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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS
DE ALIMENTOS COMPOSTOS PARA ANIMAIS

INFORMAÇÃO
SEMANAL
FLASH INFORMATIVO
 UNIÃO EUROPEIA: Evolução dos mercados condicionada pela PAC, Brexit, orçamento e
acordos comerciais; aprovação do CETA (Canadá), apesar de se considerar um acordo
equilibrado, conduz a preocupações nos setores das carnes de bovino e suíno
 PAC: Questionário (base para a consulta pública), opções da Comissão e estratégias de
algumas organizações-chave permitem antever linhas gerais da reforma; Farm Europe
apresenta propostas de trabalho que foram bem acolhidas; FEFAC entregou documento
genérico de posição ao Comissário Hogan
 DOSSIERS SENSÍVEIS: Comissão modifica regras de Comitologia para ultrapassar indecisões
dos Estados-membros nos dossiers sensíveis como OGM, pesticidas ou fitofármacos
(glifosato); Países vão ser chamados a assumir as suas responsabilidades
 BOLSA DO PORCO (16/02/17): Tendência de subida
 BOLSA DO BOVINO (17/02/17): Manutenção, por maioria, em todas as categorias


PREÇOS MÉDIOS DE PRODUTOS PECUÁRIOS (semana de 13/02/17 a 19/02/17):
AVES: Manutenção nos produtos avícolas, com exceção do frango vivo no mercado de
Dão-Lafões (quebra)
BOVINOS: Tendência de manutenção em todos os mercados
SUÍNOS: Tendência mista, manutenção e subida
OVINOS: Tendência de estabilidade; Elvas e Évora, em baixa, são exceção



COTAÇÕES INTERNACIONAIS
MERCADO INTERNO



LEGISLAÇÃO: Medidas



RECORTES



REUNIÃO GERAL DA INDÚSTRIA EM 6 DE ABRIL, SUBORDINADA
PREPARAR A INDÚSTRIA PARA OS DESAFIOS DA SOCIEDADE?”

DAS

MATÉRIAS-PRIMAS

E

PREÇOS

DOS

CEREAIS

NO

de para a redução de riscos e de bioproteção reforçadas para fazer
face ao vírus da gripe aviária
DE IMPRENSA: Destaques para as regras que devem existir para regular a
relação entre a produção, indústria e grande distribuição; DGAV orientada para o mercado e
para as empresas
AO

TEMA “COMO

 IX JORNADAS INTERNACIONAIS DE SUINICULTURA (10 E 11 DE MARÇO, NA UTAD)
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NOTÍCIAS DE MERCADOS
UNIÃO EUROPEIA – Evolução dos mercados condicionada pela PAC, Brexit,
orçamento e acordos comerciais
Numa altura em que as perspetivas económicas parecem ser mais favoráveis que as previsões
iniciais, inclusivamente em Portugal que registou um deficit de 2.1% - o mais baixo em 42 anos
de democracia – e um crescimento de 1.4%, com um quarto trimestre em alta – a conjuntura
não deixa de ser marcada pela incerteza e condicionada pela discussão em torno de algumas
questões chave.
Desde logo, pela simplificação e modernização da PAC (em consulta pública até inicio de
maio), pelo Brexit (a saída do Reino Unido pode ir além de 2019), a discussão do Orçamento
plurianual com o “buraco” da saída britânica e os acordos comerciais, com a ratificação, na
semana passada, pelo Parlamento Europeu, do CETA (Canadá), com muitos protestos na rua.
E, acrescente-se, o impacto da volatilidade da atual presidência norte-americana e do seu
modelo de governação.
Com mais de 7 000 comentários até ao momento no quadro da consulta pública sobre a PAC,
propostas já começaram a emergir: delegar mais funções nos Estados-membros, nas regiões
ou nos próprios agricultores, em nome da simplificação, mais ambiente, mais “greening”.
Estas opções estão listadas no documento preliminar sobre o estudo de impacto que a
Comissão de Bruxelas deve concluir até ao fim do verão. Um documento que dá mais algumas
pistas que o questionário publicado para consulta e recentemente lançado a 2 de fevereiro, que
inclui 5 blocos e 34 questões sobre a “Modernização e Simplificação da Política Agrícola
Comum”.
Por outro lado, criado por ex-funcionários europeus, entre os quais o português João Pacheco,
antigo Diretor Geral Adjunto da DG AGRI, o “Think Tank” Farm Europe é muito preciso nas
suas propostas para uma "nova ambição" do sector agrícola e alimentar”.
Este grupo de pensadores, com uma larga experiência nos dossiers agrícolas, recomenda, em
particular, com grande detalhe, uma verdadeira caixa de ferramentas para a gestão de riscos.
No entanto, como de costume, são em grande parte as finanças que irão moldar a PAC pós2020. Sobre este ponto, a Comissão da Agricultura do Parlamento Europeu está (mais)
preocupada com o défice líquido que o Brexit irá criar no orçamento agrícola comum. Um déficit
que pode chegar a € 3 biliões de €.
A questão é, portanto, se os Vinte e Sete estão dispostos a preenchê-lo, para continuar a
dedicar 39% das despesas da UE no domínio da agricultura, ou se vão ter de reduzir o atual
apoio e as necessidades de financiamento para este sector.
E assim temos o óbvio: a próxima reforma da PAC, e o futuro dos mercados agrícolas, não
deixará de ser condicionada pela “sombra” do Brexit e pelo orçamento.
CETA aprovado: setores dos bovinos e suínos podem ressentir-se
Pese embora a certeza de que as exportações são o motor e a alavanca da promoção do
equilíbrio (e dos preços) no mercado interno, é sempre difícil a coabitação entre agricultura e
trocas comerciais.
De resto, o CETA (acordo UE/Canadá), aprovado pelo Parlamento Europeu, cujo impacto
global é considerado como muito positivo pelas diferentes famílias políticas e pela generalidade
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das principais organizações agrícolas, levanta desde logo algumas interrogações, sobretudo na
produção de carne de bovino, para a qual a União Europeia vai abrir gradualmente os
contingentes de importação de direito nulo em 6 anos (de 7 640 para 45 840 tons, a que se
juntam mais 4 162 tons como compensação do diferendo sobre as hormonas e 3 000 tons de
carne de bisonte).
No caso dos suínos, o contingente passará de 12 500 tons para 75 000 tons em 6 anos. Temos
ainda abertura para setores como o trigo de qualidade baixa ou média (de 38 853 tons para
100 000 tons em 7 anos) e o milho doce.
Pela sua parte, o Canadá vai abrir o mercado aos queijos e outros produtos lácteos, não
estando previstas concessões mútuas nos ovos e aves. Um dos aspetos mais relevantes foi a
proteção de 143 Indicações Geográficas Protegidas europeias no Canadá.
Aprovado no Parlamento Europeu, falta ainda a ratificação definitiva pelos parlamentos
nacionais e regionais da União Europeia, apesar de estar prevista a aplicação do acordo a
partir da primavera. E ainda vamos ter o Mercosul, o TTIP (?) e acordos com alguns países
asiáticos (China) e a Austrália e Nova Zelândia, sem esquecer a Rússia, com embargo previsto
até final de 2017. Como proteger os mercados europeus, se precisamos de exportar?

PAC – Questionário, opções da Comissão e estratégias de algumas
organizações permitem antever as linhas gerais da reforma
Se o questionário apresentado ao público como parte da sua consulta sobre o futuro da PAC
lançado 02 de fevereiro fornece poucas pistas sobre a direção que a Comissão Europeia
pretende imprimir para a próxima reforma, o estudo de impacto que deve preceder as suas
propostas legislativas - esperado em novembro 2017 - é mais explícito.
As cinco opções que serão estudados sugerem algumas ideias que já alimentam as reflexões
da equipa do Comissário Phil Hogan. As duas primeiras opções são avaliadas apenas como
análise teórica e cenários extremos: a primeira, manter a legislação estadual e a segunda,
remover toda a PAC. As, terceira e quarta, irão considerar novas ferramentas de gestão de
risco, investimento, ajuda à reestruturação e inovação.
A terceira opção incide sobre os incentivos para as mudanças climáticas e serviços ambientais,
enquanto a quarta irá avaliar especificamente se os incentivos para uma melhor integração das
novas tecnologias ajudam a simplificar e modernizar os controlos. Mas a verdadeira novidade
desta poderia vir na próxima reforma do modelo de “governação”. A Comissão quer avaliar a
possibilidade de conceder mais subsidiariedade aos Estados-membros, regiões e,
especialmente, aos próprios agricultores.
Finalmente, a quinta opção sobre a mesa, a partir da perspetiva de um orçamento agrícola que
se reduz com a saída do Reino Unido, pretende estudar a redistribuição dos apoios entre
explorações (das maiores para as de menor dimensão), e mais “amigo” do ambiente, pela
aplicação de um limite na ajuda direta obrigatória. Uma medida que se prevê, venha a ter uma
grande resistência da parte dos agricultores, mas que pode ter algum apoio da parte do
Parlamento Europeu. A publicação da avaliação de impacto está prevista para o final do verão.
No entanto, para já, de acordo com o que nos vai sendo dado concluir, nas reuniões em que
temos vindo a participar (a FEFAC já entregou um primeiro “draft” ao Comissário) as linhas
orientadoras são: manutenção dos pagamentos diretos, desenvolvimento de instrumentos de
gestão de crise para fazer face á volatilidade crescente dos mercados agrícolas e simplificação
dos dispositivos ambientais.
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Exemplo é o da simplificação do “greening” que proíbe, em particular, a utilização de produtos
fitossanitários nas chamadas Áreas de Interesse Ecológico, indo, ao mesmo tempo, ao
encontro de uma das reivindicações dos grupos ambientalistas.
FARM EUROPE apresenta uma nova estratégia
O “think tank” Farm Europe, apresentado em 7 de fevereiro, em Bruxelas, sob o patrocínio de
alguns eurodeputados e na presença da Agricultura Comissário Phil Hogan, deu conta das
suas propostas para a PAC pós-2020, introduzindo melhorias imediatas na legislação atual.
Com base nas conclusões de um fórum organizado em outubro em Itália, a proposta de " Uma
nova estratégia para cadeias alimentares resilientes", recomenda, desde logo, ferramentas
para a gestão de riscos, adaptados à situação do agricultor e incluindo um seguro, é o
elemento central.
Este instrumento, que seria acionado quando as perdas são superiores a 20% e não 30%
como agora, custará ao orçamento agrícola da UE cerca de € 4 biliões por ano no caso improvável – da adesão de todos os agricultores. Este instrumento podia ser adicionado a
ferramentas de estabilização dos rendimentos disponíveis aos operadores, tais como fundos
mútuos para a cobertura de margens e volume de negócios, questão abordada pela Comissão
Europeia no componente agrícola da revisão do quadro financeiro plurianual da União
(Omnibus), e, possivelmente, um "mecanismo de poupança", apoiado pela PAC (reservas de
caixa).
Todas estas ferramentas poderão complementar os pagamentos diretos, “cuja legitimidade
permanece intacta."
Propostas para o funcionamento da cadeia alimentar
A Farm Europe avança igualmente com um "novo acordo" na cadeia alimentar. A UE deve, em
primeiro lugar, reafirmar a "primazia" da PAC sobre as regras gerais de concorrência. Enquanto
isso, a transparência da cadeia alimentar deve ser melhorada, com contratos obrigatórios se os
agricultores o solicitarem, as disposições do "pacote do leite" serão estendidas até 30 de junho
de 2020, as organizações de produtores (carne, em particular) são autorizadas a negociar
coletivamente com os compradores e as Organizações Interprofissionais autorizadas a assinar
acordos sobre "disposições relativas à partilha de valor."
Por fim, a luta contra as práticas desleais na cadeia alimentar, uma lista de práticas proibidas,
seriam estabelecidas a nível europeu, com sanções e, ao mesmo tempo, a garantia do
anonimato do denunciante.
Sustentabilidade ambiental, mas também económica
Para garantir a sustentabilidade ambiental do sector, o “think tank” recomenda a mudança para
um resultado de políticas, em vez de prescritivo, de acordo com os critérios do “greening” e
com base na "vontade" do agricultor. Sugere a promoção das práticas de alta tecnologia para
enfrentar os desafios dos compromissos assumidos no Acordo de Paris sobre as alterações
climáticas - tais práticas podem ser consideradas equivalentes à “ecologização”, no
cumprimento dos critérios -, que envolve um investimento "massivo" na PAC inovação.
Práticas agrícolas "inteligentes" e Sustentabilidade económica são os temas de reflexão da
Farm Europe para o fórum de 2017. Este grupo enfatiza áreas problemáticas para as quais
pagamentos e ajudas específicas permanecem relevantes. Por exemplo, não só o
desenvolvimento de produtos como os biocombustíveis, mas também uma reflexão sobre os
méritos de especialização e, sem qualquer motivação ideológica, sobre a questão da expansão
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agrícola através da intensificação ou extensificação para gerar economias de escala. Ou,
diríamos nós, uma agricultura ou pecuária ecologicamente eficiente, deixando definitivamente
de parte os termos intensivo ou extensivo.
Saúde e nutrição: legislação baseada na ciência
Além disso, para promover uma "relação harmoniosa" entre nutrição e saúde, o grupo de
peritos europeu considera necessário remover alguns obstáculos. Deve-se deixar que os
atores da cadeia alimentar (agricultura, indústria, comércio) definam uma "estratégia clara e
partilhada" na matéria, que a credibilidade da EFSA possa ser reforçada, o consenso científico
tem de ser melhorado para evitar a "confusão" dos consumidores, e a legislação deve ser
"baseada em dados científicos sólidos e credíveis em vez de suposições."
Finalmente, o sexto componente do projeto apresentado pela Farm Europe: Brexit - que "vai
representar um duro golpe para o orçamento da UE" - e comércio. A vontade do governo
britânico para o Reino Unido abandonar a "economia mais livre do mundo" fará com que seja
mais difícil um acordo de comércio livre abrangente entre a UE e este país ", sem mecanismos
de proteção".
Este momento deve ser uma oportunidade para rever a forma como são concedidos à
Comissão, em Bruxelas, mandatos de negociação comercial com Países Terceiros, pelo que a
melhor resposta a uma maior concorrência proveniente de outros países é fortalecer a posição
do sector alimentar europeu, ou seja, a sua competitividade, a sua quota de mercado no
mundo e a sua capacidade de resistência a choques.
Entretanto, Phil Hogan manifestou a sua satisfação com o relatório da Farm Europe, que
"reconhece claramente a necessidade de reforçar a resiliência das nossas operações,
com foco nas ferramentas de gestão de risco." No entanto, o Comissário da Agricultura
também expressou a sua determinação em manter um apoio ao rendimento base e uma rede
de segurança eficaz, através de um sistema de pagamentos diretos.

DOSSIERS SENSÍVEIS – Comissão força Estados-membros a tomar posição
Procurando sair do impasse em que os Estados-membros se colocam na autorização de
dossiers “sensíveis” como é o caso dos OGM e dos pesticidas, ou dos produtos fitossanitários
como o glifosato, a Comissão propõe alterar o procedimento de Comitologia e não ter em conta
o resultado das abstenções no cálculo da maioria qualificada.
Não é certo que esta nova “abordagem” possa resolver o problema, mas obriga os países a
tomar uma qualquer posição, o que vai alterar as estratégias de lobby e levar a um tratamento
dos dossiers a um nível mais ministerial.
Por outro lado, conduz a uma maior necessidade de atuação das Associações como, por
exemplo, a IACA, a um maior trabalho de atuação e de pressão ao nível dos diferentes
Estados-membros, numa (ainda) maior ligação com as autoridades nacionais e os
responsáveis políticos. A “cumplicidade” com o Estado-membro ganha assim uma dimensão
que não tinha no passado, sendo quase que “obrigatória” esta cooperação entre Administração
Pública e os interesses setoriais.
Fontes: Agra Europe nºs 3 582, 3583 DG AGRI/IACA
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BOLSA DO PORCO

INFORMAÇÃO SEMANAL

Sessão de 16 de fevereiro de 2017

Subida de 0.030€
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

16 de fevereiro

1.182

Lérida: Euros peso/vivo

França

16 de fevereiro

1.393

Holanda

10 de fevereiro

1.480

Dinamarca

16 de fevereiro

1.350

Alemanha

15 de fevereiro

1.520

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 23 de fevereiro de 2017 (quinta feira), pelas 19 horas

A Mesa de Cotações
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BOLSA DO BOVINO
INFORMAÇÃO DE MERCADO
SESSÃO Nº 07 de 17 de fevereiro de 2016

TENDÊNCIA: Manutenção por maioria em todas as categorias.
Esta semana, por maioria, a opção foi de manter em todas as categorias.

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

Cotação

Novilhos

4.10

Novilhas

4.15

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 24 de fevereiro de 2017, 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

3,40

3,40

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%

240,00

240,00

0,00%

3,90

3,90

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

3,40

3,40

0,00%

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

4,05

4,05

0,00%

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

3,10

3,10

0,00%

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

2,40

2,40

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

2,20

2,20

0,00%

290,00

290,00

0,00%

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

3,95

3,95

0,00%

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

2,00

2,00

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

2,60

2,60

0,00%

2,00

2,00

0,00%

1,90

1,90

0,00%

3,00

3,00

0,00%

3,00

3,00

0,00%

3,00

3,00

0,00%

2,50

2,20

-12,00%

1,70

1,70

0,00%

2,30

2,20

-4,35%

1,70

1,70

0,00%

Alentejo Litoral (Produção)
Borrego 22 a 28 Kg. Raça não Especificada EUR/KG. P. Vivo

Alentejo Norte (Produção)
Borrego 22 a 28 Kg. Raça não Especificada EUR/KG. P. Vivo

Beja (Produção)
Borrego 22 a 28 Kg. Raça não Especificada EUR/KG. P. Vivo

Castelo Branco (Produção)
Borrego <12 Kg. Raça não Especificada EUR/Kg. P. Vivo

Coimbra (Produção)
Borrego <12 Kg. Raça não Especificada EUR/Kg. P. Vivo

Cova da Beira (Produção)
Borrego <12 Kg. Raça não Especificada EUR/Kg. P. Vivo

Elvas (Produção)
Borrego 22 a 28 Kg. Raça não Especificada EUR/KG. P. Vivo

Estremoz (Produção)
Borrego 22 a 28 Kg. Raça não Especificada EUR/KG. P. Vivo

Évora (Produção)
Borrego 22 a 28 Kg. Raça não Especificada EUR/KG. P. Vivo

Ribatejo (Produção)
Borrego 22 a 28 Kg. Raça não Especificada EUR/KG. P. Vivo
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AVES / OVOS - Cotações nos Principais Mercados de Produção
Semana Anterior em €

Semana Corrente em €

Variação

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

0,90

0,85

-5,56%

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

0,85

0,85

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

0,95

0,95

0,00%

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

0,85

0,85

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

0,90

0,90

0,00%

Ovo Classificado M (ovotermo) EUR/Dúzia
Médio Tejo

0,80

0,80

0,00%

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

0,80

0,80

0,00%

Ovo a peso 60-68 g EUR/KG

0,92

0,92

0,00%

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

1,00

1,00

0,00%

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

0,90

0,90

0,00%

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

2,45

2,45

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

1,40

1,40

0,00%

Algarve

1,64

1,67

1,83%

Beira Interior

1,41

1,41

0,00%

Beira Litoral

1,43

1,45

1,40%

Entre Douro e Minho

1,63

1,66

1,84%

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

1,60

1,63

1,87%

Mercados

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

Semana Corrente em €

Variação

Alentejo

3,00

3,00

0,00%

Algarve

3,00

3,00

0,00%

Beira Litoral

3,08

3,08

0,00%

2,00

0,00%

Mercados
Leitões até 12 Kg

Leitões de 19 a 25 Kg.
Alentejo

2,00

Unidade: EUR / TONELADA

CEREAIS - PREÇOS DO MERCADO INTERNO
Semana Anterior em €

Semana Corrente em €

Variação

Trigo Mole Forrageiro

183,00

183,00

0,00%

Cevada Forrageira (Hexástica)

175,00

175,00

0,00%

Milho Forrageiro

179,00

179,00

0,00%

Mercados
LISBOA

Unidade: EUR / TONELADA
Semana Anterior :
Semana Corrente:
Fonte: SIMA/GPP

De 06 a 12/02/2017
De 13 a 19/02/2017
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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
Jornal Oficial da União Europeia
L 037 – 14 de fevereiro de 2017
Decisão de Execução (UE) 2017/252 da Comissão de 9 de fevereiro de 2017,
Que altera o anexo II da Decisão 93/52/CEE no que diz respeito ao reconhecimento da
Comunidade Autónoma da Estremadura como oficialmente indemne de brucelose (B.
melitensis) e que altera os anexos da Decisão 2003/467/CE no que diz respeito à declaração
de certas regiões de Espanha como oficialmente indemnes de tuberculose e de brucelose, no
respeitante aos efetivos de bovinos, e de Jersey como oficialmente indemne de leucose bovina
enzoótica [notificada com o número C(2017) 691] PDF
Decisão de Execução (UE) 2017/253 da Comissão de 13 de fevereiro de 2017,
Que estabelece procedimentos para a notificação de alertas no âmbito do sistema de alerta
rápido e de resposta instaurado em relação a ameaças sanitárias transfronteiriças graves e
para o intercâmbio de informações, a consulta e a coordenação das respostas a essas
ameaças, em conformidade com a Decisão nº 1082/2013/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 039 – 16 de fevereiro de 2017
Decisão de Execução (UE) 2017/263 da Comissão de 14 de fevereiro de 2017,
Relativa às medidas de redução de riscos e de bioproteção reforçada e aos sistemas de
deteção precoce respeitantes aos riscos de transmissão de vírus da gripe aviária de alta
patogenicidade das aves selvagens para as aves de capoeira [notificada com o número
C(2017) 765] PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 040 – 17 de fevereiro de 2017
Regulamento de Execução (UE) 2017/270 da Comissão de 16 de fevereiro de 2017,
Que altera o Regulamento de Execução (UE) nº 540/2011 no que se refere às condições de
aprovação da substância ativa fluoreto de sulfurilo PDF
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RECORTES DA IMPRENSA
CENTROMARCA
17.fevereiro.2016
MELHORAR A RELAÇÃO ENTRE FORNECEDORES E DISTRIBUIDORES: JÁ TEMOS AS
REGRAS?
Passemos à prática!... - artigo/crónica de Pedro Pimentel.
No passado dia 12 de Dezembro foi formalizada a assinatura, por um conjunto de organizações
de cúpula, o Código de Boas Práticas Comerciais para a Cadeia de Abastecimento
Agroalimentar. CAP, CNA e CONFAGRI, em representação do sector agrícola, a CIP, em
representação de fabricantes e marcas, e a CCP e a APED, em representação dos
distribuidores, grossistas e retalhistas, subscreveram o documento que foi negociado ao longo
de quase três anos.
Veja o artigo aqui
Fonte: MilkPoint

AGROnegócios
18.fevereiro.2016
BREXIT: O IMPACTO NA REDUÇÃO DAS AJUDAS PARA OS PRODUTORES DA UE
O Reino Unido é um contribuidor líquido para o orçamento das União Europeia, o qual se
destina a dois terços da política agrícola.
Por esta razão, depois do Brexit, a União Europeia (UE) poderá ser forçada a racionalizar mais
os pagamentos das ajudas, afirmou o comissário europeu da Agricultura Phil Hogan, numa
entrevista à revista alemã “Der Spiegel”.
A Comissão Europeia já está a pensar sobre o que fazer depois de 2020. Em consequência,
abriu uma consulta pública sobre a nova reforma da Política Agrícola Comum (PAC), quando
se está apenas no segundo ano de aplicação da última reforma.
Segundo Phill Hogan, deve-se avançar para uma política mais orientada ao mercado, mas ao
mesmo tempo que o mercado não dependa da intervenção pública. Esta visão da futura PAC
do comissário é resultado da última crise que se fez sentir no setor do leite e das futas e
hortícolas.
O responsável assinalou ainda que a PAC tem que ser vista como uma compensação ao
agricultor e produtos por maiores níveis de protecção ambiental na sua atividade agrícolas, já
que os seus rendimentos têm que vir do mercado.
O comissário também referiu a necessidade de regras mais simples. Na última reforma, uma
das premissas básicas foi a simplificação, mas o resultado final foram normas muito
complexas, que deixaram insatisfeitas todas as partes. Resta aguardar que na próxima reforma
se atinga este objetivo.
Fonte: Agrodigital

AGROnegócios
19.fevereiro.2016
AÇORES EXPORTAM PELA PRIMEIRA VEZ BOVINOS VIVOS PARA MARROCOS
O Governo dos Açores anunciou este sábado que a região exportou pela primeira vez bovinos
vivos para Marrocos, provenientes de duas explorações da ilha do Pico e que chegaram
quarta-feira àquele país africano.
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«A secretaria regional da Agricultura e Florestas e a Direção Geral de Alimentação e
Veterinária, em articulação estreita com o operador, viabilizaram a primeira exportação de
bovinos vivos dos Açores para Marrocos. Os 58 bovinos machos cruzados de raças de carne,
com idades entre oito e 12 meses, provenientes de duas explorações da ilha do Pico,
chegaram quarta-feira àquele país africano», informa uma nota do executivo açoriano.
O Governo dos Açores sublinha que se tratou de «uma operação muito relevante para a
agropecuária açoriana, numa altura em que as barreiras sanitárias são, cada vez mais, um
sério entrave à movimentação de animais e, deste modo, ao comércio de animais vivos e seus
produtos».
Salientou que, devido «ao reconhecido estatuto sanitário dos efetivos bovinos» da região, têm
sido enviados «animais vivos para a União Europeia (Espanha)».
«Numa época em que não existem fronteiras físicas entre os Estados Membros, este progresso
é assim de vital importância para o desenvolvimento de novas relações comerciais dos
empresários açorianos, neste caso com países terceiros», acrescenta o Governo Regional,
adiantando que está «em preparação outro processo de exportação para o mesmo destino de
um novo lote de animais».
Para o Governo Regional, «a conquista de novos mercados, como o de Marrocos, pode
constituir um importante estímulo para a produção de bovinos nos Açores, quer para produção
de carne, para a reprodução, sejam eles de vocação de leite ou de carne, podendo representar
um importante incentivo à melhoria dos preços pagos aos produtores açorianos, aumentando
os seus rendimentos» e pode indicar «o ponto de partida para novas realidades no comércio e
na produção de carne e de genética» no arquipélago.
Fonte: Lusa

AGROPORTAL
19.fevereiro.2017
ACORDO UE- CANADÁ: CHEGOU A CARNE DE BISONTE
Lopo de Carvalho (Engº Agrónomo)
O Parlamento Europeu, câmara eleita por todos os cidadãos europeus, aprovou o acordo
comercial entre a União a 28 e o Canadá (CETA). A grande implicação deste acordo para o
sector agrícola é, essencialmente a redução drástica, em mais de 90%, das tarifas
alfandegárias. Esta diminuição forte de impostos aplicados aos bens transacionados, entre os
dois blocos, terá como principal efeito a diminuição do preço final dos bens exportados,
aumentando assim a competitividade no país de destino, e ampliando significativamente a
possibilidade de escolha por parte dos consumidores locais.
Para o setor agrícola europeu, é uma oportunidade de ouro de aumentar o acesso ao mercado
canadiano. Com mais de 36 Milhões de habitantes, e um PIB per Capita 35% superior ao da
UE 28, oportunidades de negócio não faltam neste acordo comercial. É uma excelente
oportunidade para aumentar a exportação dos nossos vinhos, que têm elevada qualidade e
preço altamente competitivo, os queijos europeus – com previsão de aumento de vendas em
128% – massas, alguns vegetais, frutas e também açúcar, que infelizmente Portugal deixou de
produzir.
No outro lado da balança chegarão, a preços mais baixos, cereais, alguns vegetais, frutas e
bebidas alcoólicas que não o vinho. Em verdade, alguns sectores críticos da economia como a
carne de aves e ovos, porco e vaca, terão ainda tarifas aduaneiras totais ou parciais e quotas
(TRQs) para que não haja um choque dramático para os agricultores de ambos os lados do
Atlântico. Vinda do outro lado do Atlântico, prevê-se ainda a chegada a Portugal de mais de
três mil toneladas carne de bisonte. Uma verdadeira delícia!
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A proteção de 145 indicações geográficas europeias foi uma grande vitória negocial da União
Europeia. Até agora, não seria difícil encontrar queijo parmesão ou mesmo Pêra Rocha do
Oeste provenientes de terras longínquas. Com esta forte medida política, os nomes dos
produtos terão de estar associados ao seu verdadeiro local de origem, prevenindo assim um
fenómeno de “free riding”. Com a celebração deste acordo comercial, muitos produtos antes
fabricados sem obedecer a regras de concorrência leal passam agora a estar sujeitos a
regulamentação apertada.
Muito se debate, com poucos argumentos e muitos sentimentos, a quem beneficia este tipo de
acordos comerciais. Estou convencido de que em qualquer processo negocial há sectores que
perdem e outros que ganham. Foi assim na Política Agrícola Comum e é assim neste acordo.
As empresas que tenham capacidade de exportação, encontram agora uma excelente
oportunidade para colocar os seus produtos num mercado vasto e com elevado poder de
compra. Naturalmente os pequenos empresários, que caracterizam a maioria do tecido agrícola
português, terão de se unir para procurar obter algum poder de entrada no Canadá.
Sectores como a carne de bovino, em que o Canadá se apresenta como forte player mundial,
podem ver neste acordo bastantes aspetos negativos. Felizmente, países como Israel têm
aumentado as suas compras ao nosso território em mais de 100%, por comparação com o ano
de 2015. Assim, prevendo que o Canadá nos venda uma maior quantidade de carne de bovino,
os nossos agricultores devem encontrar novos mercados, mas devem também diferenciar o
seu produto, uma vez que a esmagadora maioria da carne canadiana, que nos será vendida,
será um produto indiferenciado.
As controvérsias sobre segurança alimentar têm surgido, em especial, porque todos estes
temas respeitantes à alimentação humana fazem tocar todas as campainhas junto dos
cidadãos. Deste modo, importa esclarecer que os padrões de segurança aplicados, quer na
União Europeia, quer no Canadá, são necessariamente altos. Desta feita, as carnes de porco e
vaca tratadas com hormonas de crescimento permanecerão inaptas para entrarem no circuito
comercial europeu.
A realização destes acordos comerciais deve ser acompanhada por um forte programa de
modernização do setor agrícola europeu. Para se baterem num mercado internacional
tremendamente competitivo, que estes acordos comerciais promovem, os nossos empresários
agrícolas precisam de ferramentas adequadas. Importa que a PAC, que em nada se altera com
este acordo, entregue aos empresários agrícolas todas as ferramentas para que estes se
tornem mais competitivos. Não podemos produzir mais caro, graças a legislação obsoleta, e
vender sob o mesmo preço. Temos de ter uma agricultura moderna e competitiva.
O acordo deverá entrar em vigor no próximo mês de abril, a título experimental. Faltará então a
ratificação pelos Parlamentos Nacionais e Regionais, a qual poderá demorar ainda um largo
número de meses. Brevemente o Comissário Europeu da agricultura, Phil Hogan, visitará o
Canadá, e deixou já o convite a que empresários europeus o acompanhem nesta rota
comercial. Fica a sugestão para o programa.

Veterinária Atual
20.fevereiro.2017
FOMOS VISITAR O INIAV E DESCOBRIMOS UMA NOVA CULTURA ORIENTADA PARA O
MERCADO E PARA OS CLIENTES
O Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV) quer ser “a instituição de
referência” em Portugal nas suas áreas de competência. Para isso, “investimos nos últimos
anos cerca de quatro milhões de euros na modernização das infraestruturas, em novos
equipamentos e pessoal qualificado nos nossos laboratórios”, afirma o presidente do Conselho
Diretivo.
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No âmbito de uma reportagem da VETERINÁRIA ATUAL ao recém-inaugurado Laboratório
Nacional de Referência de Saúde Animal (LNRSA) – na sede do INIAV, na antiga Estação
Agronómica Nacional – Nuno Canada salienta: “mudámos para Oeiras, onde temos agora um
laboratório moderno, ao nível dos melhores da Europa, com três salas de nível biossegurança
3, composto pelos laboratórios de Virologia, Bacteriologia, Parasitologia” que, em conjunto com
o Laboratório de Microbiologia Alimentar (em Vairão, Vila do Conde), constituem o LNRSA.
“Nestes laboratórios temos todas as valências que um médico veterinário precisa”, assegura o
presidente, também ele médico veterinário, adiantando que “a parte que os laboratórios
privados podem realizar deverá rondar apenas os 10% dos serviços que nós podemos prestar”.
Um Instituto ‘orientado para o mercado’
Posteriormente Miguel Fevereiro, diretor da Unidade Estratégica de Produção e Saúde Animal
e responsável pelo Laboratório de Virologia, revelou que “vamos ter preços atrativos,
nomeadamente em diversos ‘pacotes’ de análises e testes específicos que são necessários,
por exemplo, para a exportação de animais para alguns países fora da União Europeia (UE) e
outros, sendo que, cada análise separadamente terá um custo mais elevado que o
contabilizado no ‘pacote’ definido”.
Miguel Fevereiro, diretor da Unidade Estratégica de Produção e Saúde Animal e responsável
pelo Laboratório de Virologia
Esta e outras medidas que o INIAV está a preparar, como a criação de um site com uma área
específica para os clientes/médicos veterinários, onde estes possam comunicar facilmente com
o Instituto e pedir de forma rápida todos os testes de que necessitam, fazem parte de “uma
nova cultura organizacional que temos vindo a implementar, de uma orientação para o
mercado, para os nossos ‘clientes’”, garante o presidente. Ou seja, “uma orientação para os
agricultores e médicos veterinários, dando resposta efetiva às suas necessidades”.
Nuno Canada lembra que, ainda na área veterinária, o INIAV tem também uma área de
investigação que “está concentrada em Santarém, nas instalações da antiga Estação
Zootécnica Nacional, onde fazemos investigação em toda a fileira – produção animal e de
alimentos para animais, melhoramento de raças e de pastagens, etc.”, acrescentando: “bem
como uma componente genética, uma vez que é ali que está o Banco Português de
Germoplasma Animal”.

20.fevereiro.2016
GOVERNO VAI ACELERAR PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS QUE SOBEM SALÁRIOS
Vieira da Silva quer acelerar a publicação de portarias que estendem as convenções colectivas
a todo um sector, tal como pediam patrões e sindicatos.
O Governo quer encurtar os prazos de publicação das portarias de extensão, acelerando assim
a aplicação de aumentos salariais e de outras condições de trabalho negociadas nas
convenções colectivas a todo um sector.
Trata-se de uma das poucas reivindicações comuns a patrões e sindicatos – à qual a troika se
opôs – e com a qual o ministro do Trabalho relevou que está de acordo, à saída de uma
reunião de concertação social onde o tema foi debatido.
Actualmente a publicação de portarias de extensão demora meses, nalguns casos anos,
atrasando a aplicação de aumentos salariais a parte dos trabalhadores.
"Na próxima reunião o Governo apresentará uma proposta que será sempre de simplificação
do processo, de redução dos tempos e de garantia que as dificuldades que por vezes estes
processos colocam sejam fortemente minimizadas", afirmou Vieira da Silva.
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O que é uma portaria de extensão?
As convenções colectivas definem salários mínimos por cada categoria e outras condições de
trabalho, a nível sectorial ou de empresa. Resultam da negociação entre associações
empresariais e sindicais e estabelecem regras com força de lei sobre questões como o horário
normal, os mecanismos de flexibilização do horário, o custo das horas extraordinárias, os dias
de férias ou com a fixação do feriado de Carnaval, por exemplo.
Quando as convenções colectivas são publicadas só se aplicam, numa primeira fase, às
empresas e aos trabalhadores filiados nas associações patronais e sindicais que as assinaram.
Para que sejam alargadas a outras empresas do sector é necessária a "portaria de extensão",
um acto administrativo do Governo.
Vieira da Silva ainda não revelou a sua proposta, que deverá fixar prazos máximos, mas
mencionou que há uns anos atrás era possível concluir o processo "num prazo médio de trinta
e poucos dias". De acordo com um documento do Governo, o prazo médio de decisão era de
36 dias úteis em 2010, tendo-se agravado para 135 dias em 2012 e tendo sido no ano passado
de 113 dias úteis.
Se a aceleração da publicação de portarias acelera os efeitos de aumentos salariais porque é
que os patrões a defendem? Porque tal como explicou ao Negócios Gregório Novo, da CIP, na
edição desta sexta-feira, se as portarias não são publicadas há empresas que terão de aplicar
esses aumentos mais cedo – e as mais prejudicadas são precisamente as empresas filiadas
nas associações patronais.
Governo quer alterar regras da troika
As portarias de extensão são defendidas pelo Governo como forma de harmonizar condições
de trabalho, de garantir regras de concorrência saudável entre as empresas e de dinamizar a
própria contratação colectiva.
A troika não acredita nas virtudes das portarias de extensão, alegando que não se devem
impôr aumentos salariais a empresas que podem não ter condições para os suportar e que não
participaram na negociação.
Durante o programa de ajustamento, depois de uma fase de congelamento de publicação de
portarias foi aprovada uma resolução de conselho de ministros que as limitou bastante, em
2012. Dois anos depois, a resolução foi alterada e os critérios foram aligeirados: basta agora
que as associações patronais sejam compostas em 30% por micro, pequenas e médias
empresas para que a portaria seja estendida.

CGTP, UGT e CCP defenderam a revogação da resolução de Conselho de Ministros que
enquadra esta questão, mesmo na sua versão de 2014.
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Vieira da Silva revelou vontade de alterar a resolução em vigor.
"A solução que hoje existe é esdrúxula, no sentido em que não é adequada porque há uma
resolução do Conselho de Ministros que é um instrumento com poder legislativo limitado que
se está a sobrepor a normas do Código do Trabalho, que é uma lei da Assembleia da
República".
"Agora, podemos entender uma intervenção legislativa que seja regulamentadora do Código do
Trabalho, sem o alterar, não precisará de ter uma intervenção da Assembleia da República", ao
contrário do que pedia a CGTP. "Mas o modelo não está fechado", acrescentou.
"Se simplificarmos a legislação aproximamo-nos das condições que permitiam que esses
valores médios fossem pouco superiores a um mês", disse também.
E quer o Governo alterar os critérios de representatividade fixados em 2014? "Vamos ver".
Governo admite retroactividade de poucas semanas
A questão que, no âmbito deste tema, opõe patrões e sindicatos é a da retroactividade dos
aumentos salariais. Os sindicatos querem garantir que a portaria é retroactiva ao mês em que a
convenção produz efeitos; os patrões estão contra.
É um problema "muito importante", mas "quanto mais curto for o período menos relevância tem
a questão da retroactividade", referiu o ministro. "E é aí que devemos colocar toda a força para
desviar dessa discussão".
Mas mesmo com prazos curtos, deve ou não haver retroactividade? Vieira da Silva defendeu
que sim. Num cenário de atraso de um mês, a retroactividade "não é posta em causa por
ninguém". Nem pelos patrões, garantiu.
"Não é posta em causa por ninguém a existência de uma retroactividade de curta dimensão",
concluiu.
A Favor e Contra Portarias De Extensão: Os Argumentos
As portarias de extensão têm sido defendidas como essenciais por patrões e sindicatos e
criticadas pelos credores. Conheça os argumentos a favor e contra.
A favor
Concorrência
Como as convenções colectivas definem condições mínimas de trabalho, a publicação de
portarias de extensão uniformiza as regras.
Dinamização
Quando as portarias de extensão não são publicadas as confederações patronais não têm
tanto interesse em assinar acordos com regras que não chegam a todos. As portarias de
extensão dinamizam a contratação colectiva.
Associativismo
Sem harmonização das regras, as empresas que não estão filiadas nas associações patronais
poderão garantir custos mais baixos.
Contra
Imposição
A extensão quase automática dos acordos leva à imposição de condições que podem não se
adequar a todas as empresas, até porque nem todas estavam representadas na negociação.
Pressão salarial
O mero alargamento destes acordos garante estende os salários mínimos a um leque mais
vasto de empresa, o que poderá ter efeitos no emprego.
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Representatividade
Os sindicatos e as associações patronais ganham uma influência que as organizações
internacionais consideram desproporcionada face ao número real de associados.
Fonte: Jornal de Negócios

21.fevereiro.2016

SERRA DA ESTRELA: AS OVELHAS PODEM NÃO CHEGAR PARA O QUEIJO
A redução do número de ovelhas da Serra da Estrela não parou de baixar nos últimos cinco
anos, o que leva a associação do setor a defender incentivos públicos à preservação do queijo
certificado da região.
“Não podemos deixar extinguir o queijo Serra da Estrela”, disse à agência Lusa Manuel
Marques, presidente da Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela
(ANCOSE), que abrange 18 municípios dos distritos de Viseu, Coimbra, Guarda e Castelo
Branco.
Este filho de pastores de Mangualde, no distrito de Viseu, disse que, em 2012, havia cerca de
120 mil ovelhas das duas raças autóctones, “bordaleira” e “churra mondegueira”, de cujo leite é
feito o queijo com denominação de origem protegida (DOP). No entanto, segundo Manuel
Marques, o número de efetivos tem vindo a registar uma “quebra substancial”, situando-se
atualmente nas 75 mil cabeças.
“Qualquer dia, o leite produzido pelas raças da Serra da Estrela não chega para o queijo que é
consumido no país”, alertou.
Para o presidente da ANCOSE, com sede em Oliveira do Hospital, importa que o Estado e as
autarquias avancem com novas medidas de apoio à produção, recorrendo para tal aos fundos
europeus do Portugal 2020.
Manuel Marques lamentou que, na sequência de “uma alteração substancial da lei”, no ano
passado, tenha sido retirado aos criadores um apoio anual de 15 euros por cada ovelha, que
existia ao abrigo das chamadas “medidas agroambientais”, como incentivo ao aparecimento de
novos rebanhos e ao desenvolvimento do mundo rural, com financiamento da União Europeia.
“Os pastores estão a viver com muitas dificuldades”, acrescentou, defendendo que “a
Administração Central e os municípios tenham esse cuidado” de elevar o nível das economias
familiares do interior montanhoso.
Na sua opinião, “a política de subsídios à agricultura e pecuária está errada há muitos anos e
isso tem sido transversal a todos os governos”, sendo necessário, no caso da ovinicultura da
Serra da Estrela, incentivar o aparecimento de novos rebanhos.
Uma agricultura rentável mas uma vida difícil
A “diminuição substancial” dos efetivos de raças autóctones “ameaça a qualidade do queijo”
certificado e compromete mesmo a capacidade dos criadores responderem à crescente
procura deste produto DOP do Centro de Portugal.
“A maioria dos pastores da região tem idades acima dos 50 a 60 anos. Hoje, não há incentivos
a esta parte da agricultura, que é a mais rentável, mas também a mais difícil”, sublinhou o
presidente da ANCOSE.
Trata-se de um setor que “cria trabalho e riqueza e é também importante na prevenção dos
incêndios florestais”, mas entre os produtores de queijo da Serra da Estrela “não há domingos,
não há feriados, nem festas”, enfatizou.
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A associação, que nasceu em 1981, tendo como principal objetivo o melhoramento genético e
a defesa das ovelhas da Serra da Estrela, foi nomeada três anos depois como entidade gestora
do livro genealógico da raça e reúne atualmente 267 produtores.
O queijo da Serra da Estrela está este ano presente num ciclo de feiras, que começou no dia
11, em Penalva do Castelo (Viseu) e que encerra a 19 de março, em Fornos de Algodres
(Guarda). O calendário inclui ainda Celorico da Beira (Guarda), entre os dias 18 e 26. Seguemse as feiras de Seia, Gouveia e Manteigas (Guarda), no fim de semana prolongado do
Carnaval, de 25 a 28 de fevereiro. O queijo de ovelha terá também destaque em Trancoso, nos
períodos de 24 a 26 de fevereiro e de 04 a 05 de março. Em março, entre os dias 04 e 19,
decorrem as feiras de Oliveira do Hospital e Tábua (Coimbra), Aguiar da Beira e Fornos de
Algodres (Guarda).
Fonte: Sapo24

AGRICULTURA E MAR Actual
21.fevereiro.2016
SUPERFÍCIE DE CEREAIS DE OUTONO/INVERNO DIMINUI PARA MÍNIMOS HISTÓRICOS
A continuação do tempo seco ao longo do mês de Janeiro condicionou as sementeiras tardias
de algumas áreas de cereais de Outono/Inverno, em particular das que seriam instaladas com
cevada. Esta situação veio acentuar as anteriores previsões de diminuição da superfície
ocupada por estas culturas, estimando-se reduções de 5% na área de centeio, 10% nas áreas
de trigo mole, triticale e cevada e 15% na de trigo duro, dizem as previsões agrícolas do
Instituto Nacional de Estatística (INE), de 31 de Janeiro.
Os técnicos do INE adiantam que as actuais previsões apontam assim para uma área total de
cereais de Inverno a rondar os 130 mil hectares, o que corresponde ao registo mais baixo
observado nas últimas 3 décadas, num ano em que as condições climatéricas possibilitaram
a normal realização das sementeiras.
Produtividade da aveia acima das 1,4 toneladas por hectare
As germinações dos cereais de Outono/Inverno decorreram normalmente, os povoamentos
estão regulares e encontram-se, na sua maioria, na fase do afilhamento. Ao longo do mês
verificou-se um reduzido desenvolvimento vegetativo, sobretudo devido às baixas
temperaturas, mas também porque, com o tempo seco, não foi ainda possível às plantas
aproveitarem o azoto disponibilizado pelas adubações de cobertura entretanto realizadas, diz o
INE.
Tal como nas pastagens e nas culturas forrageiras, a recuperação do potencial produtivo
dependerá da continuação do registo de precipitação e de temperaturas dentro dos parâmetros
normais para o inverno, situação que tendeu a ocorrer a partir da última semana de Janeiro. As
previsões apontam para uma produtividade da aveia acima das 1,4 toneladas por hectare (16%
superior à média do último quinquénio).
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REUNIÃO GERAL DA INDÚSTRIA – 6 de abril
“Como preparar a Indústria para os Desafios da Sociedade?”
Na sequência dos contactos anteriores, vimos confirmar que no próximo dia 6 de abril,
integrado na Assembleia Geral da IACA, vamos realizar mais uma Reunião Geral da Indústria –
que celebra igualmente as 100 de edições da Revista “Alimentação Animal” -, a qual irá
abordar a temática da Comunicação (interna e com a opinião pública e consumidores, as
plataformas e redes sociais), Eficiência na Utilização de Recursos (matérias-primas e
ingredientes) e Competitividade, o que está na linha das preocupações atuais do Setor.
Como Preparar a Indústria para os Desafios da Sociedade?
Temas centrais para o futuro da Indústria da Alimentação Animal e de toda a Fileira.
Para já, contamos com os seguintes moderadores e oradores confirmados:
Abertura:

Cristina de Sousa (IACA)
Rachel Bickford (Embaixada dos E.U.A.)

1º Painel “Os Desafios da Comunicação”:
Moderadora - Teresa Silveira (jornalista da Vida Económica/AGROVIDA)
Oradores: Pedro Queiroz (FIPA)
José Diogo Albuquerque (AGROPORTAL)
Catarina Labau (FPAS)
Valérie Bris (EUROFAC)
Tiago Ferreira (Passio)
2º Painel “Sustentabilidade e Competitividade: Moda ou Exigência Social?”
Moderador - José Diogo Albuquerque (AGROPORTAL)
Oradores: USSEC
Rui Gabriel (APIFARMA)
Luísa Valente (SANFEED/Universidade do Porto)
Maprico/GlobalFeed
Assembleia Geral da IACA (Aprovação do Relatório e Contas)

O Programa, detalhado, e local, serão divulgados muito em breve.
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IX JORNADAS INTERNACIONAIS DE SUINICULTURA
IAAS / UTAD

A Associação Internacional de Estudantes de Agricultura da Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro (IAAS – UTAD) vai promover nos dias 10 e 11 de março as IX Jornadas
Internacionais de Suinicultura.
Em debate estarão questões como Nutrição, Ambiente, Reprodução, Maneio, Bem-Estar
Animal, Instalações e Equipamentos e Sanidade Animal.
“Com a realização destas jornadas pretendemos fomentar a troca de ideias e conhecimentos
entre a comunidade científica nacional e internacional, estudantes universitários, empresários e
produtores nesta área. É nossa pretensão que estas Jornadas constituam um importante fórum
de debate e reflexão sobre os problemas e ânsias com que se debate o sector”, refere a
organização.
Como sempre, desde o seu início deste evento, há quase duas décadas, a IACA apoia a
organização participando também como orador, por intermédio do Secretário-Geral Jaime
Piçarra, com a apresentação: “Desafios e Estratégia da Indústria para uma Produção
Sustentável”, na abertura das Jornadas, e da Assessora Técnica Ana Cristina Monteiro
na Mesa Redonda, moderada pelo nosso Diretor João Barreto, “O que deve a UTAD fazer para
uma melhor preparação dos seus alunos?”, no dia 10 de março
O programa completo pode ser consultado aqui
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