AGRI do Parlamento Europeu (PE) votou
favoravelmente (38 votos a favor, 4 contra, 2 abstenções) o acordo provisório sobre a Diretiva
relativa às Práticas Comerciais Desleais (PCD, ou UTP, na gíria de Bruxelas), alcançado em
dezembro de 2018 pelo relator do PE, Paolo De Castro (S&D, IT), o Conselho Europeu e a
Comissão Europeia.
A Diretiva pretende introduzir um padrão mínimo de proteção contra as práticas
comerciais desleais na cadeia agroalimentar, ao abrigo do direito europeu.
A maioria dos Estados-membros já possui regras nacionais específicas, que podem ir além das
ambições da diretiva da UE.
A Diretiva inclui uma lista de práticas que serão proibidas, tais como o cancelamento tardio de
pedidos de produtos perecíveis. As regras aplicam-se apenas a fornecedores com
rendimentos de até 350 milhões de euros, enquanto o principal objetivo da legislação é
fortalecer os poderes de negociação dos agricultores, em especial nas relações com a
Grande Distribuição.
Uma alteração importante em relação à proposta original da Comissão Europeia tem a ver com
o seu âmbito de aplicação, que inclui também “produtos agrícolas” para além dos “produtos
alimentares”. A Diretiva remete assim para o anexo I do Tratado de Lisboa, no que se
refere aos produtos abrangidos pelo âmbito de aplicação, o que inclui os alimentos para
animais (capítulo 23).
A Comissão efetuará uma primeira avaliação da implementação da Diretiva, quatro anos após
a data de aplicação. O Parlamento Europeu deverá votar o dossier no Plenário de março de
2019. Espera-se também que o Conselho adote a Diretiva antes do final da atual legislatura da
União Europeia.
Fonte: FEFAC / IACA
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BOLSA DO PORCO

INFORMAÇÃO SEMANAL

Sessão de 31 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

31 de janeiro

1.040

Lérida: Euros peso/vivo

França

31 de janeiro

1.170

Holanda

25 de janeiro

1.290

Dinamarca

31 de janeiro

1.110

Alemanha

30 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 07 de fevereiro de 2019 (quinta-feira), pelas 19 horas

A Mesa de Cotações
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BOLSA DO BOVINO
INFORMAÇÃO DE MERCADO
SESSÃO Nº 05 de 31 de janeiro de 2019

TENDÊNCIA: Manutenção em todas as categorias
Esta semana a decisão foi de manutenção em todas as categorias

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

Cotação

Novilhos

4.05

Novilhas

4.05

Vitela

4,70

Vacas

2,25

Observações: As cotações estabelecidas na mesa referem-se aos animais vendidos, pagos
em função do peso carcaça.
Por decisão dos membros da mesa de cotações, esta passou a reunir-se às quintas pelas
18:15h. Assim as cotações da bolsa do bovino passarão a estar disponíveis ainda à 5ª feira.

A próxima sessão realizar-se-á na sexta-feira, dia 07 de fevereiro de 2019, pelas 18.15
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 24 meses Turina EUR/Kg. P. Carcaça

3,20

3,20

0,00%

Vaca Abate Turina EUR/Kg. P. Carcaça

2,00

2,00

0,00%

250,00

250,00

0,00%

Novilho 12 a 24 meses Cruz. Charolês EUR/Kg P. Carcaça

3,85

3,85

0,00%

Novilho 12 a 24 meses Turina EUR/Kg. P. Carcaça

3,25

3,25

0,00%

Novilho 12 a 24 meses Cruz. Charolês EUR/Kg P. Carcaça

3,95

3,95

0,00%

Novilho 12 a 24 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 24 meses Cruz. Charolês EUR/Kg P. Carcaça

4,10

4,10

0,00%

Novilho 12 a 24 meses Turina EUR/Kg. P. Carcaça

3,30

3,30

0,00%

Novilho 12 a 24 meses Cruz. Charolês EUR/Kg P. Carcaça

3,90

3,90

0,00%

Novilho 12 a 24 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%

2,50

2,50

0,00%

Mercados

Alentejo Litoral (Produção)
Novilho 12 a 24 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 24 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 24 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%

2,80

2,80

0,00%

3,00

3,00

0,00%

3,50

3,50

0,00%

3,00

3,00

0,00%

3,30

3,30

0,00%

2,50

2,50

0,00%

2,95

2,95

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

0,85

0,85

0,00%

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

0,85

0,83

-2,35%

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

1,30

1,30

0,00%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia

0,95

0,90

-5,26%

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

0,80

0,75

-6,25%

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

1,50

1,40

-6,67%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia

0,95

0,95

0,00%

Ovo Classificado M (ovotermo) EUR/Dúzia
Médio Tejo

0,85

0,85

0,00%

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

0,90

0,90

0,00%

Ovo a peso 60-68 g EUR/KG

0,90

0,90

0,00%

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

1,05

1,05

0,00%

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

0,95

0,95

0,00%

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

1,30

1,30

0,00%

Algarve

1,85

1,85

0,00%

Beira Interior

1,28

1,28

0,00%

Beira Litoral

1,27

1,27

0,00%

Entre Douro e Minho

1,54

1,54

0,00%

Ribatejo e Oeste

1,30

1,30

0,00%

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

1,38

1,38

0,00%

Mercados

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

Semana Corrente em €

Alentejo

3,33

3,33

0,00%

Algarve

3,17

3,00

-5,36%

Beira Litoral

2,92

2,92

0,00%

2,92

2,92

0,00%

2,00

2,00

0,00%

Mercados

Variação

Leitões até 12 Kg

Ribatejo e Oeste
Leitões de 19 a 25 Kg.
Alentejo

Semana Anterior :
Semana Corrente:
Fonte: SIMA/GPP

De 21 a 27/01/2019
De 28/01 a 03/02/2019

Nota:

Devido a orientações comunitárias, o SIMA alterou a definição dos “novilhos de 12 a 18 meses” para “novilhos de
12 a 24 meses”
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CEREAIS - PREÇOS DO MERCADO INTERNO
Mercados

Semana Anterior em €

Semana Corrente em €

Variação

175,00

175,00

0,00%

221,50

221,00

-0,23%

218,50

217,00

-0,69%

182,50

182,00

-0,27%

170,00

sc

-

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

De 21 a 27/01/2019
De 28/01 a 03/02/2019
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COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS

Fonte: Oil world
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Fonte: Boletín Mercolleida
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LEGISLAÇÃO NACIONAL E COMUNITÁRIA
Diário da República
Série I – nº 30 – 30 de janeiro de 2019
Decreto-Lei n.º 20/2019:
Concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais nos domínios
da proteção e saúde animal e da segurança dos alimentos PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 026 – 30 de janeiro de 2019
Regulamento de Execução (UE) 2019/138 da Comissão de 29 de janeiro de 2019,
Que altera os Regulamentos (CE) nº 1356/2004, (CE) nº 1464/2004, (CE) nº 786/2007, (CE) nº
971/2008, (UE) nº 1118/2010, (UE) nº 169/2011 e os Regulamentos de Execução (UE) nº
888/2011 e (UE) nº 667/2013 no que se refere ao nome do detentor da autorização de aditivos
para a alimentação animal PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 027 – 31 de janeiro de 2019
Regulamento de Execução (UE) 2019/144 da Comissão de 28 de janeiro de 2019,
Relativo à autorização de uma preparação de 3-fitase produzida por Komagataella pastoris
(CECT 13094) como aditivo em alimentos para frangas criadas para postura e espécies
menores de aves de capoeira de engorda ou criadas para postura ou para reprodução
(detentor da autorização Fertinagro Biotech S.L.) PDF
Regulamento (UE) 2019/145 da Comissão de 30 de janeiro de 2019,
Que retifica a versão em língua neerlandesa do Regulamento (UE) nº 68/2013 relativo ao
Catálogo de matérias-primas para alimentação animal PDF
Regulamento de Execução (UE) 2019/146 da Comissão de 30 de janeiro de 2019,
Que altera o Regulamento de Execução (UE) 2015/502 relativo à autorização da preparação de
Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 como aditivo em alimentos para vacas leiteiras PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 031 – 01 de fevereiro de 2019
Decisão de Execução (UE) 2019/161 da Comissão de 31 de janeiro de 2019,
Que altera o anexo da Decisão de Execução 2014/709/UE relativa a medidas de polícia
sanitária contra a peste suína africana em determinados Estados-Membros [notificada com o
número C(2019) 821] PDF
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INE – BOLETIM MENSAL DE AGRICULTURA E PESCAS
As previsões agrícolas, em 31 de dezembro, apontam para uma ligeira diminuição da área
instalada de cereais de inverno, essencialmente devido à redução das áreas de trigo (-5% no
trigo mole e -10% no trigo duro) e de triticale (-5%).
As sementeiras têm decorrido sem problemas e a germinação foi uniforme.
No que respeita aos produtos de origem animal, destacamos o seguinte:
 Gado, aves e coelhos abatidos: Em novembro de 2018, o peso limpo total de gado
abatido e aprovado para consumo foi de 39 223 toneladas, o que corresponde a um
decréscimo de 3,6% (-3,6% em outubro), devido ao menor volume de abate registado
nos bovinos (-5,1%), nos suínos (-3,7%) e equídeos (-19,0%). O peso limpo total de
aves e coelhos abatidos e aprovados para consumo foi 29 527 toneladas, o que
representa um decréscimo de 1,2% (+4,3% em outubro), devido ao menor volume de
galináceos (-2,3%) e codornizes (-8,0%).
 Produção de aves e ovos: A produção de frango foi 16 760 toneladas, o que significa
um decréscimo no volume de 13% (+6,0% em outubro). A produção de ovos de galinha
para consumo, pelo contrário, teve uma variação positiva de 4,3% (+3,7% em outubro),
com 9 795 toneladas produzidas.
 Produção de leite e produtos lácteos: A recolha de leite de vaca foi de 138,8 mil
toneladas, o que representa um decréscimo de 2,5% (-0,7% em outubro). A produção
total de lacticínios foi quase idêntica à do mês homólogo, tendo aumentado apenas
0,2% (+3,1% em outubro).
 Preços e índices de preços agrícolas: Em dezembro de 2018, as variações mais
significativas em módulo no índice de preços de produtos agrícolas no produtor foram
observadas na batata (+98,7%), hortícolas frescos (+19,5%), ovinos e caprinos (+6,4%),
ovos (-23,9%), azeite a granel (-18,1%), frutos (-8,2%) e aves de capoeira (-8,0%). Em
comparação com o mês anterior, as variações de maior amplitude verificaram-se nos
ovos (+8,0%), ovinos e caprinos (+4,8%) e batata (-4,7%).
No que respeita aos outros índices analisados pelo INE, em setembro de 2018, o índice de
preços de bens e serviços de consumo corrente (INPUT I) aumentou 1,5%, enquanto o índice
de preços de bens e serviços de investimento (INPUT II) aumentou 0,9%.
Relativamente ao mês anterior, observou-se um aumento de 0,4% no índice de preços de bens
e serviços
Pode consultar o Boletim de Janeiro 2019 aqui
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RECORTES DA IMPRENSA

01.fevereiro.2019

FPAS DEFENDE AUMENTO DE 20% DA PRODUÇÃO PARA EXPORTAR
Portugal tem de aumentar em «20%» a sua produção de porcos para responder aos mercados
de exportação, sobretudo ao da China, e os matadouros devem investir «em túneis de
congelação», defendeu esta quarta-feira um responsável do setor.
Nuno Correia, diretor da Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores (FPAS)
realçou que «vamos ter que, nos próximos três anos, aumentar as nossas produções» em
«mais 20%, pelo menos, para satisfazer todos estes mercados» de exportação.
Segundo o responsável, que falava aos jornalistas em Reguengos de Monsaraz, no distrito de
Évora, na cerimónia que marcou o início da exportação de carne de porco portuguesa para a
China, é importante que agora «o setor seja rápido a organizar-se».
No negócio estabelecido com a República Popular da China, «o que se prevê faturar este ano
são 100 milhões de euros», mas «esse número pode aumentar» porque «os chineses estão a
pedir-nos para antecipar para este ano as encomendas que estavam previstas para 2020» e
que envolviam mais 200 milhões, disse.
Uma antecipação que, frisou, «lança um grande desafio» para o setor, pois «conseguir arranjar
esta quantidade de carne de porco para tanta gente não é fácil».
«O setor não tem tempo para esperar e, portanto, nós, as empresas portuguesas, em conjunto,
poderemos fazer um bom trabalho», «para criar esta quantidade e dar dinamismo a este
negócio», defendeu Nuno Correia.
Nuno Correia lembrou que Portugal não é autossuficiente na carne de porco que consome,
produzindo apenas «60% das suas necessidades» e «dependente em 40 por cento de
importações», das quais 96 por cento oriundas de Espanha, o que «é perigoso».
«Um país não pode estar dependente em 40% de importações, para já porque a riqueza fica
em Espanha», argumentou, defendendo que «é importante» para Portugal «aumentar a sua
capacidade produtiva e apostar no setor primário».
Estes mercados de exportação «obrigam-nos a acelerar a nossa produção, temos de produzir
mais», destacou, apontando a zona sul do país, sobretudo o Alentejo, como a área nacional em
que a produção suinícola «pode crescer muito».
A cerimónia desta quarta-feira, de expedição dos primeiros 10 contentores com 270 toneladas
de carne de porco para a China, para a província de Hunan, foi realizada nas instalações do
matadouro da Maporal, da AGP Meat e do qual Nuno Correia é administrador.
Este matadouro, um dos três nacionais já certificados para exportar carne de porco para a
China, até setembro deverão estar outros três, recebe «até final do ano» investimento de
«nove milhões de euros» apoiados por fundos comunitários, com a criação de cerca de 150
postos de trabalho, disse à agência Lusa Nuno Correia.
«Este matadouro está a fazer e vai continuar a fazer investimentos. O mais forte que fez
ultimamente foi na capacidade de congelação», referiu, defendendo que os matadouros
portugueses «precisam de investir em capacidade de congelação e em túneis de congelação»,
para terem capacidade para «congelar toda a carne que processam».
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Porque, frisou o diretor federativo, «a carne para exportação, essencialmente, é vendida
congelada, não fresca, portanto, o grande desafio para as indústrias portuguesas vai ser esse,
o de investirem nos processos de congelação da carne de porco portuguesa».
Já o presidente da Câmara de Reguengos de Monsaraz, José Calixto, congratulou-se com a
perspetiva de criação progressiva de mais «150 postos de trabalho» no concelho e revelou que
a visita da delegação da província chinesa de Hunan já se traduziu em «negócios na área do
vinho».

AGRICULTURA E MAR Actual
01.fevereiro.2019

DGAV: BACTÉRIA XYLELLA FASTIDIOSA NÃO CONSTITUI RISCO PARA PESSOAS E
ANIMAIS
A DGAV – Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária informa que a bactéria Xylella
fastidiosa, à semelhança de outros agentes patogénicos que afectam as plantas, não constitui
nenhum risco para pessoas e animais.
O esclarecimento surge depois da detecção da bactéria Xylella fastidiosa em plantas de
lavanda localizadas no jardim do Zoo de Santo Inácio, em Vila Nova de Gaia.
Assim, “a identificação desta bactéria no local não constitui motivo que justifique o
cancelamento de visitas ao Zoo”, realça aquela Direcção.
Destruição das plantas na zona infectada
Explica uma nota de esclarecimento da DGAV que devido aos potenciais efeitos desta bactéria
em culturas muito importantes para a nossa agricultura e paisagem rural, estão a ser tomadas
medidas oficiais de destruição das plantas na zona infectada, controlo dos insectos vectores e
prospecção da área circundante.
E realça aquela Direcção que a bactéria dispersa-se a curta de distância através de insectos e
a longas distâncias pelo transporte de plantas contaminadas.
Xylella fastidiosa afecta grande número de espécies vegetais
A Xylella fastidiosa é um agente patogénico que afecta um grande número de espécies
vegetais, podendo conduzir ao enfraquecimento, redução de produção e mesmo morte das
plantas infectadas.
Perante esta situação, os serviços do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento
Rural, designadamente a DGAV e a Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte,
“reconhecem e agradecem toda a colaboração que tem sido prestada pelos responsáveis do
Zoo de Santo Inácio, que tem permitido uma rápida actuação dos serviços fitossanitários”.
Fonte: Agricultura e Mar Actual

01.fevereiro.2019

NEGÓCIOS NO RETALHO CRESCERAM EM 2018, MAS MENOS DO QUE EM 2017
O volume de negócios no comércio a retalho cresceu 3,9% em 2018, o que significa que ficou
abaixo, em 0,2%, do registado no ano anterior. No último mês do ano, de acordo com o
Instituto Nacional de Estatística (INE), as vendas aumentaram 4,2% face ao período homólogo.
Na contabilidade do quarto trimestre do ano, verifica-se que as vendas subiram 4,6% em
termos homólogos (2,4% no terceiro trimestre).
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Em dezembro, os produtos alimentares foram os que tiveram melhor desempenho, tendo
crescido 3,1%, enquanto os não alimentares caíram 2,0%. E no trimestre os produtos
alimentares cresceram, homologamente, 4,8% e os não alimentares 4,5%.
Quanto ao índice de emprego, apresentou uma variação homóloga de 2,4% e de 2,1% face a
novembro. As remunerações cresceram 6,9 e 5,9%, respetivamente, e as horas trabalhadas
1,8 e 1,1%.
Fonte: INE

CENTROMARCA
04.fevereiro.2019

EU, CONSUMIDOR, ME CONFESSO: PORQUE DEVO PAGAR 10 QUANDO POSSO
COMPRAR POR 5?
Artigo/Crónica por Pedro Pimentel
Há umas semanas, a empresa de estudos de mercado Nielsen realizou uma apresentação no
Madrid Retail Congress intitulada "Retail Ibéria, Espana y Portugal. El consumidor y la tienda,
descubriendo al shopper ibérico" que fez correr alguma tinta, em especial do lado de lá da
fronteira, muito por força da entrada do gigante espanhol Mercadona no mercado português.
Fonte: Vida Económica
Leia a notícia aqui

CENTROMARCA
04.fevereiro.2019

CONSUMIDORES PORTUGUESES LIGADOS ÀS PROMOÇÕES
Os portugueses continuam ligados às promoções e, em particular, no que concerne à
distribuição moderna. O preço e a marca são os critérios que mais valorizam. Estas são duas
das principais conclusões do estudo de mercado levado a cabo pela Levelsource.
Fonte: Grande Consumo
Leia a notícia aqui

04.fevereiro.2019

DIMINUI EFETIVO REPRODUTOR SUÍNO EM 2018
Já são conhecidos os dados do período de Declarações de Existências de Dezembro de 2018.
Registou-se um censo total de 2.153.669 suínos em Portugal, um aumento de 2% face ao
mesmo período de 2017, mas uma diminuição do número de explorações com declarações
válidas, na ordem dos 11%, registando-se agora um total de 5.301 explorações nacionais.
Como dado negativo, regista-se a diminuição do número de porcas reprodutoras para 193.011,
uma diminuição de 1,4% face ao período de DES de Agosto e de 1,6% em relação a Dezembro
de 2017.
Por outro lado o número de porcos para abate aumentou. Em Dezembro de 2018 registaram-se
um total de 1.928.735 porcos para abate, um aumento de 5,2% face ao período de Agosto e
um aumento de 1,9% em relação ao período homólogo de 2017.
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Este aumento do número de animais nas explorações também não é um indicador positivo,
uma vez que traduz o efeito sazonal que caracteriza os finais de ano, da dificuldade de escoar
a produção nacional.

REUNIÃO GERAL DA INDÚSTRIA
IACA lança Conferência sobre Ambiente & Alimentação Animal para dia 3 de abril, em
Fátima
Preocupados com as questões ambientais e os seus impactos no Setor da Indústria da
alimentação animal e da atividade pecuária – sujeita cada vez mais a um escrutínio da opinião
pública - , a temática da próxima Reunião Geral da Indústria, será uma Conferência sobre
“Ambiente e Alimentação Animal”, que se vai realizar em Fátima, no dia 3 de abril, e que conta
já com a confirmação de oradores e temas da maior relevância para o Setor:
Na Sessão de Abertura contamos com as presenças do Presidente da IACA Engº José Romão
Braz, e, a confirmar, do Presidente da APA, Dr. Nuno Lacasta (ainda a confirmar).
Num primeiro Painel, moderado pelo Prof. Chaveiro Soares, teremos em análise e debate os
seguintes temas:
 O Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 e a posição do Ministério da Agricultura
no quadro da consulta pública sobre o RNC 2050 (Prof. Francisco Avillez e Engº
Eduardo Diniz)
 Os Desafios e Estratégias para o setor dos bovinos (Engº Jerónimo Pinto, Eurocereal)
 Utilização de soja sustentável (Lola Herrera, USSEC)
 Determinar a pegada ecológica na Alimentação Animal. Utopia ou Realidade? (Engº
Tiago Rogado, PEFMED)
No segundo Painel, moderado pela Engª Filipa Horta Osório, Subdiretora da DGADR,
falaremos de Inovação na Alimentação Animal e as respostas para os desafios ambientais,
com os seguintes destaques:
 Grupo Operacional Efluentes, que tem a participação da IACA, com intervenções da Drª
Olga Moreira e da Equipa do Projeto
 O Impacto da Proteína Bruta da Dieta no Ambiente, apresentado pela Drª Susana
Pombo e Dr. José Manuel Costa (DGAV).
Para já, reservem a data de 03 de abril, que irá coincidir igualmente com a Assembleia
Geral da IACA.

Contando, para já, com o patrocínio da USSEC e o apoio da INDUKERN/AJINOMOTO, o
Programa é o seguinte:
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