ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS
DE ALIMENTOS COMPOSTOS PARA ANIMAIS

Nº
Semana:

11 / 2017
07 a 13/03/2017

PÁG:


FLASH INFORMATIVO

1



NOTÍCIAS DE MERCADOS

2



BOLSA DO PORCO

5



BOLSA DO BOVINO

6



PREÇOS MÉDIOS NA PRODUÇÃO DE PRODUTOS PECUÁRIOS

7



PREÇOS DOS CEREAIS NO MERCADO INTERNO

8



COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS

9



LEGISLAÇÃO NACIONAL E COMUNITÁRIA

11



RECORTES DA IMPRENSA

12



RELATÓRIO ECHA SOBRE GLIFOSATO

17



CURSO DE ALIMENTAÇÃO DE SUÍNOS

19



REUNIÃO GERAL DA INDÚSTRIA – 6 de abril

20

"Preparar a Fileira para os Desafios da Sociedade"

Av. 5 de Outubro, 21-2º Esqº - 1050-047 LISBOA
www.iaca.pt



iaca@iaca.pt



213 511 770

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS
DE ALIMENTOS COMPOSTOS PARA ANIMAIS

INFORMAÇÃO
SEMANAL
FLASH INFORMATIVO
 ALIMENTAÇÃO ANIMAL: Comité Alimentos Compostos da FEFAC analisa temas com impacto
no Setor, como a revisão da PAC, biocombustíveis, Brexit, proteínas e Observatório do
Mercado dos Cereais, Oleaginosas e Proteaginosas
 PAC: Calendário pode ficar comprometido pelo elevado número de comentários no processo
de consulta pública que termina dia 2 de maio; IACA apresenta principais pontos da posição
da FEFAC
 OGM: Nova votação de eventos para cultivo na União Europeia está prevista para o dia 27 de
março, provavelmente sem maioria qualificada, a favor ou contra
 CADEIA ALIMENTAR: Práticas abusivas continuam na ordem do dia; Estados-membros
divididos entre a pressão da legislação e os acordos voluntários, como é o caso do que se
passa em Portugal
 BOLSA DO PORCO (09/03/17): Tendência de subida
 BOLSA DO BOVINO (10/03/17): Manutenção, por maioria, em todas as categorias


PREÇOS MÉDIOS DE PRODUTOS PECUÁRIOS (semana de 06/03/17 a 12/03/17):
AVES: Manutenção nos produtos avícolas, com exceção dos ovos no Ribatejo (subida)
BOVINOS: Tendência de manutenção em todos os mercados
SUÍNOS: Tendência de subida
OVINOS: Estabilidade é nota dominante



COTAÇÕES INTERNACIONAIS
MERCADO INTERNO



LEGISLAÇÃO: Regulamentos sobre autorização de aditivos



RECORTES DE IMPRENSA:

DAS

MATÉRIAS-PRIMAS

E

PREÇOS

DOS

CEREAIS

NO

Destaques para o setor agroalimentar e para o estudo da ECHA
sobre o glifosato, que considera esta substância como não cancerígena

 CURSO DE ALIMENTAÇÃO DE SUINOS
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NOTÍCIAS DE MERCADOS
ALIMENTAÇÃO ANIMAL – Comité Alimentos Compostos da
FEFAC analisa temas com impacto no Setor
Como é habitual no funcionamento da IACA, de uma forma mais isolada, ou complementando
outras notícias, damos conta do ponto de situação da discussão de dossiers de atualidade e
com impacto na nossa Indústria.
É o caso do Comité dos Alimentos Compostos da FEFAC, que reuniu em Bruxelas no passado
dia 8 de março, e que analisou, entre outros, os temas da revisão da PAC pós 2020, a
proteína, a política da Comissão para os biocombustíveis, o Brexit e, porque tínhamos
colocado esta questão no Grupo de Diálogo Civil “Culturas Arvenses”, o funcionamento do
futuro Observatório do Mercado para os Cereais, Oleaginosas e Proteaginosas, numa
discussão que contou com a participação de funcionários da DG AGRI.
PAC pós 2020 será uma evolução, não uma revolução
Na discussão sobre o futuro da PAC, processo que se encontra em consulta pública, a FEFAC
acolheu os representantes do COPA/COGECA, partilhando os pontos de vista de ambas as
organizações.
Foi salientada a participação em massa no processo de consulta, com mais de 10 000
respostas recebidas até agora, o que vai tornar tudo mais complexo, não só as conclusões dos
dados, como as posições das entidades tradicionalmente ligadas ao agroalimentar, que podem
ser “esbatidas”, em detrimento das assumidas pelas ONG. Na prática, o calendário previsto
pode sofrer algum atraso por este enorme volume de comentários, que tenderá a aumentar
porque o prazo só termina no próximo dia 2 de maio; no entanto, o timing continua a ser o
seguinte:
 Fim da consulta pública dia 2 de maio
 Grupo de Diálogo Civil, dia 3 de maio
 Evento europeu com os stakeholders em julho
 Comunicação da Comissão, com base no processo de consulta e nas conclusões da
Conferência de julho, em novembro
 Propostas políticas em janeiro de 2018
Considerando que a última reforma ainda é muito recente (estamos no segundo ano de
aplicação da PAC pós-2013), esta revisão pode ser mesmo uma evolução (na continuidade?) e
não uma revolução.
Nesta perspetiva, pese embora seja um dado adquirido que a atual PAC não deu resposta à
recente crise dos mercados, podemos antever desde já algumas tendências:
 O COPA/COGECA apoia a estrutura de 2 pilares, evitando a transferência entre pilares. A
IACA sabe que muitas organizações e ONG defendem a harmonização de pilares (ajudas
diretas/desenvolvimento rural), o que penalizaria Portugal porque temos a maior % de
verbas no segundo pilar, face ao primeiro.
 O desligamento dos pagamentos diretos para assegurar a gestão dos riscos.
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 A necessidade de simplificação da PAC, em particular ao nível do “greening”.
 O COPA/COGECA tem como grandes prioridades a Sustentabilidade e, na linha do que o
Comissário refere, a renovação de gerações.
 A necessidade de um orçamento adequado às ambições da PAC, o que vai ser difícil com a
saída (previsível) do Reino Unido e que significa uma perda de 3 biliões de €.
 A importância de se manterem ou reforçarem os investimentos no setor agroalimentar da
União Europeia.
A FEFAC partilhou destes grandes objetivos e o seu Grupo de Trabalho sobre a PAC vai
elaborar as respostas no âmbito da consulta pública, desenvolvendo a nossa posição a partir
de um documento que entregámos ao Comissário Phil Hogan, em fevereiro, e que aqui
sintetizamos em 5 pontos fundamentais:
1. A necessidade de se aprender com as crises (leite e carne de porco), o que significa
recentrar a importância da atividade pecuária, onde se insere a nossa Indústria.
2. Assegurar uma Fileira competitiva ao nível da União Europeia.
3. Tornar a PAC realmente comum e coerente com outras políticas europeias (ambiente,
politica comercial, relações externas, economia circular), evitando distorções de
concorrência e a renacionalização da Política Agrícola
4. Integrar a PAC no contexto global dos mercados.
5. Como pode a Indústria da Alimentação Animal contribuir para um Setor pecuário
“inteligente”, mais competitivo e sustentável?
DG AGRI apresenta “Balanço da Proteína”
Tendo a FEFAC iniciado esta discussão ainda no quadro dos anteriores Grupos Consultivos, a
DG AGRI avançou com a primeira proposta para um balanço mais compreensível da proteína
ao nível da União Europeia, que procura medir a incorporação proteína proveniente de todas
as fontes proteicas (excetuam-se as forragens e pastagens), incluindo os cereais e
oleoproteaginosas, de produção europeia ou importadas.
O objetivo é compreendermos melhor a nossa dependência e ajustarmos as políticas às
necessidades do mercado. Para já, a dependência é da ordem dos 70% e a soja será muito
difícil (mesmo impossível em algumas espécies) de substituir. Damien Plan, da DG AGRI,
apresentou a proposta no Grupo de Diálogo Civil e no Comité da FEFAC, estando prevista em
breve a divulgação pública dos dados no site da DG AGRI. Um trabalho que naturalmente se
saúda.
Política de biocombustíveis pode comprometer abastecimento da Indústria de alimentos
compostos em coprodutos
Foi discutida a mais recente política europeia para os biocombustíveis que privilegia a segunda
geração, ou seja, produzidos a partir de matérias-primas não agrícolas como atualmente, com
um “phasing-out” de 7% em 2020 para 3.8% em 2030.
Uma política que tem sido muito contestada pelo COPA/COGECA, que refere por exemplo uma
redução ou perda de 1 milhão de hectares na produção de colza e a alternativa de mercado
para os cereais (bioetanol) ou oleaginosas (biodiesel), ou da FEDIOL que contesta o fim da
obrigatoriedade das misturas, e uma política que põe em causa a competitividade das
extratoras. A Comissão apresenta estudos de impacto em que o consumo de óleos irá duplicar,
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sobretudo ao nível da alimentação humana (?), sendo relativamente neutro para os mercados,
incluindo a alimentação animal. Balançando entre a necessidade de dispormos de bagaços
como fonte de proteína (necessidade de coprodutos) e a utilização de matérias-primas como
fonte de energia e não utilizadas diretamente para a alimentação animal, sobretudo em
períodos de escassez de oferta, a FEFAC tem exigido à Comissão estudos de impacto mais
robustos e que tenham em conta as premissas da nova PAC e a saída do Reino Unido, o que
pode alterar profundamente “as regras do jogo”. Para já, a promoção da segunda geração de
biocombustíveis parece ser um dado adquirido.
Participação no Observatório do Mercado
Na sequência do anúncio pela Comissão, da criação do Observatório dos Mercados dos
Cereais, Oleaginosas e Proteaginosas, a DG AGRI apresentou a proposta e o plano de
trabalhos. Nas próximas semanas serão apresentadas pela Comissão o apelo para que as
diferentes organizações apresentem candidatos, sendo depois analisados e escolhidos pela
DG AGRI com base nos seus currículos, em função da experiência e do conhecimento dos
mercados. Os membros do Observatório serão designados e mandatados pelas organizações
e não terão qualquer representação pessoal, podendo existir a figura de substituição. Para já, o
Comité decidiu recomendar ao Praesidium da FECAC a participação ativa neste Observatório
do Mercado.

OGM – Nova votação para cultivo em 27 de março
Na sequência das anteriores discussões dos Estados-membros, designadamente em 27 de
janeiro, dois novos eventos de milho podem ser submetidos a uma votação no Comité de
Apelo, ao qual se junta a reautorização do MON 810, prevista para o próximo dia 27 de março.
Em princípio, esta votação não deve conduzir a quaisquer resultados, ou seja, numa maioria
qualificada a favor ou contra, pelo que o processo deverá regressar à Comissão para decisão e
sabemos que este é um dossier bastante sensível. Aliás, foi exatamente para ultrapassar estas
“divergências” e responsabilizar os Estados-membros que a Comissão apresentou no passado
dia 14 de fevereiro uma nova proposta, com alteração das regras de Comitologia, como aqui
referimos em edições anteriores da IS.

CADEIA ALIMENTAR – Práticas abusivas da grande distribuição na ordem
do dia
Ao que apurámos, tendo sido confirmado, entretanto, por notícias da Agra Europe, 7 Estadosmembros têm vindo a insistir em medidas legislativas ao nível europeu contra as práticas
abusivas praticadas no funcionamento da cadeia alimentar. Outros, assumem posturas mais
moderadas, preferindo acordos voluntários, como é o caso de Portugal onde já foi assinado um
Código de Boas Práticas, estando a ser identificadas quais as práticas e a forma de monitorizar
e dirimir eventuais conflitos. A Comissão, por seu lado, está a trabalhar sobre a questão, que é
bastante complexa, sobretudo devido a diferentes abordagens da legislação relativa à
concorrência nos diversos Estados-membros.
Fontes: Agra Europe nº 3 586, FEFAC/IACA
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BOLSA DO PORCO

INFORMAÇÃO SEMANAL

Sessão de 09 de março de 2017

Subida de 0.040€
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

09 de março

1.240

Lérida: Euros peso/vivo

França

09 de março

1.402

Holanda

03 de março

1.480

Dinamarca

09 de março

1.390

Alemanha

08 de março

1.570

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 16 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 10 de 10 de março de 2017

TENDÊNCIA: Manutenção por maioria em todas as categorias.
Uma vez mais fez-se manutenção 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 17 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

3,95

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%

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%

3,25

3,25

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

0,95

5,56%

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

1,02

10,87%

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

1,00

1,05

5,00%

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

0,90

0,95

5,56%

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

1,45

1,55

6,90%

Algarve

1,73

1,77

2,31%

Beira Interior

1,44

1,47

2,08%

Beira Litoral

1,51

1,54

1,99%

Entre Douro e Minho

1,70

1,74

2,35%

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

1,67

1,71

2,40%

Mercados

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

Semana Corrente em €

Variação

Alentejo

3,01

3,01

0,00%

Algarve

3,00

3,00

0,00%

Beira Litoral

3,08

3,17

2,92%

2,10

5,00%

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

182,00

182,00

0,00%

Cevada Forrageira (Hexástica)

173,00

176,00

1,73%

Milho Forrageiro

180,00

185,00

2,78%

Mercados
LISBOA

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

De 27/02 a 05/03/2017
De 06 a 12/03/2017
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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 049 – I Série – 09 de março de 2017
Declaração de Retificação n.º 6/2017:
Declaração de retificação da Portaria n.º 85-A/2017, de 24 de fevereiro, publicada no Diário da
República, 1.ª série, n.º 40, de 24 de fevereiro, que altera a Portaria n.º 31/2015, de 12 de
fevereiro, que estabelece o regime de aplicação da ação n.º 3.1, «Jovens agricultores», da
Medida n.º 3, «Valorização da produção agrícola», do Programa de Desenvolvimento Rural do
Continente PDF
Diário da República
Nº 050 – I Série – 10 de março de 2017
Portaria n.º 106/2017:
Primeira alteração à Portaria n.º 229/2016, de 26 de agosto, que estabelece o regime de
aplicação das operações nºs 3.4.1, «Desenvolvimento do regadio eficiente», e 3.4.3,
«Drenagem e estruturação fundiária», inseridas na ação n.º 3.4, «Infraestruturas coletivas», da
medida n.º 3, «Valorização da produção agrícola», integrada na área n.º 2, «Competitividade e
organização da produção», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente,
abreviadamente designado por PDR 2020 PDF
Diário da República
Nº 050 – II Série – 10 de março de 2017
Gabinetes dos Secretários de Estado do Ambiente e das Florestas e do Desenvolvimento
Rural:
Despacho n.º 2054/2017:
Cria um grupo de trabalho interministerial para o balanço da implementação e consequente
atualização da Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 063 – 09 de março de 2017
Regulamento (UE) 2017/405 da Comissão de 8 de março de 2017,
Que altera os anexos II e III do Regulamento (CE) nº 396/2005 do Parlamento Europeu e do
Conselho no que se refere aos limites máximos de resíduos de sulfoxaflor no interior e à
superfície de certos produtos PDF
Regulamento de Execução (UE) 2017/410 da Comissão de 8 de março de 2017,
Que altera os Regulamentos (CE) nº 184/2007 e (UE) nº 104/2010, no que se refere ao nome
do detentor da autorização de diformato de potássio PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 064 – 10 de março de 2017
Regulamento de Execução (UE) 2017/420 da Comissão de 9 de março de 2017,
Relativo à autorização de uma preparação de óleo de tomilho, óleo de anis-estrelado sintético e
pó de casca de quilaia como aditivo em alimentos para frangos de engorda, frangas para
postura e espécies aviárias menores de engorda e para postura (detentor da autorização
Delacon Biotechnik GmbH) PDF
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Jornal Oficial da União Europeia
L 066 – 11 de março de 2017
Regulamento de Execução (UE) 2017/428 da Comissão de 10 de março de 2017,
Que aprova a substância carvão vegetal com bentonite, em conformidade com o Regulamento
(CE) nº 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à colocação de produtos
fitofarmacêuticos no mercado, e que altera o anexo do Regulamento de Execução (UE) nº
540/2011 da Comissão PDF
Regulamento de Execução (UE) 2017/429 da Comissão de 10 de março de 2017,
Relativo à autorização de uma preparação de endo-1,3(4)-beta-glucanase produzida por
Aspergillus aculeatinus (anteriormente classificado como Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94),
endo-1,4-beta-glucanase produzida por Trichoderma reesei (anteriormente classificado como
Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), alfa-amilase produzida por Bacillus
amyloliquefaciens (DSM 9553) e endo-1,4-beta-xilanase produzida por Trichoderma viride
(NIBH FERM BP4842) como aditivo em alimentos para todas as espécies avícolas, e que altera
os Regulamentos (CE) nº 358/2005 e (CE) n.o 1284/2006 e revoga o Regulamento (UE) nº
516/2010 (detentor da autorização Kemin Europa NV) PDF

RECORTES DA IMPRENSA
CENTROMARCA
06.março.2017
AS TENDÊNCIAS QUE VÃO MARCAR O RETALHO EM 2017
Otimismo, mais confiança, diferenciação e crescimento.
Otimismo, mais confiança, diferenciação e crescimento. Eis alguns dos pilares que
caracterizam o setor do Retalho e da Distribuição moderna no começo do ano. Que tendências
marcarão 2017? Quais as categorias e segmentos com mais probabilidade de sucesso?
Veja o artigo aqui
Fonte: Distribuição Hoje

AGROnegócios
11.março.2017
TRÊS ANOS DE SECA DEIXA ALBUFEIRAS SEM ÁGUA PARA A CAMPANHA DE REGA
DE 2017
De acordo com a Federação Nacional de Regantes de Portugal (FENAREG) este «é o terceiro
ano consecutivo de precipitação inferior ao normal agrava o armazenamento das albufeiras do
Alentejo, onde as disponibilidades não ultrapassam os 40% do volume total».
Em comunicado, a FENAREG refere que na bacia hidrográfica do Sado «ocorrem os registos
mais críticos, com volumes armazenados úteis nas albufeiras de Odivelas e do Roxo de 6% e
10%, respetivamente. Os Perímetros de Rega do Vale do Sado, Campilhas e Vigia também
apresentam limitação hídrica para a campanha de rega deste ano. Estão condicionados 30.000
ha de culturas regadas que poderão ficar sem água na campanha de rega deste ano».
A solução, sustenta a Federação, «é o reforço de água das albufeiras através do sistema de
Alqueva, onde existe disponibilidade hídrica. Na campanha de rega do ano passado esse
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reforço foi já uma realidade, no entanto a viabilidade desse recurso continua por definir. A falta
da legislação que estabelece o preço da água a estas situações condiciona a decisão dos
agricultores».
A FENAREG recorda que o tema do preço da água de Alqueva, aos Regantes e às
Associações, «foi levado ao Ministério da Agricultura, com propostas concretas por parte da
FENAREG. Das nossas intervenções e propostas resultou a promessa, do Ministro da
Agricultura, de baixar o preço da água no primeiro trimestre de 2017, notícia que esperamos
seja conhecida em breve e que garanta a viabilidade do reforço às albufeiras dos perímetros
confinantes».

AGRICULTURA E MAR Actual
13.março.2017
EM ABRIL, DECORRE O PERÍODO OBRIGATÓRIO DE DECLARAÇÕES DE EXISTÊNCIAS
DE SUÍNOS
A DGAV – Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária informa que no mês de Abril, decorre
mais um período obrigatório de “Declarações de Existências de Suínos (DES)”, conforme Aviso
PCEDA (Plano de Controlo e Erradicação da Doença de Aujeszky), daquela Direcção.
Estão dispensados da declaração os pequenos produtores pecuários. A legislação
considera detenção caseira até à detenção de 4 animais.
A declaração das existências de suínos poderá ser efectuada directamente pelo produtor
na Área Reservada do portal do IFAP – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, ou
em qualquer departamento dos Serviços de Alimentação e Veterinária Regionais (DSAVR), ou
ainda nas organizações de agricultores protocoladas com o IFAP, através do Modelo
800/DGV desmaterializado.
Para o efeito, deverão ser seguidas as instruções constantes no Portal da DGAV (aqui).
Combate à Doença de Aujeszky
A declaração das existências de suínos é considerada medida sanitária visando o combate à
Doença de Aujeszky, sendo que o seu não cumprimento acarreta penalizações.
O PCEDA – Plano de Controlo e Erradicação da Doença de Aujeszky conta com medidas
específicas aplicáveis em explorações onde tenham sido detectados suínos positivos.
As medidas contidas no PCEDA, através do Despacho n.º 5376/2016, vão no sentido de
intensificar e reforçar o controlo da infecção, nomeadamente nas explorações em que haja
comprovadamente circulação viral. “Aquelas explorações constituem uma fonte de transmissão
do vírus, pelo que é necessário restringir a movimentação dos seus efectivos e implementar
medidas para a redução da infecção”, diz a Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária.
Com este Plano, intensifica-se também o controlo e as exigências sanitárias para
movimentação dos suínos de substituição externa, de forma a assegurar que estes provêm de
explorações de multiplicação ou selecção com estatuto indemne (A4) ou oficialmente indemne
(A5). Aprova-se ainda a realização de rastreios serológicos em matadouros, para melhor
caracterização da circulação viral e controlo da aplicação das vacinas utilizadas.
Com a aplicação deste novo instrumento legal, a DGAV espera “dar mais um passo
imprescindível para a erradicação da doença e para a internacionalização do sector, exigindose de todos os intervenientes redobrado esforço, maior rigor e eficiência em todas as
intervenções”.
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A Doença de Aujeszky ou pseudoraiva é causada pelo vírus herpes e afecta sobretudo porcos,
o único reservatório conhecido da doença. É uma doença importante em suinicultura e causa
graves prejuízos económicos. Uma vez introduzida num grupo de porcas, o vírus tende a
permanecer aí e continua a afectar a capacidade reprodutora. É por vezes transmitida
naturalmente dos porcos para os bovinos, cavalos, cães e gatos que desenvolvem sinais
nervosos e morrem rapidamente, daí o nome pseudoraiva.
Regras mudam em breve
Mas as regras vão registar alterações em breve. Os detentores de animais para consumo
próprio vão deixar de ser obrigados a registar os seus animais. Segundo o Comunicado do
Conselho de Ministros de 26 de Janeiro, foi aprovado o diploma que altera o Sistema Nacional
de Informação e Registo Animal, através da implementação da medida Simplex “Registo de
Animais de Uma Só Vez”.
Além de extinguir o registo da “detenção caseira” e o passaporte de bovinos, o decreto-lei torna
facultativo o registo de existências, introduz a emissão de guias por via informática já
preenchidas e o número de registo de estabelecimento. Regulamenta ainda a transumância e a
utilização de pastagens comunitárias.

13.março.2017
AGROALIMENTAR TENTA ANULAR DÉFICE DE 2700 MILHÕES
As exportações de produtos agroalimentares têm estado a crescer. No ano passado
aumentaram 6%. No entanto, só representam 70% do valor das importações. Mas os
industriais e agricultores portugueses têm muitas histórias de sucesso nestes anos de crise
para a economia nacional.
A agricultura, que foi «durante muito tempo o parente pobre da nossa economia», tem feito nos
últimos anos um percurso que faz com que seja «hoje um setor que exporta mais do que o
resto da economia».
A palavras são de Capoulas Santos, ministro da Agricultura, que conta a história do setor
agroalimentar como quem faz recordar a fábula do patinho feio que acabou por virar um cisne.
A verdade é que, de acordo com o responsável pela pasta da Agricultura, «no último ano, o
complexo agroalimentar superou mesmo aquele que é o setor emblema em termos de
crescimento: o turismo». Isto porque falamos de um setor que tem visto o volume das
exportações crescer a um bom ritmo.
Os resultados têm trazido otimismo e os objetivos são hoje mais ambiciosos: «Em cinco anos,
esperamos conseguir equilibrar a balança comercial agrícola em valor». A ideia é que, até
2021, se consiga anular o défice agroalimentar de 2700 milhões de euros.
«Neste momento, em valor, as nossas exportações correspondem a 70% do valor das nossas
importações. É um valor que tem vindo a diminuir e o nosso objetivo é que, no prazo de cinco
anos, esse valor fique zero», recorda o responsável, sublinhando a trajetória ascendente que
este setor tem estado a fazer em termos de resultados: «As nossas exportações
agroalimentares, tendo em conta só os produtos agrícolas e transformados, no último ano,
cresceram mais 6%».
A importância do crescimento no agroalimentar tem vindo a ganhar destaque nos discursos do
Executivo de António Costa. De acordo com Manuel Caldeira Cabral, as exportações, em geral,
terão «um papel muito importante no reforço do crescimento em 2017» e a verdade é que o
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ano parece ter arrancado «com uma curva ascendente, com um reforço, com uma
aceleração».
E também no discurso de Caldeira Cabral os setores tradicionais voltaram a estar em destaque
nas exportações– como a indústria agro-alimentar, têxteis e calçado –, embora também
tenham surgido novos setores, nomeadamente, as indústrias química e farmacêutica.
Novos mercados
Para Capoulas Santos, a internacionalização é uma das vertentes prioritárias da política do
Governo, sendo mesmo apresentado como um dos eixos mais importantes do reforço da
competitividade do setor agroalimentar e da própria economia portuguesa.
E é com base nesta necessidade que está a ser estudada a abertura de 55 mercados para
viabilização da exportação de 199 produtos [142 da área animal e 57 da área vegetal].
No meio da lista de países com processos em curso estão África do Sul, Argélia, Austrália,
Cabo Verde, Canadá, Emirados Árabes Unidos, EUA e Indonésia, entre outros.
E a verdade é que há cada vez mais interessados no que é nacional. As feiras de promoção
aos produtos agroalimentares multiplicam-se e têm ajudado a exemplificar o caminho que o
setor tem feito. Uma destas feiras, o SISAB - Salão Internacional do Sector Alimentar e
Bebidas, conseguiu reunir este ano mais de 500 empresas do setor, representando 12% das
exportações nacionais.
De acordo com o presidente-executivo da SISAB Carlos Morais, «a ideia deste projeto sempre
foi valorizar o setor primário, valorizando tudo o que é português». E, no entender de Carlos
Morais, os resultados têm vindo a melhorar de ano para ano, com muitas empresas a
conseguirem fechar novos negócios. Quando questionado sobre as nacionalidades que mais
procuram o que é nacional, garante que falamos de uma grande variedade: «EUA, Canadá,
Brasil, China, França, Suíça, Alemanha, entre outros».
Vinho e azeite são estrelas
Há muito que o vinho português conseguiu encontrar um lugar de destaque em diversos
mercados internacionais. Portugal tem conseguido manter o estatuto de um dos maiores
exportadores de vinho a nível mundial: em 2015, por exemplo, conquistou o nono lugar.
E mesmo em alguns anos em que exportou menos, exportou mais caro. No ano passado, os
dados davam conta de que, pelo sexto ano consecutivo, as exportações portuguesas de vinho
cresceram em valor. E em 2015 novo máximo histórico foi atingido com 737,3 milhões de euros
vendidos aos mercados internacionais.
Um dos exemplos de sucesso é a Casa Ermelinda Freitas que não esconde que o negócio
corre de feição: «Tem vindo a melhorar e exportamos mais. Temos investido muito, mas
também temos conseguido ter muito peso no mercado interno e também nos mercados
internacionais».
Presentes em mais de 60 países, admitem não ter mercados preferências: «Está tudo muito
distribuído, mas acaba por não ser mau. Não sofremos quando a situação de Angola piorou,
por exemplo».
Também a qualidade do azeite português continua a ser muito apreciada internacionalmente.
Um interesse que ajuda no peso das exportações do produto, mas não só. A produção de
azeite tem estado a atrair cada vez mais investidores estrangeiros.
Fonte: SOL
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AgroINFO
13.março.2017
FRUTA FEIA SALVA DO LIXO 500 TONELADAS DE FRUTA E HORTALIÇAS
A cooperativa Fruta Feia assinala hoje a meta das 500 toneladas de fruta e hortaliças salvas da
lixeira, em três anos de existência, ajudando 116 agricultores a escoar produtos que não eram
distribuídos pela aparência.
A Fruta Feia arrancou em Lisboa a 18 Novembro de 2013 e conta actualmente com sete
pontos de entrega (quatro na zona de Lisboa e três na zona do Porto) e perto de três mil
consumidores associados (2.950). Semanalmente, a iniciativa evita, através da venda directa
ao público, que cerca de oito toneladas de fruto-hortícolas vão parar ao lixo.
A cooperativa, cujo lema é ‘gente bonita come fruta feia’, opera através da recolha de produtos
hortícolas e frutícolas da época junto dos agricultores, para depois vendê-los frescos em
cabazes ao consumidor final.
Os associados podem comprar frutícolas e hortícolas a um custo mais baixo do que é vendido
actualmente nos mercados e nas grandes superfícies. O nome do projecto deve-se ao facto de
produtos não conseguirem atingir o calibre, a cor ou o formato que está normalizado
actualmente no mercado.
Em parceria com o Instituto Superior Técnico (IST) e a Câmara Municipal de Lisboa, a Fruta
Feia obteve um financiamento da União Europeia, através do programa FLAW4LIFE
(Spreading Ugly Fruit against Food Waste), cujos pilares são a replicação da cooperativa a
nível nacional, a monitorização do seu impacto sócio-ambiental e o envolvimento da
comunidade escolar.
Os mais recentes dados da Organização para Alimentação e Agricultura da Organização das
Nações Unidas (ONU) indicam que 1,3 mil milhões de toneladas de alimentos são
desperdiçados anualmente.
Fonte: Lusa

14.março.2017
FUTURO DA SEGURANÇA ALIMENTAR ESTÁ EM RISCO
Um novo relatório da FAO, intitulado “O Futuro da Agricultura e Alimentação: Tendências e
Desafios”, adverte os problemas que o planeta enfrenta nas próximas décadas para conseguir
garantir a segurança alimentar da população mundial.
Este relatório conclui que é necessário e urgente investir em modelos de produção alimentar
mais sustentáveis, em pesquisa e desenvolvimento, em agricultura e em novos sistemas
agroalimentares, numa busca por soluções para combater problemas como a escassez de
água.
O relatório da Food and Agriculture Organization destaca que o futuro da segurança alimentar
está em risco por diversos motivos. Pressão excessiva sobre os recursos naturais,
consequências das alterações climatéricas, estagnação do rendimento das culturas ou o atual
sistema alimentar são alguns dos problemas identificados.
No relatório observa-se que a expansão da produção de alimentos nas últimas décadas, bem
como o crescimento económico, tem um alto custo ambiental. Quase 50% das florestas do
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mundo desapareceram, as fontes de água subterrânea estão a esgotar-se a um ritmo
acelerado, a biodiversidade tem sido seriamente corroída.
Os peritos da FAO explicam que a tendência é de piorar, como resultado do aquecimento
global, que está a causar e causará novos problemas para a segurança alimentar.
De acordo com o relatório, será necessário realizar diversos esforços e investimentos, caso
contrário, em 2030, grande parte da população mundial vai passar fome.
Fonte: Revista Grande Consumo

RELATÓRIO ECHA
Agência Europeia classifica glifosato como não cancerígeno

GLYPHOSATE NOT CLASSIFIED AS A CARCINOGEN BY ECHA
ECHA's Committee for Risk Assessment (RAC) agrees to maintain the current
harmonised classification of glyphosate as a substance causing serious eye damage and
being toxic to aquatic life with long-lasting effects. RAC concluded that the available
scientific evidence did not meet the criteria to classify glyphosate as a carcinogen, as a
mutagen or as toxic for reproduction.
Helsinki, 15 March 2017 – RAC assessed glyphosate’s hazardousness against the criteria in
the Classification, Labelling and Packaging Regulation. They considered extensive scientific
data in coming to their opinion.
The committee concluded that the scientific evidence available at the moment warrants the
following classifications for glyphosate according to the CLP Regulation:


Eye Damage 1; H318 (Causes serious eye damage)



Aquatic Chronic 2; H411 (Toxic to aquatic life with long lasting effects)

RAC concluded that the available scientific evidence did not meet the criteria in the CLP
Regulation to classify glyphosate for specific target organ toxicity, or as a carcinogen, as a
mutagen or for reproductive toxicity.
The hazard classes for which classification was proposed by the German competent authority
were specific target organ toxicity (repeated exposure) (category 2), eye damage/irritation
(category 1), and toxicity to the aquatic environment (Aquatic Chronic 2). ECHA also assessed
other hazard classes including carcinogenicity, germ cell mutagenicity and reproductive toxicity.
The adopted opinion will go through a normal editorial check before it is sent to the European
Commission. The opinion will also be made available on ECHA’s website at the same time.
The adopted opinion on the harmonised classification for glyphosate will be taken into account
when the Commission and Member States consider whether to renew the approval to use
glyphosate as an active substance in pesticides, later this year.
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Background
Apart from the published studies on glyphosate, the committee also had full access to the
original reports of studies conducted by industry. RAC has assessed all the scientific data,
including any scientifically relevant information received during the public consultation in
summer 2016.
RAC had a first discussion on glyphosate with stakeholders at its 39 th meeting in December
2016.
RAC provides an independent scientific opinion on the hazard classification of the
substance. The classification is based solely on the hazardous properties of the substance.
It does not take into account the likelihood of exposure to the substance and therefore does not
address the risks of exposure. The risks posed by exposure are considered for example when
deciding whether to renew the approval of glyphosate as a pesticide in accordance with the
EU’s Plant Protection Product Regulation (Regulation (EC) N° 1107/2009).
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CURSO DE ALIMENTAÇÃO DE SUÍNOS
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REUNIÃO GERAL DA INDÚSTRIA – 6 de abril
“Como preparar a Indústria para os Desafios da Sociedade?”
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