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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS
DE ALIMENTOS COMPOSTOS PARA ANIMAIS

INFORMAÇÃO
SEMANAL
FLASH INFORMATIVO
 ALIMENTOS COMPOSTOS: Estimativas da FEFAC apontam para quebra na produção de 1%
em 2016; previsões para 2017 devem manter tendência de redução
 AGRICULTURA BIOLÓGICA: Novas negociações e divisões antigas atrasam a revisão da
legislação e consequente entrada em vigor; Malta quer encerrar processo até finais de junho
 PAC: Conselho Agrícola debate as 6 prioridades da presidência para o futuro da Política
Agrícola pós-2020 no próximo dia 6 de março
 CARNE DE SUÍNO: OMC confirma que embargo russo é contrário às regras do comércio
internacional
 BOLSA DO PORCO (23/02/17): Tendência de subida
 BOLSA DO BOVINO (24/02/17): Manutenção, por maioria, em todas as categorias


PREÇOS MÉDIOS DE PRODUTOS PECUÁRIOS (semana de 20/02/17 a 26/02/17):
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



COTAÇÕES INTERNACIONAIS
MERCADO INTERNO



LEGISLAÇÃO:



RECORTES

DAS

MATÉRIAS-PRIMAS

E

PREÇOS

DOS

CEREAIS

NO

Regulamento de Execução (UE) 2017/307, da Comissão, de 21 de fevereiro,
relativo à autorização de extrato seco de uva Vitis vinífera ssp vinífera, como aditivo em
alimentos para animais de todas as espécies, exceto cães
DE IMPRENSA: Destaques para os problemas logísticos com a exportação de
soja no Brasil (IACA confirmou com Mato Grosso que a situação tende a normalizar) e para a
rotulagem no leite

 IX JORNADAS INTERNACIONAIS DE SUINICULTURA
 CURSO DE ALIMENTAÇÃO DE SUINOS

 REUNIÃO GERAL DA INDÚSTRIA EM 6 DE ABRIL, “PREPARAR A FILEIRA PARA OS
DESAFIOS DA SOCIEDADE”
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NOTÍCIAS DE MERCADOS
ALIMENTOS COMPOSTOS – Estimativas da FEFAC apontam para quebra de
1% na produção em 2016
De acordo com as últimas estimativas da FEFAC, a produção industrial de alimentos
compostos na União Europeia em 2016 situou-se nos 153.4 milhões de tons, o que representa
uma quebra de cerca de 1%, face aos 155 milhões de tons do ano anterior, menos 1.6 milhões
que em 2015.
No que respeita aos alimentos para bovinos, o panorama é muito diferente de acordo com os
países: enquanto a Holanda e a Polónia estiveram em alta (mais de 8%), a França registou
uma variação oposta, reflexo do fim das quotas leiteiras e à crise do setor em 2016. Em termos
globais, devido à redução dos preços do leite e à forte retração neste segmento, os alimentos
para bovinos registaram uma diminuição global de 1.5%, situando-se nos 41.4 milhões de tons.
Ao nível dos alimentos para aves, o final do ano foi marcado pelo vírus da gripe aviária,
conduzindo a uma redução significativa de efetivos em muitas regiões da Europa, pelo que a
produção atingiu os 53.6 milhões de tons, com uma ligeira quebra (-0.2%) em 2016.
Nos alimentos para suínos, depois de dois anos de moderado crescimento, a tendência
inverteu-se devido à grave crise que assolou o sector, com impacto significativo (tal como o
leite) no mercado português. No entanto, para além dos baixos preços do mercado, em muitos
países da Europa de Leste tivemos o impacto da peste suína africana, pelo que se registou
uma redução de 1.6%, para uma produção de 49.4 milhões de tons. Por outro lado, a tendência
de diminuição dos preços dos cereais beneficiou os autoprodutores, penalizando, sobretudo na
suinicultura, a produção industrial de alimentos compostos.
Ao nível dos diferentes países, pelo terceiro ano consecutivo, a Polónia regista uma excelente
performance, com um crescimento médio anual de 4.7%, impulsionada pela procura no sector
avícola, que levou aquele Estado-membro para uma posição cimeira na produção de frango na
União Europeia. A Holanda, beneficiando da procura em alta nos alimentos para vacas
leiteiras, também merece destaque, com um incremento de 1% face a 2015. Inversamente,
Alemanha, Bélgica, Espanha e Bélgica tiveram quebras situadas entre 1 a 2%, com a França a
sofrer a redução mais significativa, com -4%.
A Alemanha continua a ocupar a liderança do mercado europeu de alimentos compostos para
animais, seguida da Espanha, com a França a fechar o “top 3”.
Perspetivas de nova quebra em 2017
Relativamente a 2017, os peritos do Comité da FEFAC estão relativamente pessimistas.
O sector do leite precisa de recuperar da crise severa dos preços de mercado, com um peso
negativo nos efetivos, cujos animais têm vindo a ser abatidos, para além do programa de
redução voluntária da produção Paralelamente, temos problemas no sector da carne de bovino,
ao mesmo tempo que são necessários ajustamentos ambientais, como por exemplo na
Holanda com o problema do fósforo que tenderá a ter como forte consequência uma redução
nos efetivos. Neste sector dos alimentos para bovinos, as previsões apontam para uma
redução de 2%.
Nos suínos, as perspetivas são de uma estabilização na produção de carne, prevendo-se uma
baixa de 1% na produção de alimentos compostos. Nas aves, as exportações deverão ser
afetadas pela gripe aviária, colocando uma enorme pressão sobre o sector do frango, com a
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produção de alimentos compostos a poder registar uma quebra de 0.5%. Em termos globais, a
produção de 2017 deverá diminuir cerca de 1% face a 2016.
É evidente que as perspetivas apresentadas podem ser condicionadas por inúmeros
fatores.
Desde logo, a evolução dos problemas sanitários nas aves e nos suínos e a preservação da
capacidade exportadora da União Europeia, sobretudo no frango. A questão do embargo da
Rússia e as consequências do desfecho da decisão da OMC pode abrir oportunidades para
alguns países europeus, pese embora as necessidades do mercado russo ficarem aquém dos
níveis anteriores ao embargo, uma vez que terão aumentado as disponibilidades de produção
interna.
E ainda temos as questões de natureza ambiental ou de bem-estar animal que tenderão a
reduzir os efetivos animais, pese embora algumas delas sejam, em alguns casos, um “travão” à
melhoria dos índices de conversão, que tem sido um dos grandes sucessos do Setor e da
Fileira.
No que respeita aos mercados das matérias-primas, nos cereais, as cotações deverão
continuar moderadas, depois dos níveis historicamente baixos registados no outono de 2016.
No entanto, os níveis de stocks relativamente confortáveis a nível mundial, as perspetivas
favoráveis das produções na América do Sul e a evolução das sementeiras de outono/inverno
em muitos Estados-membros, deverão manter os preços nestes níveis durante o primeiro
semestre de 2017. Quanto à soja, as previsões apontam para colheitas em alta mas a procura
mundial de produtos derivados da soja regista níveis anuais de 4% em média, pelo que o
balanço global oferta/procura poderá ser menos distendido e relativamente tenso.
Relativamente ao mercado em Portugal, ainda sem dados oficiais (prometidos para este ano),
os dados da amostra mensal da IACA apontam para um incremento das aves e quebras nas
restantes espécies animais, com um ligeiro crescimento, em torno de 1%, confirmando que as
associadas estão a ganhar quota de mercado em termos globais.
No entanto, estamos a trabalhar o conjunto de todos os associados e as nossas primeiras
estimativas, tal como referimos na análise da amostra, apontam para uma produção associada
relativamente estável ao nível do mercado “real”, menos acentuada que os dados da amostra.
Sem dúvida que a conjuntura dos suínos e do leite afetou as nossas empresas e as limitações
que sucessivamente são impostas à actividade pecuária em Portugal condiciona o futuro da
nossa actividade.
Os dados da IACA serão divulgados muito em breve, no quadro do Relatório de Atividades,
que será apresentado na Assembleia Geral de 6 de abril mas que será enviado aos
associados, juntamente com as Contas de 2016, nas próximas semanas.
Ao nível do mercado mundial, a Alltech já avançou com as suas previsões, que confirmam um
crescimento a nível mundial, de 3.7%, ultrapassando pela primeira vez o limiar dos mil milhões
de tons (1 032,2) contra os 995,6 milhões de 2015. O número de unidades tem vindo a reduzirse, com uma quebra de 7%, sendo de 30 milhões de fábricas em todo o Mundo. Os dados
confirmam o que já sabemos: face à tendência de quebra na Europa, pelas razões e
constrangimentos que conhecemos, o mercado mundial cresce sobretudo nas regiões da
Ásia/Pacífico e Médio Oriente (MENA).
Com a população em alta, a atingir os 9 biliões no horizonte 2050, os desafios são enormes
como sabemos: que quota vai ter a Europa neste processo?
Este deve ser o nosso grande objectivo no sentido de mudar o “status quo” e lutar por
condições mais favoráveis, seja em Portugal, seja no quadro da União Europeia.
Para já, exigem-se as mesmas regras de concorrência, ao nível da segurança alimentar,
ambiente e sociais.
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AGRICULTURA BIOLÓGICA – Novas negociações, com divisões antigas,
atrasam reforma da legislação
A discussão sobre a revisão da legislação sobre agricultura biológica arrasta-se há mais de
dois anos e parece que não vai ficar por aqui. De presidência em presidência, agora é Malta
que quer fechar um acordo antes de junho mas, apesar das “novas” negociações, emergem as
divisões antigas.
As primeiras negociações com o Parlamento Europeu começaram em finais de 2016 mas as
“linhas vermelhas” parecem inconciliáveis. A presidência de Malta apresentou um compromisso
de grande flexibilidade, em particular na questão dos controlos anuais. Existem outros pontos
muito sensíveis como os resíduos de pesticidas não autorizados, o fim das derrogações,
importações, culturas em estufa, o vinho e bem-estar animal.
Para já, a proposta de reenviar a questão da homologação das misturas de sementes para
uma futura reforma do regulamento horizontal sobre as sementes, foi bem acolhida,
acontecendo o mesmo com a questão harmonização de produtos e substâncias nos Países
Terceiros (renovação das autorizações de 2 a 5 anos). Neste momento, as maiores divisões
prendem-se com os resíduos de pesticidas, culturas em estufa (Norte da Europa) e os
controlos anuais (obrigação de controlar todos os doze meses, ou todos os anos pode dar
maior flexibilidade).
Está prevista uma reunião com o Parlamento para meados de março mas também do lado
desta instituição temos questões de fundo que se arrastam: os resíduos de pesticidas não
autorizados (tolerância zero?), culturas em estufa, sementes e bases de dados.
Se os Estados-membros se não entendem, como vai ser possível assumir um acordo com o
Parlamento Europeu?
Tem a palavra a presidência maltesa mas é de recear que este dossier se prolongue para a
responsabilidade da Estónia, o senhor que se segue na liderança dos destinos da União
Europeia.

PAC – Conselho Agrícola debate as 6 prioridades para o futuro da PAC pós2020
Tendo naturalmente destacado o dossier PAC como um dos grandes temas da sua
presidência, Malta identificou 6 prioridades para a revisão da PAC pós-2020, tendo em vista o
primeiro debate dos Ministros da Agricultura dos Vinte e Oito, na reunião do Conselho do
próximo dia 6 de março.
Pese embora não se centre no financiamento que poderá obter-se para o futuro da Política
Agrícola Comum, e que deve ser comum, a presidência maltesa coloca o enfase no reequilíbrio
entre o primeiro e o segundo pilar, uma questão muito relevante para Portugal, com um forte
desequilíbrio em favor do segundo pilar.
A resiliência da agricultura e dos agricultores é a primeira das prioridades, o que inclui a
gestão dos riscos, climáticos e sanitários, o acesso a instrumentos financeiros, a volatilidade
dos preços e rendimentos, a competitividade e inovação, bem como a segurança alimentar.
Como segunda, temos a resposta aos desafios ambientais, melhorando a sustentabilidade e
assegurando o cumprimento dos Acordos de Paris sobre o combate às alterações climáticas
ou, no quadro mais amplo, da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.
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A terceira prioridade, renovação das gerações, assegurando o acesso ao financiamento,
transferência de conhecimentos, formação profissional, ao mesmo tempo que devem ser
reduzidos os “obstáculos” administrativos, ou seja, a redução de custos de contexto.
Quarta prioridade: orientação para o mercado, tal como tem acontecido até agora, mas há
que estimular a concorrência, encontrar o equilíbrio entre a promoção do potencial de
exportação e a proteção dos sectores sensíveis, com a abertura de novos mercados.
A quinta prioridade passa pelo reforço da posição dos agricultores na cadeia alimentar e
maior transparência, as relações contratuais e a luta contra as práticas abusivas, tendo como
base as conclusões do relatório da Task Force sobre os Mercados Agrícolas, criada no âmbito
das medidas da Comissão para fazer face às crises dos mercados do leite e carne de porco.
Recorde-se que os Ministros da Agricultura adotaram as conclusões do relatório em dezembro
de 2016.
Finalmente, a última prioridade, que deve ser considerada como transversal: a simplificação
da PAC, quer ao nível da legislação, quer nos controlos e implementação das medidas.
Os representantes dos Estados-membros foram já convidados a pronunciar-se sobre estas
prioridades, no sentido de estruturarem o debate ministerial da próxima semana.
“Qual a forma mais eficaz de responder a estas prioridades?” e “Sem colocar em causa o
financiamento da PAC, como deveriam ser reequilibrados os dois pilares, para respeitar as
prioridades?”.
Estas, as perguntas para os Ministros. Aguardemos as respostas e o posicionamento para
vermos que tendências se podem antever….
Por outro lado, reagindo aos eurocéticos e aos populistas que têm lançado avisos em muitos
Estados-membros, o Comissário Phil Hogan refere que a União Europeia tem de comunicar,
explicar as suas políticas aos cidadãos, designadamente as vantagens da PAC, a agricultores
e consumidores.
De resto, a ligação à Sociedade Civil está bem expressa no questionário sobre a consulta
pública que ainda decorre nas próximas semanas.
OMC confirma que embargo russo é contrário às regras do comércio internacional
Entretanto, igualmente importante para o futuro dos mercados agrícolas, foi a decisão do
Órgão de Apelo da OMC que confirmou que o embargo sanitário instaurado em janeiro de 2014
pela Rússia à carne de porco proveniente da União Europeia, na sequência dos casos de peste
suína africana, não está de acordo com as regras do comércio internacional.
Aguardam-se agora os próximos passos mas tudo leva a crer que o embargo se manterá até
ao fim de 2017.
Fontes: Agra Europe nº 3 584/IACA
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BOLSA DO PORCO

INFORMAÇÃO SEMANAL

Sessão de 23 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

23 de fevereiro

1.198

Lérida: Euros peso/vivo

França

23 de fevereiro

1.397

Holanda

17 de fevereiro

1.480

Dinamarca

23 de fevereiro

1.350

Alemanha

22 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 02 de março de 2017 (quinta-feira), pelas 19 horas

A Mesa de Cotações
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BOLSA DO BOVINO
INFORMAÇÃO DE MERCADO
SESSÃO Nº 08 de 24 de fevereiro de 2017

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 3 de março 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

Sem cotação

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

Sem cotação

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%
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

290,00

Sem cotação

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

3,95

3,95

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

2,00

Sem cotação

Vitelo 3 a 6 meses - Turina EUR/Unidade

Évora (Produção)
0,00%

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%

2,20

2,20

0,00%

1,70

1,70

0,00%

2,20

2,20

0,00%

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

0,85

0,85

0,00%

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

1,43

2,14%

Algarve

1,67

1,70

1,80%

Beira Interior

1,41

1,41

0,00%

Beira Litoral

1,45

1,48

2,07%

Entre Douro e Minho

1,66

1,69

1,81%

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

1,63

1,66

1,84%

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

182,00

-0,55%

Cevada Forrageira (Hexástica)

175,00

172,00

-1,71%

Milho Forrageiro

179,00

180,00

0,56%

Mercados
LISBOA

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

De 13 a 19/02/2017
De 20 a 26/02/2017
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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
Diário da República
Nº 041 – I Série – 27 de fevereiro de 2017
Portaria n.º 73/2017:
Procede à quarta alteração da Portaria n.º 268/2015, de 1 de setembro, que estabelece o
regime de aplicação do apoio 7.8.3., «Conservação e melhoramento de recursos genéticos
animais», da medida n.º 7, «Agricultura e recursos naturais», inserida na área n.º 3, «Ambiente,
eficiência no uso dos recursos e clima», do Programa de Desenvolvimento Rural do
Continente, abreviadamente designado por PDR 2020 PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 043 – 21 de fevereiro de 2017
Regulamento de Execução (UE) 2017/295 da Comissão, de 20 de fevereiro de 2017, sobre
medidas excecionais de apoio ao mercado no setor da carne de aves de capoeira em França
PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 044 – 22 de fevereiro de 2017
Regulamento de Execução (UE) 2017/307 da Comissão, de 21 de fevereiro de 2017,
relativo à autorização de extrato seco de uva Vitis vinifera spp. vinifera como aditivo em
alimentos para animais de todas as espécies exceto cães ( 1) .PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 049 – 25 de fevereiro de 2017
Regulamento (UE) 2017/324 da Comissão, de 24 de fevereiro de 2017, que altera o anexo
do Regulamento (UE) nº 231/2012 que estabelece especificações para os aditivos alimentares
enumerados nos anexos II e III do Regulamento (CE) nº 1333/2008 do Parlamento Europeu e
do Conselho no que diz respeito às especificações para o copolímero de metacrilato básico (E
1205) ( 1) .PDF
Retificação do Regulamento (CE) nº 889/2008 da Comissão, de 5 de setembro de 2008,
que estabelece normas de execução do Regulamento (CE) n.o 834/2007 do Conselho relativo
à produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos, no que respeita à produção
biológica, à rotulagem e ao controlo (JO L 250 de 18.9.2008) .PDF
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RECORTES DA IMPRENSA
AgroINFO
22.fevereiro.2017
A Associação dos Jovens Agricultores de Portugal (AJAP) vê com bons olhos a criação
de incentivos para atrair estudantes para as colheitas nas férias do verão, sobretudo nas
explorações que exigem bastante mão-de-obra nesta época do ano.
O Director-geral da AJAP, Firmino Cordeiro, exemplificou que todas as áreas das hortícolas do
Ribatejo e Oeste, também a mancha do Alqueva. Zonas pontuais do Litoral, Póvoa de Varzim e
toda a mancha até Aveiro (…). Os frutos vermelhos, que exigem muita mão-de-obra e onde se
investiu bastante nos últimos anos, a apanha dos kiwis.
De acordo com o jornal Expresso, o governo e os patrões da lavoura estão a estudar incentivos
para seja legal e atractivo ter jovens estudantes, em férias, a trabalharem nas explorações
agrícolas, através de uma alteração ao Código do Trabalho, ao Código Contributivo e ao
Código do IRS.
O executivo estará, assim, a analisar, de acordo com o semanário, isenções de IRC para
empresas agrícolas, de IRS para jovens que queiram trabalhar nas férias e nenhum
agravamento para o imposto dos pais.
Firmino Cordeiro afirma que se isso surgir haverá empresários interessados, pois será uma
mais-valia para as explorações, lembrando que existiram sempre estudantes a fazer este tipo
de trabalhos em férias, de uma forma mais ou menos declarada.
O requisito para o trabalho neste tipo de explorações, de acordo com Firmino Cordeiro, é
apenas a vontade de trabalhar, uma vez que se trata de uma actividade que envolve algum
esforço físico.
O objectivo é que na próxima época de colheitas, tanto os empresários agrícolas, como os
jovens estudantes que assim entenderem, possam aderir ao novo regime de trabalho
(sazonal).
Fonte: LUSA

PARÁ – REDE LIBERAL
25.fevereiro.2017
Atoleiro na BR-163 deixa mais de 4 mil caminhoneiros parados na rodovia.
Caminhões estão há mais de uma semana em congestionamento de 50km.
Fortes chuvas deixaram trecho da rodovia intrafegável no sudoeste do Pará.
Mais de 4 mil caminhoneiros estão parados há mais de uma semana na rodovia BR-163, no
sudoeste do Pará, e sofrem os prejuízos provocados pela situação. Fortes chuvas resultaram
em um grande atoleiro no trecho da rodovia entre os municípios de Trairão e Novo Progresso,
que provoca um congestionamento de 50 quilômetros e impede a passagem de veículos no
local.
A situação afeta mais de 4 mil caminhoneiros na rodovia, a maioria transportando soja do Mato
Grosso para o porto de Miritituba, em Itaituba, no sudoeste do Pará. Homens do exército e da
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Polícia Rodoviária Federal passaram a presta apoio a partir deste sábado (25) às ações do
Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit) na área para liberar a pista.
Um plano para enviar mantimentos para os caminheiros foi definido em uma reunião realizada
na sexta-feira (24) no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em Brasília. O envio
de mantimentos começa na próxima quarta-feira (1º). Segundo a Defesa Civil do Estado, uma
equipe do Corpo de Bombeiros de Itaituba já foi deslocada pra área para ajudar as
comunidades
e
acompanhar
a
situação.
A Prefeitura de Trairão decretou situação de emergência. De acordo com o decreto, o trecho
que não é asfaltado da BR-163, a rodovia Cuiabá-Santarém, está intrafegável e deixa pelo
menos cinco comunidades sem ter acesso à sede do município, o que já está provocando
desabastecimento de alimentação, combustível e água. Alunos estão sem transporte escolar.
Fonte: Globo

AGROnegócios
27.fevereiro.2017
Governo promete para breve diploma que obriga a publicação de origem do leite
O ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos, anunciou, em Seia, que será publicada em
breve legislação que obrigará à publicação da origem do leite e dos produtos lácteos, com o
objetivo de valorizar os produtos nacionais.
Segundo o governante, o diploma entrou «no circuito de aprovação de Conselho de Ministros»
e seguirá depois para promulgação pelo Presidente da República e para publicação em Diário
da República.
«Logo que o diploma seja aprovado, e ele entrou agora no circuito de aprovação do Conselho
de Ministros, depois de obtida a autorização de Bruxelas, iremos pôr em execução legislação
que obriga a que todos os produtos lácteos, queijo, leite, iogurtes, todos os produtos lácteos
naturais ou transformados, obrigatoriamente mencionem a origem do produto», disse Capoulas
Santos em Seia, na inauguração da 39.ª edição da Feira do Queijo Serra da Estrela,
organizada pela Câmara Municipal local.
O ministro da Agricultura explicou que a legislação, que poderá ser publicada num horizonte
máximo de «dois meses», tem um duplo objetivo.
«Por um lado, dá mais informação aos consumidores para poderem fazer as suas escolhas
com base em informação que não mereça dúvidas de legalidade e de credibilidade e, por outro
lado, garantir com isso que os produtos portugueses possam ser reconhecidos como tal em
qualquer parte do mundo», afirmou.
No que diz respeito à qualidade, sublinhou que Portugal tem produtos que «são imbatíveis» e
reconheceu que «seria uma pena que imitações, com matéria prima com outra origem,
IS 09/2017 – Semana de 21 a 27/02/2017
Página 14

deteriorasse a qualidade ou a imagem de produtos» que o Governo pretende «valorizar cada
vez mais no mercado».
«Queremos dar boas condições de vida aos produtores e àqueles que trabalham na fileira e
para que isso aconteça é preciso que os produtos tenham o preço correspondente à sua
qualidade e para que a qualidade seja garantida é necessariamente garantir a genuinidade da
matéria prima que está na base desses produtos», explicou aos jornalistas.
Capoulas Santos lembrou que o Governo decidiu, «para melhor salvaguardar a qualidade e a
genuinidade dos produtos lácteos portugueses, solicitar à União Europeia uma derrogação às
regras comunitárias, por forma a permitir produzir legislação nacional que torna obrigatória a
rotulagem dos produtos lácteos com a identificação da origem da matéria prima, neste caso o
leite».
Momentos antes, na sessão de abertura da feira do queijo de Seia, assumiu que a legislação
que está a ser preparada, para além da valorização dos produtos, significará «mais procura»
do leite nacional.
Assim, em relação ao queijo Serra da Estrela, sublinhou que no futuro «é fundamental» que o
país aumente o efetivo pecuário, para aumentar a sua produção.
«Depois da publicação da rotulagem do leite vai haver seguramente maior seletividade no
produto e maior procura daquele que é o produto nacional», vaticina o ministro.
Fonte: Lusa
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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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CURSO DE ALIMENTAÇÃO DE SUÍNOS
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