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 ALIMENTOS MEDICAMENTOSOS: Revisão da legislação aguarda aprovação da
Tríloga; IACA apresenta o ponto de situação do dossier
 RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA: Associações do Setor estão integradas, cada vez
mais, nos Planos de Ação dos Estados-membros; alimentação animal é parte da
solução
 PROTEÍNA: Plano Europeu divulgado no Conselho de 19 de fevereiro pelo Comissário
Phil Hogan; Ministros e FEFAC reagem à declaração
 PAC: Ministro Capoulas Santos defende orçamento e convergência das ajudas, sendo
favorável ao ligamento voluntário
 BOLSA DO PORCO (15/02/18): Tendência de subida (0.056 €/kg carcaça)
 BOLSA DO BOVINO (16/02/18): Descida de 0.01 € nos novilhos e de 0.03 €/kg carcaça nas
novilhas; manutenção nas restantes categorias e classificações
 PREÇOS MÉDIOS DE PRODUTOS PECUÁRIOS (semana de 12/02/18 a 18/02/18):
AVES: Tendência de manutenção nos produtos avícolas
BOVINOS: Tendência de estabilidade em todos os mercados de referência
SUÍNOS: Tendência de subida no porco; estabilidade nos leitões
OVINOS: Estabilidade é nota dominante
 PREÇOS DOS CEREAIS NO MERCADO INTERNO
 COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS
 LEGISLAÇÃO: Laboratório de referência da UE para as encefalopatias espongiformes
transmissíveis
 RECORTES DE IMPRENSA: Destaques para as novas realidades das doenças na pecuária,
para a revisão da PAC e as novas tendências dos consumidores
 REUNIÃO GERAL DA INDÚSTRIA DIA 3
INDÚSTRIA PARA 2030?

DE

MAIO

VAI DEBATER INOVAÇÃO E

COMPETITIVIDADE: QUE
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NOTÍCIAS DE MERCADOS
ALIMENTOS MEDICAMENTOSOS – Aprovação da nova legislação na etapa
final com negociações da Tríloga
Como é do conhecimento geral, a revisão da legislação sobre os alimentos medicamentos, a
par da relativa aos medicamentos veterinários, tem vindo a ser discutida desde há vários
meses, de presidência em presidência, com a Eslovénia a conseguir um relativo consenso com
os Estados-membros.
A Bulgária, tendo dado prioridade a este dossier, a par de outros como a resistência
antimicrobiana (diretamente ligado), a revisão da PAC e o orçamento da União para o período
2021-2027, quer encerrar o processo até final de junho.
O grande obstáculo, sobretudo ao nível do Parlamento Europeu têm sido os medicamentos
veterinários, que decorre em paralelo com os alimentos medicamentosos.
A IACA tem tomado posição pública sobre o assunto e trabalhou diretamente com a DGAV,
como é do conhecimento das empresas, para além de ter analisado este tema no FeedMed,
refletindo um interesse comum dos países do Sul.
Em termos globais, duas notas relevantes: as tolerâncias serão introduzidas com base em
avaliações científicas da EFSA e o estatuto dos coccidiostáticos não será posto em causa. A
recolha dos alimentos e a etiquetagem são questões (ainda) sem uma resposta satisfatória. O
problema da contaminação cruzada é crítico e o Conselho não está alinhado com as posições
dos outros parceiros.
Com aquele Órgão a ter uma posição definida, neste momento a discussão está ao nível da
chamada Tríloga, ou seja, a procura de uma posição comum da Comissão, Conselho e
Parlamento Europeu. Nesta Instituição, a relatora é a eurodeputada espanhola Clara Aguilera,
que tem tido uma posição próxima das posições da Indústria.
No dia 8 de março, a deputada reunirá com a CESFAC e dia 9, terá lugar em Madrid, uma
reunião do FeedMed onde este tema será abordado. Ainda existe alguma margem de manobra
para alterar a futura legislação, salvaguardando as questões que preocupam a indústria
europeia.
Agendadas as reuniões da Tríloga para 7 de março e 28 de abril, o objetivo é ter um
compromisso final em junho de 2018, para que possa ser votado no Plenário do Parlamento
Europeu. A nova legislação deverá entrar em vigor em 2019, mas algumas das prerrogativas
(tolerâncias) estão previstas para vigorar a partir de 2022, com base nas avaliações da EFSA.

RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA
Investigação & Desenvolvimento

–

FEFAC

integra

consórcio

para

Cada vez mais, o problema da resistência antimicrobiana está no centro da agenda política dos
Estados-membros e das empresas, e o dossier sobre a redução da utilização de antibióticos é
uma questão central para o futuro da pecuária e da alimentação animal, tendo em conta, para
além das exigências da Sociedade, o Plano de Ação da Comissão, da própria OMS e a sua
transposição para os diferentes Estados-membros, com metas de 30 a 50% de redução para
os próximos anos.
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Este foi de resto um tema tratado na última Assembleia Geral da IACA, o que nos levou a
pressionar a DGAV e parceiros da Fileira para a assinatura de um compromisso de redução na
produção de suínos, que conta com o apoio da DGAV e da FPAS, entre outros.
Pretendemos metas realistas e que permitam manter o Setor competitivo e que os mecanismos
de autocontrolo e autorregulação funcione em nosso benefício e da melhoria da imagem da
produção animal, ao mesmo tempo que evitamos que as autoridades nos venham a impor
metas mais complexas e difíceis de atingir.
Nos setores dos suínos e coelhos existe a noção de que a chamada “desmedicalização” é uma
aposta que devemos prosseguir, criando-se condições para uma produção e consumo mais
sustentáveis. Uma estratégia em que todos os parceiros devem estar envolvidos e
comprometidos, desde os produtores, veterinários, incluindo a nossa Indústria e em que o
papel da alimentação animal e a gestão/maneio da exploração ganham uma nova importância.
Conscientes de tudo isto e deste impacto, até porque existem Estados-membros, por exemplo
a Holanda e a Alemanha, em que os industriais assumiram o compromisso de não fabricar
alimentos medicados e outros, em que se trata de uma mera prestação de serviços, estão a
aumentar os preços na tentativa de desencorajar o seu fabrico, a FEFAC aceitou integrar um
consórcio para um projeto de investigação liderado pela Universidade de Luke (Finlândia) e
que integra, entre outros parceiros, a Universidade Nova de Lisboa e a Consulai. Outras
entidades envolvidas são os representantes dos veterinários europeus e da indústria
farmacêutica.
Com uma duração de 4 anos e um orçamento de 6 milhões de €, o Projeto (ainda a aguardar a
aprovação no quadro do Horizonte 2020, em abril) tem 2 prioridades bem definidas:
 Ajudar os produtores e os outros stakeholders a tomar decisões na gestão da saúde, bemestar animal e utilização de antibióticos
 Definir orientações e alternativas sustentáveis que serão disseminadas pelas empresas e
explorações pecuárias
No fundo, partindo-se dos cenários atuais e alternativos e estratégias integradas, procura-se
redefinir a pecuária do futuro. No final de 2018, é esperada a abertura de um novo concurso
internacional, dirigido ao tema das alternativas aos antibióticos.
Em conclusão, com maior ou menos intensidade, a Indústria da alimentação animal participa
nos Planos de Ação dos diferentes Estados-membros nesta luta contra a resistência
antimicrobiana, como é o caso da IACA, com a DGAV e os outros parceiros da Fileira. Numa
perspetiva de “Uma Só Saúde”.
É também por isso que estamos empenhados na assinatura do compromisso para os suínos
que, em princípio, poderá ser assinado em maio, no Montijo, na Feira Nacional do Porco.

PROTEÍNA – Comissário Hogan apresenta as linhas do Plano Europeu no
Conselho Agrícola
Tal como previsto e como aqui referimos na semana passada, o Comissário Phil Hogan
apresentou aos Ministros da Agricultura as ideias gerais relativas ao Plano Europeu para a
Proteína, no Conselho Agrícola de 19 de fevereiro.
No essencial, os Ministros acolheram a ideia e a metodologia proposta: lançamento de um
inquérito aos stakeholders, cuja respostas terão de ser enviadas até dia 23 de março; estudo
de Mercado, que deverá estar disponível no segundo semestre de 2018; 4 Workshops
temáticos sobre investigação & desenvolvimento (este já em abril), desafios agronómicos e
ambiente, desenvolvimento e cadeia de valor, potencial de mercado nos diferentes segmentos,
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ou seja, dois workshops mais técnicos e outros 2 mais económicos e de política. No final do
ano, durante a presidência da Áustria, o Plano poderia ser apresentado e aprovado.

Reações do Conselho e da FEFAC
Vários Ministros salientaram a importância do Plano à luz do elevado déficit de proteína, da
proteção ambiental e da biodiversidade, bem como a luta contra a desflorestação, fazendo
alusões à recente Declaração sobre a Soja, que pretende ser uma promoção em favor da soja
Europeia, produzida sem OGM. Outros pronunciaram-se sobre a dependência e a
competitividade da indústria e da pecuária, devendo considerar-se todas as alternativas.
Para já, algum cuidado nas diferentes posições, até porque não existem propostas concretas.
Do ponto de vista da FEFAC, na sequência de reuniões que tivemos com a Comissão Europeia
– ficando claro que no quadro da PAC não haverá mais apoios específicos para este Plano,
sendo uma questão que pode ser equacionada nas exigências ambientais ou nos apoios
voluntários ligados – foi emitido um comunicado de imprensa (ver documento infra que remete
para diversos links), dando conta da importância da proteína e da soja para a indústria e
pecuária europeias, às necessidades futuras e apelando a políticas coerentes e que permitam
que o Setor se mantenha competitivo e sustentável.

EU Farm Council supports EU protein plan / FEFAC calls for more consistency of
EU policies affecting EU protein supplies

EU Member States supported the EU Commission workplan on the EU Protein plan at the
EU Farm Council meeting on 19 February 2018. EU Farm Commissioner Phil Hogan
announced the publication of a Market report by the end of 2018. DG AGRI services
launched a stakeholder survey which will run until 23 March 2018. FEFAC called for more
consistency of EU polices affecting supply of home grown protein sources in a Press
release
The Farm Council noted the Commissions intention to address EU's "significant and
longstanding feed protein deficit". The plan will address research and innovation, agronomic
challenges and the environmental benefits of protein crops, the development of supply/value
chains and market potential for EU plant proteins in different market segments, including food.
Farm Ministers underlined the importance of addressing protection of the environment and the
fight against deforestation. They also discussed economic incentives for protein plants in future
CAP rules and mentioned importance of maintaining coupled support.
FEFAC welcomed the EU protein plan in a press release ((18) CP 3) highlighting the need for
more consistency between different EU policies affecting supply of home grown protein sources
(Biofuels, Circular Economy and Resource Efficiency agenda 2030).
FEFAC also stressed the importance of animal nutrition science for the selection of high quality
protein sources responding to physiological needs of Livestock animals. FEFAC will prepare a
contribution to the stakeholder survey launched by the Commission on 19 February 2018 and
has nominated Marek Kumprecht (Czech feed association – SKK) and Yvan Dejaegher (Belgian
feed association – BFA) to the first DG AGRI workshop in Research objectives to be held on 2324 April 2018 in Brussels.
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A FEFAC delegation led by FEFAC President Nick Major met with the cabinet of Farm
Commissioner Phil Hogan and DG AGRI Director for markets, Mr Jens Schaps on 1314 February 2018 to discuss the future EU protein plan. The FEFAC delegation was composed
of Jaime Piçarra (IACA, Vice-Chair Industrial Compound Feed Production Committee), Ursula
Huber (VFÖ) and Valérie Bris (EuroFac). The cabinet and DG AGRI services welcomed
FEFAC's contribution as a key stakeholder representing the largest user of plant proteins,
stressing their commitment to cooperate in all areas. Mr Schaps also accepted the FEFAC
invitation to deliver a key note speech at the next FEFAC annual meeting in Lyon on 21 June
2018, with the objective to provide the EC's views on the interactions between the EU protein
plan and the next CAP.
The EC officials invited FEFAC to share latest update on innovation in animal nutrition science
noting that FEFAC experts are welcomed in all thematic workshops. They stressed that the final
date and place of the high-level conference planned before the end of the year are not yet
decided but indicated that FEFAC may expect a key note speaker invitation. They also showed
willingness to address the current market trends and challenges linked to non-GM feed supply,
encouraging FEFAC to highlight the lack of EU harmonisation on "non-GM" claims for products
of animal origin as a barrier and trade distortion for the single market. FEFAC will seek to
finalise its draft letter on "non-GM" feed related claims requesting more harmonisation at EU
level to DG SANTE asap, including DG AGRI in the recipient list. COPA/COGECA invited
FEFAC to maintain focus on the economic impact assessment of home-grown protein supplies
during the DG AGRI data collection phase at a joint meeting on 13 February 2018, noting the
expected pressure on the future CAP "post 2020" farm budget.

Um tema que pela sua relevância para o futuro do Setor, vamos seguir bastante de perto, quer
ao nível da IACA e da FIPA (Grupo de Acompanhamento da PAC), quer nas funções que
desempenhamos na FEFAC.
Certamente a ter em conta na Reunião Geral da Indústria sobre Inovação e Competitividade,
que vamos realizar no dia 3 de maio.
O Programa e os painéis estão já definidos, pelo que deveremos finalizar e começar a divulgar
o evento no início de março.

PAC – Ministro Capoulas Santos recusa redução do orçamento e defende
regime de ajudas ligadas
Tal como previsto, no Conselho Agrícola de 19 de fevereiro, teve lugar mais um debate sobre a
proposta de revisão da PAC pós-2020, com o objetivo de, até final de março, se avançar nas
principais orientações políticas, antes da apresentação das propostas da Comissão, previstas
para o mês de junho.
Naturalmente, depois de se conhecer a proposta de orçamento plurianual (MMF) e com o
impacto do Brexit melhor avaliado.
Neste Conselho estiveram em análise as questões ligadas aos pagamentos diretos, os ligados
ao ambiente (“pagamentos verdes”) e o desenvolvimento rural. Por outro lado, as ajudas
ligadas (pagamento voluntário) prometiam (e prometem) dividir igualmente os Estadosmembros.
No entanto, se os diferentes países parecem concordar na necessidade de ter um sistema de
pagamento mais exigente pela prestação de serviços ambientais – medidas voluntárias e uma
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condicionalidade mais exigente – a complexidade da implementação de todo este processo (a
chamada subsidiariedade) pelas Administrações nacionais inquieta todos os Ministros, com
particular ênfase nos do Sul da Europa.
No Desenvolvimento Rural, avançam com a simplificação das regras, mas sem um Orçamento
adequado, de nada servem as ambições da Comunicação da Comissão. Foi também isso que
a IACA referiu aos responsáveis da DG AGRI no âmbito da discussão sobre a apresentação do
Plano da Proteína e a sua articulação com a PAC.
E numa altura em que se fala de cortes profundos na futura Política Agrícola Comum e nos
Fundos de Coesão (de 15 a 30%, de acordo com os cenários), por força da saída do Reino
Unido e outras prioridades como a segurança e defesa, as migrações ou a economia digital,
muitos defendem, pelo contrário, um maior contributo dos Estados-membros para o Orçamento
da União Europeia.
Nas posições dos diferentes Ministros, destaque para Portugal que se centrou nos seguintes
pontos e ideias:
 O Orçamento, mais do que nunca, deve ser, no mínimo mantido;
 Os pagamentos diretos devem ser utilizados para compensar os agricultores, apoiar o
rendimento e valorizar a produção de bens públicos, como o ambiente e a proteção dos
recursos naturais;


Maior equidade nas ajudas entre agricultores e dupla convergência, entre agricultores de
um Estado-membro e entre os diferentes Estados-membros;

 Deve ser mantido o regime de apoio voluntário para manter setores (bovinos e pecuária
mais extensiva), que de outra forma desparecerão, pondo em causa o território e a
economia e desenvolvimento rural;
 Na proteção ambiental, salientou a coerência que deve haver entre pilares, a orientação
para resultados, flexibilidade e certificação ambiental, salientando que a nova “Arquitetura
Verde” tem de ser percetível para os agricultores e para a opinião pública;
 A importância do Desenvolvimento Rural para o território, quer na agricultura, quer na
floresta, as alterações climáticas, os fogos florestais e os recursos;
 A política de coesão que deve complementar a PAC e a necessidade de políticas coerentes.
Será que o Orçamento vai determinar as condicionantes e o futuro da nova PAC?
Para Portugal, uma redução das verbas para o horizonte 2030 seria um verdadeiro retrocesso,
tendo em conta a conjuntura atual, as reformas necessárias, o impacto do flagelo dos incêndios
e a seca extrema que, entre outros, pode determinar um nível histórico de produção de
matérias-primas para a Indústria e para a alimentação animal e uma maior dependência das
importações.
A questão da água e as alterações climáticas são questões fundamentais e bem vincadas em
Portugal, o que ficou patente este ano. E não é pela biodiversidade ou pela redução das
emissões…é, sobretudo, para continuar a ser possível fazer agricultura e pecuária em
Portugal. Ou, simplesmente, existir!
Fontes: Agra Europe nº 3 632, FEFAX nº 6/IACA
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BOLSA DO PORCO

INFORMAÇÃO SEMANAL

Sessão de 15 de fevereiro de 2018

Subida + € 0.056
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

15 de fevereiro

1.076

Lérida: Euros peso/vivo

França

15 de fevereiro

1.180

Holanda

09 de fevereiro

1.293

Dinamarca

15 de fevereiro

1.240

Alemanha

14 de fevereiro

1.460

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 22 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 07 de 16 de fevereiro de 2018

TENDÊNCIA: Descida de 0,01 € nos Novilhos e de 0,03 € nas Novilhas e manutenção nas
restantes categorias
Nesta semana, houve descida nos Novilhos, 0,01 € e descida nas Novilhas de 0,03 €, tendo
mantido a cotação as restantes categorias.

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

Cotação

Novilhos

4.17

Novilhas

4.18

Vitela

4,65

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 23 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

4,05

4,08

0,74%

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

2,30

2,30

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%

2,85

2,85

0,00%

2,80

2,80

0,00%

3,00

3,00

0,00%

3,00

3,00

0,00%

2,70

2,70

0,00%

2,80

2,80

0,00%

2,90

2,90

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 €

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)

0,92

0,92

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

1,15

1,15

0,00%

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

1,10

1,10

0,00%

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

1,40

1,45

3,57%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia

1,05

1,00

-4,76%

Ovo Classificado M (ovotermo) EUR/Dúzia
Médio Tejo

0,95

0,90

-5,26%

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

0,80

0,80

0,00%

Ovo a peso 60-68 g EUR/KG

0,95

0,95

0,00%

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

1,15

1,15

0,00%

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

1,05

1,05

0,00%

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

2,26

2,26

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

1,29

1,30

0,78%

Algarve

1,71

1,76

2,92%

Beira Interior

1,41

1,46

3,55%

Beira Litoral

1,31

1,36

3,82%

Entre Douro e Minho

1,48

1,52

2,70%

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

1,45

1,50

3,45%

Mercados

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

Semana Corrente em €

Variação

Alentejo

3,17

3,17

0,00%

Algarve

3,17

3,17

0,00%

Beira Litoral

3,17

3,17

0,00%

1,85

1,90

2,70%

Mercados
Leitões até 12 Kg

Leitões de 19 a 25 Kg.
Alentejo

CEREAIS - PREÇOS DO MERCADO INTERNO
Semana Anterior em €

Semana Corrente em €

Variação

Trigo Mole Forrageiro

181,50

181,00

-0,28%

Cevada Forrageira (Hexástica)

183,00

181,00

-1,09%

Milho Forrageiro

169,50

167,00

-1,47%

Mercados
LISBOA

Semana Anterior :
Semana Corrente:
Fonte: SIMA/GPP

De 05 a 11/02/2018
De 12 a 18/02/2018
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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 041 – 14 de fevereiro de 2018
Regulamento (UE) 2018/213 da Comissão de 12 de fevereiro de 2018,
Relativo à utilização de bisfenol A em vernizes e em revestimentos destinados a entrar em
contacto com os alimentos e que altera o Regulamento (UE) nº 10/2011 no que se refere à
utilização desta substância em materiais de plástico destinados a entrar em contacto com
alimentos PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 042 – 15 de fevereiro de 2018
Decisão de Execução (UE) 2018/218 da Comissão de 13 de fevereiro de 2018,
Que altera o anexo II da Decisão 92/260/CEE no que diz respeito à admissão temporária de
cavalos registados a partir de certas partes da China, que altera a Decisão 93/195/CEE no que
diz respeito às condições sanitárias e de certificação veterinária para a reentrada de cavalos
registados para corridas, concursos e acontecimentos culturais após exportação temporária
para a China, o México e os Estados Unidos da América e que altera o anexo I da Decisão
2004/211/CE no que diz respeito às entradas relativas à China, ao México e à Turquia na lista
de países terceiros e partes de países terceiros a partir dos quais são autorizadas as
importações para a União de equídeos vivos e de sémen, óvulos e embriões de equídeos
[notificada com o número C(2018) 713] PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 043 – 16 de fevereiro de 2018
Regulamento (UE) 2018/221 da Comissão de 15 de fevereiro de 2018,
Que altera o Regulamento (CE) nº 999/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho e o
Regulamento (CE) nº 882/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita ao
laboratório de referência da União Europeia para as encefalopatias espongiformes
transmissíveis PDF
Regulamento (UE) 2018/222 da Comissão de 15 de fevereiro de 2018,
Que altera o anexo VII do Regulamento (CE) nº 882/2004 do Parlamento Europeu e do
Conselho no que diz respeito ao laboratório de referência da União Europeia no domínio do
controlo das contaminações bacterianas e virais dos moluscos bivalves PDF
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RECORTES DA IMPRENSA
AGROnegócios
13.fevereiro.2018
DOENÇAS NA PECUÁRIA: NOVAS REALIDADES
O tema da sanidade animal é central numa exploração intensiva de suínos. Não apenas por
questões de saúde pública, mas também por questões produtivas e comerciais.
No paradigma atual da produção animal, a promoção da sanidade animal é feita
primordialmente pela via preventiva, existindo um forte investimento na biossegurança das
explorações, actuando profilaticamente de forma a minimizar ao máximo a exposição dos
núcleos de produção a agentes patogénicos, reduzindo deste modo a necessidade de medicar
os animais e, consequentemente, os custos de produção.
Mas as novas realidades da gestão sanitária de uma exploração têm implicações para além da
saúde animal. Abordaremos, em seguida, dois tópicos consequentes da promoção da sanidade
animal que dizem directamente respeito à estrutura de negócio actual da suinicultura
portuguesa:
1. Fomento do consumo de carne de porco nacional
Em Portugal são produzidas anualmente 400 toneladas de carne de suíno, 46% do total de
todas as carnes produzidas no nosso país, mas representando apenas um autoabastecimento
de 68%.
Relativamente ao consumo de carne de porco, depois de um decréscimo entre os anos de
2011 e 2013, está a voltar a subir timidamente, mas mesmo nos anos de menor consumo,
Portugal esteve sempre acima da média europeia indicada pelo Eurostat, estacionando em
2015 nos 4 kg acima dessa mesma média (40,9 kg de consumo per capita na UE vs 44,7 kg
em Portugal).
A carne de porco é, de longe, a preferida dos portugueses, entre todas as carnes. Segundo o
INE, em 2015, cada português comeu, em média, 44,7 kg de carne de porco. Segue-se, a
carne de aves com 39 kg. Em comum, estes dois tipos de carnes têm o facto de serem
comparativamente mais baratas. As carnes de bovino representam uma fatia menor no menu
dos portugueses, com um consumo médio anual de 17,5 kg. Finalmente, as carnes de ovino e
caprino, com 2,3 kg por habitante.
Apesar destes dados, verifica-se que o sector da produção e da indústria nacional da carne de
suíno em Portugal se encontra estagnado há vários anos. Esta observação justifica-se com o
contexto ibérico que não é o de uma produção deficitária, mas antes de uma produção
excedentária em 38%. Ou seja, a Península Ibérica produziu em 2015, 4.273 toneladas de
carne de porco para satisfazer as 3.180 toneladas consumidas no mesmo espaço.
Já em relação ao aumento do consumo no ano 2015, o INE justifica-o com as «contínuas
promoções na carne de porco nas grandes superfícies» e também com o efeito de «alguma
recuperação ocorrida no poder de compra das famílias», ou seja, em 2015 o consumo de carne
de porco - e particularmente de carne de porco portuguesa já que o mesmo instituto indica que
a «produção de carne de suíno aumentou 4,9% em virtude do acréscimo do efetivo suíno
verificado no final de 2014» – aumentou, mas esse aumento não se traduziu num aumento do
rendimento da atividade suinícola.
Pelo contrário, em 2014 a suinicultura era uma atividade económica estimada em 594,67
milhões de euros, sofrendo uma desvalorização durante o ano de 2015 de 6,5%, “valendo” no
final desse período 556,29 milhões de euros (dados das contas económicas da Agricultura
2015 – INE).
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Consciente da necessidade de colocar no mercado um produto que o consumidor português
valorize, a Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores desenvolveu o programa de
certificação “Porco.PT”, um programa que pretende gerar valor pela diferenciação da categoria
de produto da carne de porco portuguesa.
Este programa alicerça-se num conjunto de garantias dadas ao consumidor, consubstanciadas
no controlo e certificação de toda a fileira de produção da carne de porco por uma entidade
independente, credenciada pelo Ministério da Agricultura para monitorizar este programa.
Entre os preceitos constantes do caderno de especificações, apenas são admitidas ao
programa explorações com estatuto sanitário conferente de indemnidade à doença de
Aujeszky, uma doença que, por não afectar a saúde pública, não é de declaração obrigatória
no espaço comunitário.
Assim, a produção dá um passo à frente, favorecendo os produtores que produzem com as
melhores práticas de promoção da saúde animal e as maiores preocupações com o bem-estar
dos seus animais, estabelecendo um vínculo com o consumidor que se espera que seja forte e
duradouro, plasmado no selo de certificação “Porco.PT”
2. Exportação
A estrutura do mercado interno não favorece a produção nacional. Esta é uma premissa
assumida por vários sectores que se encontram numa conjuntura caracterizada pela
concentração da procura e dispersão da oferta, traduzido num fraco poder negocial dos
produtores e consequente esmagamento de margens comerciais.
Face a este cenário, a exportação surge como uma alternativa obrigatória.
Portugal não é um país fortemente exportador de carne de suíno, e os seus mercados
preferenciais vivem fases de instabilidade. Venezuela é o primeiro destino da exportação da
carne de suíno portuguesa, com 37,5%, bastante propulsionado pela comunidade portuguesa
residente naquele país, mas que dada a instabilidade política está a regressar.
Espanha absorve 22,2% da exportação portuguesa, sobretudo em animais vivos,
nomeadamente reprodutoras de refugo e porco alentejano e é aqui que o tema da sanidade
ameaça o negócio da suinicultura.
Mais uma vez a doença de Aujeszky pode condicionar e ameaçar todo o negócio de um sector,
isto porque Espanha tem um plano de controlo e erradicação da doença aprovado pela
Comissão Europeia e que tem produzido bons resultados, estando o país actualmente indemne
à doença. A partir do momento em que Espanha se declarar oficialmente indemne, deixa de
poder receber animais provenientes de países que não estejam livres do vírus.
A acontecer, as consequências para a suinicultura portuguesa seriam devastadoras. Para o
evitar, é fundamental levar a cabo com a máxima celeridade o plano de vacinação e controlo
sorológico colocado em prática pelos serviços oficiais, com o apoio da produção.
Simultaneamente, urge trabalhar no sentido de abrir mais mercados. A recente notícia da
abertura do mercado chinês à carne de suíno portuguesa representa uma oportunidade de
alavancar a indústria portuguesa num mercado que importa o equivalente a 422% da produção
nacional portuguesa, mas de igual modo é urgente abrir outros mercados com grande potencial
para o nosso país como Coreia do Sul, Tailândia, Colômbia e México (para a carne fresca).
Importa ressalvar que a base de qualquer estratégia de exportação é a sanidade animal. Os
maiores exportadores mundiais de carne de suíno, como Espanha, Dinamarca, Alemanha,
Estados Unidos da América, Chile ou Holanda, antes de apostarem na exportação puseram em
prática programas de erradicação de doenças, partindo com vantagem competitiva em relação
aos mercados externos.
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Da mesma forma, qualquer país que estabeleça acordos comerciais com um país terceiro,
impõe condições, entre as quais – e sobretudo – sanitárias. Por exemplo, pelo caderno de
encargos veiculado pelo Governo Chinês ao Governo Português apenas estão autorizadas a
entrar em negócios de exportação, empresas cujas explorações estejam livres das doenças lá
elencadas.
Por isso, e em forma de conclusão, com a modernização e avanço tecnológico que o sector
experimentou nos últimos anos, bem como o continuado reforço das medidas de
biossegurança das explorações, é raro encontrar em Portugal doenças suficientemente
prevalentes para porem em risco os animais. Hoje, a sanidade animal é um problema que
afecta sobretudo o empresário e afecta sobretudo o sector.
Estas são as novas realidades, sustentadas em antigos desafios: Entender a promoção da
saúde animal como um investimento de produção e não como um custo de produção.
Por João Bastos,
Secretário-Geral Adjunto da Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores

Sapo.pt
19.fevereiro.2018
"BATER-NOS-EMOS ATÉ AO LIMITE DAS NOSSAS FORÇAS" EM DEFESA DA PAC, DIZ
CAPOULAS SANTOS
O ministro da Agricultura disse hoje, em Bruxelas, que Portugal bater-se-á até ao limite
das suas forças pela manutenção do orçamento da Política Agrícola Comum (PAC),
quando se fala em cortes que podem chegar aos 30%.
Em declarações aos jornalistas à margem de uma reunião de ministros da Agricultura da União
Europeia, na qual teve lugar uma nova discussão sobre o documento de orientação da
Comissão sobre o futuro da PAC, Luís Capoulas Santos indicou que, na sua intervenção,
voltou a defender a importância da manutenção do orçamento no futuro quadro financeiro pós2020, sentindo-se "particularmente à vontade" para o fazer, pois "o primeiro-ministro já
manifestou publicamente a disponibilidade de Portugal para acompanhar o esforço do
orçamento comunitário, para compensar no mínimo as consequências negativas do 'Brexit'
[saída do Reino Unido da União Europeia]".
"Tive oportunidade de dizer no Conselho que de nada valem as boas propostas sem um
orçamento adequado. E insisti na necessidade de manutenção do atual orçamento da PAC,
isto porque, de acordo com a mais recente comunicação da Comissão Europeia sobre as
perspetivas financeiras, apontam-se três cenários: a redução do orçamento da PAC em 30%,
que teria um impacto enorme na redução dos apoios à agricultura como é evidente, um cenário
dois que aponta para uma redução de 15% e um orçamento que aponta para a manutenção do
orçamento atual", apontou.
Luís Capoulas Santos reforçou perante os seus homólogos que é necessário manter uma PAC
mais simples, que continue muito ligada às questões ambientais, condicionando as ajudas às
boas práticas agrícolas, e a necessidade de garantir elegibilidades no regadio e na floresta,
insistindo que sem um orçamento à medida tal não será possível.
O ministro apontou que "uma das formas de combater a desertificação e até prevenir
calamidades similares passa por uma certa reocupação do território", o que "só é possível com
políticas fortes de desenvolvimento rural".
"No quadro da UE, nenhum Estado-Membro com a dimensão e as capacidades económicas de
Portugal, poderá alguma vez fazê-lo sem o forte apoio financeiro da UE. Portanto, se esse
apoio financeiro for reduzido, esses objetivos ficam certamente comprometidos. E essa é uma
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das razões pelas quais nos bateremos até ao limite das nossas forças para que o orçamento
comunitário e a fatia correspondente à PAC sejam mantidos para depois de 2020", declarou.
Fonte: Lusa

CENTROMARCA
19.fevereiro.2018
GRANDE CONSUMO DEVERÁ MANTER PREÇOS
A Centromarca garante que a descida de preços nos supermercados, que está a acontecer nos
Estados Unidos como forma de fazer face à concorrência do comércio eletrónico não irá chegar
a Portugal
A Centromarca garante que a descida de preços nos supermercados, que está a acontecer nos
Estados Unidos como forma de fazer face à concorrência do comércio eletrónico não irá chegar
a Portugal, tendo em conta que as margens dos produtos de indústria já são muito reduzidas.
Fonte: Expresso
Leia o artigo aqui

CENTROMARCA
19.fevereiro.2018
MILLENNIALS: QUEM SÃO E COMO COMUNICAR COM ELES?
É um target que ganha cada vez mais destaque dentro das estratégias que as marcas
desenvolvem.
No entanto, nem todas continuam a saber falar da forma mais correta com eles. Quem são,
afinal, os «millennials»?
Fonte: Imagens de Marca
Leia o artigo aqui

CENTROMARCA
19.fevereiro.2018
PARLAMENTO REJEITA “SEMÁFOROS” NUTRICIONAIS E CANCERÍGENOS NOS
ALIMENTOS EMBALADOS
A recomendação ao Governo é para que seja estudado um esquema complementar de
informação nutricional
O Parlamento aprovou uma recomendação ao Governo para que estude um esquema
complementar de informação nutricional dos alimentos embalados, chumbando os “semáforos”
nutricionais e cancerígenos propostos por BE e PAN.
Fonte: Público
Leia o artigo aqui
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REUNIÃO GERAL DA INDÚSTRIA – 3 de maio
“Inovação e Competitividade: Que Indústria para o Horizonte
2030?”

Na linha dos anos anteriores, como é habitual na IACA, vamos organizar a Reunião
Geral da Indústria, dirigida a toda a Fileira da Alimentação Animal e Agroalimentar,
este ano com o tema “Inovação e Competitividade: Que Indústria para o
Horizonte 2030?”
No próximo dia 3 de maio, em Fátima, vamos analisar e debater os Desafios que
temos pela frente, desde a resistência antimicrobiana e bem-estar animal, até às
alterações climáticas e exigências da Sociedade e como a Inovação, incluindo a I&D
podem responder aos novos condicionalismos, mantendo a Indústria responsável,
sustentável e competitiva. Falaremos de soluções que já existem no mercado e
outras que estão ainda em desenvolvimento, uma vez que existem condicionantes
(políticas, legislativas, globalização versus protecionismo) que se afiguram como
irreversíveis.
Depois da confirmação do INIAV (Prof. Nuno Canada), FEFAC (Alexander Doring),
FarmControl (Francisca Martins), Dairy Consulting (José Caiado), USSEC (Lola
Herrera) e GIS (Grupo de Innovacion Sostenible, Ricardo Miguelanez), juntam-se o
Prof. Divanildo Monteiro (UTAD) e Arianna Bolla (ELANCO).
Confirmados igualmente os Moderadores: Pedro Queiroz (FIPA) para o primeiro
painel “Desafios e Perspetivas para o Horizonte 2030” e José Manuel Costa,
para o segundo “Inovação e soluções do Mercado”
Falta apenas a confirmação de dois oradores: da TECADI/Nor-Feed e da PHOSPHEA.
O Presidente da IACA, Romão Braz, fará a Abertura dos trabalhos.
Durante o almoço teremos uma breve apresentação sobre a metodologia PEF
(medição da pegada de carbono) no setor da alimentação animal, no quadro do
Programa PEFMED.
O Programa final, com os oradores e respetivos temas, bem como a Ficha de
Inscrição, estarão disponíveis muito em breve.

Para já, reservem nas agendas o dia 3 de maio de 2018 para mais uma
Reunião Geral da Indústria.
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