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INFORMAÇÃO
SEMANAL
FLASH INFORMATIVO

 CADEIA ALIMENTAR: Apela-se a uma legislação contra as práticas comerciais
abusivas
 BEM-ESTAR ANIMAL: Primeiro Centro de referência Europeu
 ADITIVOS: Proibida a utilização do formaldeído como aditivo em alimentos para
animais
 LEGISLAÇÃO ALIMENTAÇÃO ANIMAL: Alteração ao Regulamento (CE) nº 767/2009
 BOLSA DO PORCO (08/03/18): Subida de € 0.012
 BOLSA DO BOVINO (09/03/18): Descida de 0.02 € nos novilhos e manutenção nas
novilhas; Vitelas e vaca sobem 0.05 €


PREÇOS MÉDIOS DE PRODUTOS PECUÁRIOS (semana de 05 a 11/03/18):
AVES: Descida do frango no Litoral Centro, subida do ovo a peso no Ribatejo e manutenção
nos restantes mercados
BOVINOS: Tendência de estabilidade em todos os mercados
SUÍNOS: Tendência de subida
OVINOS Estabilidade é nota dominante:

 PREÇOS DOS CEREAIS NO MERCADO INTERNO
 COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS
 LEGISLAÇÃO: Diversos Regulamento sobre autorização de aditivos para a alimentação
animal
 IVA NAS RAÇÕES PARA CAVALOS: Parecer da Autoridade Tributária e Aduaneira


RECORTES DE IMPRENSA: Destaque para as mudanças no mercado agrícola até 2030 e para
os efeitos das alterações climáticas



REUNIÃO GERAL DA INDÚSTRIA DIA 3 DE MAIO
COMPETITIVIDADE: QUE INDÚSTRIA PARA 2030?

DEBATE

INOVAÇÃO
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E

NOTÍCIAS DE MERCADOS
CADEIA ALIMENTAR – Apela-se a uma legislação contra as práticas
comerciais abusivas
Numa declaração conjunta enviada a vários Comissários europeus e Estados-Membros, a 5 de
Março, oito organizações profissionais e ONGs pedem à Comissão para "assumir as suas
responsabilidades e propor legislação para combater práticas comerciais abusivas" na cadeia
alimentar, assim como ao Conselho e o Parlamento Europeu para assegurarem a adoção
rápida desta proposta. Eles acreditam que " foram produzidos documentos, consultas,
relatórios e discussões suficientes sobre o assunto", e que é "tempo para agir".
Os signatários recordam, em particular, a iniciativa do Parlamento Europeu", aprovada a 7 de
junho de 2016 por grande maioria, o relatório de novembro de 2016 do Grupo de Trabalho
sobre Mercados Agrícolas e as conclusões do Conselho de 12 de dezembro de 2016 sob a
presidência da Eslováquia.
"A UE precisa de uma cadeia de abastecimento alimentar justa, transparente, equitativa e
sustentável em benefício de todas as partes interessadas, incluindo os consumidores",
insistem.
A proposta de Bruxelas, prevista para 11 de abril
A agenda provisória das reuniões da Comissão Europeia prevê a adoção, a 11 de abril, de uma
proposta de melhoria da cadeia alimentar, sob a responsabilidade do vice-presidente
responsável pelo emprego, crescimento, investimento e competitividade, Jyrki Katainen, bem
como uma iniciativa intitulada "A New Deal for Consumers", sob a responsabilidade do primeiro
vice-presidente Frans Timmermans.
Os signatários da declaração são a AIM (European Association of Brands), Ceja (jovens
agricultores), Clitravi (processamento de carne), Copa-Cogeca (organizações e cooperativas
agrícolas), Effat (sindicatos da alimentação e agricultura), FoodDrinkEuropa (indústria
alimentar), Fair Trade Advocacy Office (Comércio justo) e a ONG Oxfam.

BEM-ESTAR ANIMAL – Primeiro Centro de referência Europeu
A Comissão Europeia designou, a 5 de março, o seu primeiro centro de referência científica
sobre o bem-estar animal da UE.
É um consórcio formado pela Wageningen Livestock Research (Holanda), pelo Instituto
Friedrich Loeffler (Alemanha) e pelo Departamento de Ciências Animal da Universidade de
Aarhus (Dinamarca). Criado no âmbito da nova regulamentação europeia de 2017 sobre os
controlos oficiais, que harmoniza as regras comunitárias em toda a cadeia agroalimentar, este
primeiro centro incidirá no bem-estar dos suínos. Fornecerá apoio técnico e assistência
coordenada aos Estados Membros para a realização de controlos oficiais sobre o bem-estar
dos animais e também contribuirá para a divulgação de boas práticas, bem como a realização
de estudos científicos, formação e divulgação de pesquisas e informações sobre inovações
técnicas.
A próxima reunião da Plataforma Europeia para o Bem-estar dos Animais, criada em 2017 para
divulgar as melhores práticas, está prevista para o dia 21 de junho.
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ADITIVOS – Proibida a utilização do formaldeído como aditivo em alimentos
para animais
O Regulamento de Execução (UE) 2018/183 relativo à recusa da autorização do formaldeído
como aditivo em alimentos para animais pertencente aos grupos funcionais dos conservantes e
dos melhoradores das condições de higiene foi publicado a 7 de fevereiro de 2018.
Este novo grupo funcional dos melhoradores das condições de higiene tinha sido criado em
finais de 2015, com o objetivo de incorporar, tal como o próprio Regulamento (UE) 2015/2294
define, substâncias ou, quando aplicável, microrganismos que alterem favoravelmente as
características de higiene dos alimentos para animais, reduzindo uma contaminação
microbiológica específica. No entanto, os estudos apresentados para a autorização do
formaldeído não conseguiram demonstrar a sua segurança para o utilizador, visto que o
formaldeído é uma substância tóxica, muito irritante e um potente sensibilizante cutâneo e
respiratório e que também provoca lesões oculares.
O formaldeído está classificado como cancerígeno (categoria 1B) por inalação e mutagénico
em células germinativas (categoria 2) ao abrigo do Regulamento (CE) nº 1272/2008 do
Parlamento Europeu e do Conselho.
No âmbito da legislação da União sobre saúde e segurança no trabalho, estão a ser
desenvolvidos valores-limite de exposição profissional ao formaldeído.
A utilização de formaldeído tem particular interesse na descontaminação de alimentos com
salmonela.
Em relação aos possíveis produtos alternativos ao formaldeído como aditivo pertencente ao
grupo funcional dos melhoradores das condições de higiene, está a ser feita investigação para
desenvolver aditivos que possam ser comprovadamente seguros e eficazes na redução da
contaminação microbiológica dos alimentos para animais.
Já foi autorizado um aditivo (Regulamento de Execução (EU) 2017/940 da Comissão, relativo à
autorização do ácido fórmico como aditivo em alimentos para animais de todas as espécie )
nesse grupo funcional e, por conseguinte, considera-se que é uma alternativa, embora
apresente um mecanismo de ação diferente, para reduzir o número de agentes patogénicos
bacterianos, incluindo Salmonella spp., nos alimentos para animais, sem causar as
preocupações de segurança colocadas pela utilização do formaldeído.
Dado que a continuação da utilização do formaldeído pode acarretar riscos para a saúde
humana, o aditivo para a alimentação animal pertencente ao grupo funcional dos
«conservantes» para utilização em leite desnatado para suínos até aos seis meses de idade,
bem como as pré-misturas que o contenham, deve ser retirado do mercado o mais depressa
possível.
Por motivos de ordem prática, no entanto, deverá ser autorizado um curto período para a
retirada do mercado das existências desses produtos, para que os operadores possam cumprir
adequadamente a obrigação de retirada.
Assim sendo, as existências de formaldeído como aditivo pertencente à categoria de aditivos
designada por «aditivos tecnológicos» e ao grupo funcional «conservantes», para utilização em
leite desnatado para suínos até aos seis meses, e de pré-misturas que contenham esse aditivo,
devem ser retiradas do mercado o mais depressa possível e, o mais tardar, até 28 de maio de
2018.
O leite desnatado contendo o aditivo ou as pré-misturas, bem como os alimentos compostos
para animais que contenham esse leite desnatado, produzidos antes de 28 de maio de 2018
devem ser retirados do mercado o mais depressa possível e, o mais tardar, até 28 de agosto
de 2018.
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LEGISLAÇÃO ALIMENTAÇÃO ANIMAL – Alteração ao Regulamento (CE) nº
767/2009
O Regulamento (CE) nº 767/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à colocação
no mercado e à utilização de alimentos para animais foi alterado em dezembro de 2017 pelo
Regulamento (UE) 2017/2279 da Comissão.
As alterações incidiram sobre os seus Anexos II, IV, VI VII e VIII. Aqui serão focadas as
principais alterações, as quais dizem respeito aos Anexos IV, VI e VII.
No anexo IV foram alteradas as tolerâncias para os constituintes analíticos, as quais incluem as
tolerâncias analíticas e técnicas. Quando fixadas a nível da União as tolerâncias analíticas que
abranjam as incertezas de medição e as variações de procedimento, os valores estabelecidos
no quadro apresentado no anexo IV devem ser adaptados em conformidade, por forma a
abranger apenas as tolerâncias técnicas.
O Anexo VI explicita os elementos de rotulagem aplicáveis às matérias-primas para a
alimentação animal e aos alimentos compostos para animais produtores de géneros
alimentícios, ou seja, animais utilizados na alimentação animal.
O novo Regulamento introduz algumas alterações dignas de referência e atenção por parte dos
operadores de mercado, nomeadamente, no que diz respeito:
 a quantidade adicionada do aditivo de declaração obrigatória, ou quando for caso disso, de
declaração voluntária deve ser expressa como a quantidade do aditivo para alimentação
animal, exceto quando o ato legislativo que autoriza o respetivo aditivo para alimentação
animal indica uma substância na coluna “teor mínimo/máximo”. Neste último caso, a
quantidade adicionada deve ser expressa como a quantidade dessa substância;
 os aditivos para alimentação animal do grupo funcional “vitaminas, provitaminas e
substâncias quimicamente bem definidas de efeito semelhante” podem ser rotulados de
duas formas diferenciadas: a rotulagem pode indicar a quantidade total garantida durante o
prazo de validade completo do alimento, na lista dos “Constituintes analíticos”, ou em
alternativa indicar a quantidade adicionada na lista dos “Aditivos” (tal como acontecia
anteriormente);
 o nome do grupo funcional pode ser substituído pelas abreviações constantes do referido
anexo do Regulamento, se esta não estiver estabelecida no anexo I do Regulamento (CE) nº
1831/2003, por exemplo o grupo funcional “vitaminas, provitaminas e substâncias
quimicamente bem definidas de efeito semelhante”, passa a poder ser rotulado sob o nome
abreviado “vitaminas”;
 se o valor energético e/ou o valor proteico forem indicados, esta indicação deve ser efetuada
em conformidade com o artigo 11º do Regulamento (CE) nº 882/2004.
O Anexo VII, por sua vez, explicita os elementos de rotulagem aplicáveis às matérias-primas
para a alimentação animal e aos alimentos compostos para animais não destinados à
alimentação humana, nomeadamente, alimentos para animais de companhia. Este anexo
refere que:
 os aditivos para os quais sejam excedidos os teores máximos recomendados estabelecidos
no ato legislativo que autoriza o aditivo para alimentação animal, são de declaração
obrigatória;
 para os aditivos de declaração obrigatória, a quantidade adicionada deve ser expressa como
a quantidade do aditivo para alimentação animal, exceto quando o ato legislativo que
autoriza o respetivo aditivo para alimentação animal indica uma substância na coluna “teor
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mínimo/máximo”. Neste último caso, a quantidade adicionada deve ser expressa como a
quantidade dessa substância;
 tal como referido anteriormente para os alimentos para animais produtores de géneros
alimentícios, nos aditivos do grupo funcional “vitaminas, provitaminas e substâncias
quimicamente bem definidas de efeito semelhante” que sejam de declaração obrigatória ou
declarados voluntariamente, a rotulagem pode indicar a quantidade total garantida durante o
prazo de validade completo na lista dos “Constituintes analíticos” ou indicar a quantidade
adicionada na lista dos “Aditivos”;
 o nome do grupo funcional pode ser substituído pela abreviatura indicada no quadro
existente no anexo VI;
 para os aditivos dos grupos funcionais “conservantes”, “antioxidantes”, “corantes” e
“compostos aromatizantes”, apenas tem que ser indicado o grupo funcional em causa.
 Se o valor energético e/ou o valor proteico forem indicados, esta indicação deve ser
efetuada em conformidade com o artigo 11º do Regulamento (CE) nº 882/2004.
Neste Anexo encontra-se também um quadro com a lista dos constituintes analíticos de
declaração obrigatória para cada tipo de alimento à semelhança do Regulamento anterior e
sem alterações.
Fontes: Agra Europe nº 3 635/IACA
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BOLSA DO PORCO

INFORMAÇÃO SEMANAL

Sessão de 08 de março de 2018

Subida + € 0.012
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

08 de março

1.156

Lérida: Euros peso/vivo

França

08 de março

1.239

Holanda

02 de março

1.420

Dinamarca

08 de março

1.240

Alemanha

07 de março

1.490

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 15 de março de 2018 (quinta-feira), pelas 19 horas

A Mesa de Cotações
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BOLSA DO BOVINO
INFORMAÇÃO DE MERCADO
SESSÃO Nº 10 de 09 de março de 2018

TENDÊNCIA: Descida de 0,02 € nos Novilhos e manutenção nas Novilhas. Vitelas e vacas
sobem 0,05 €.
Nesta semana, a decisão foi de descer os Novilhos em 0,02 €, manter as Novilhas, tendo
subido a cotação nas Vitelas e Vacas em 0,05 €.

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

Cotação

Novilhos

4.10

Novilhas

4.15

Vitela

4,70

Vacas

2,25

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 16 de março 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

4,10

4,10

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

4,10

4,10

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

2,00

2,00

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

1,70

1,70

0,00%

290,00

290,00

0,00%

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

4,08

4,08

0,00%

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

2,20

2,20

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%

3,00

3,00

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

0,85

0,85

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

1,45

1,45

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

1,45

1,40

-3,45%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia

1,05

1,05

0,00%

Ovo Classificado M (ovotermo) EUR/Dúzia
Médio Tejo

0,95

0,95

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

0,95

1,02

7,37%

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

1,40

1,45

3,57%

Algarve

1,87

1,92

2,67%

Beira Interior

1,58

1,63

3,16%

Beira Litoral

1,46

1,50

2,74%

Entre Douro e Minho

1,62

1,67

3,09%

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

1,60

1,64

2,50%

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%

1,90

2,10

10,53%

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

184,00

182,00

-1,09%

Cevada Forrageira (Hexástica)

192,00

193,00

0,52%

Milho Forrageiro

177,00

181,00

2,26%

Mercados
LISBOA

Semana Anterior :
Semana Corrente:
Fonte: SIMA/GPP

De 26/02 a 04/03/2018
De 05 a 11/03/2018
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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
Diário da República
Nº 047 – I Série – 07 de março de 2018
Resolução da Assembleia da República n.º 65/2018:
Recomenda ao Governo medidas de apoio excecional aos agricultores e produtores pecuários
afetados pela seca PDF
Portaria n.º 67/2018:
Estabelece as regras a que obedece a compra e a venda de animais de companhia, bem como
as normas exigidas para a atividade de criação comercial dos mesmos, com vista à obtenção
de um número de registo PDF
Diário da República
Nº 048 – I Série – 08 de março de 2018
Resolução do Conselho de Ministros n.º 23/2018:
Determina o início do financiamento competitivo a Laboratórios Colaborativos (CoLABS) PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 063 – 06 de março de 2018
Regulamento de Execução (UE) 2018/327 da Comissão de 5 de março de 2018,
Relativo à autorização de uma preparação de endo-1,4-beta-xilanase (EC 3.2.1.8) produzida
por Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) como aditivo para a alimentação de carpas
(detentor da autorização: Huvepharma NV) PDF
Regulamento de Execução (UE) 2018/328 da Comissão de 5 de março de 2018,
Relativo à autorização de uma preparação de Bacillus subtilis DSM 29784 como aditivo em
alimentos para frangos de engorda e frangas criadas para postura (detentor da autorização:
ADISSEO France SAS) PDF
Regulamento de Execução (UE) 2018/329 da Comissão de 5 de março de 2018,
Que designa o centro de referência da União Europeia para o bem-estar animal PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 065 – 08 de março de 2018
Regulamento de Execução (UE) 2018/338 da Comissão de 7 de março de 2018,
Relativo à autorização de uma preparação de 6-fitase produzida por Aspergillus niger (DSM
25770) como aditivo em alimentos para frangos de engorda, frangas criadas para postura,
suínos de engorda, porcas, espécies menores de suínos de engorda ou de reprodução, perus
de engorda, perus criados para reprodução, todas as outras espécies aviárias (exceto aves
poedeiras) e leitões desmamados (detentor da autorização: BASF SE) PDF
Regulamento de Execução (UE) 2018/339 da Comissão de 7 de março de 2018,
Que altera e derroga o Regulamento (CE) nº 2535/2001 no que respeita aos certificados de
importação de produtos lácteos originários da Islândia PDF
Decisão de Execução (UE) 2018/342 da Comissão de 7 de março de 2018,
Que altera o anexo da Decisão de Execução (UE) 2017/247 relativa a medidas de proteção
contra focos de gripe aviária de alta patogenicidade em determinados Estados-Membros
[notificada com o número C(2018) 1509 PDF
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Jornal Oficial da União Europeia
L 067 – 09 de março de 2018
Regulamento de Execução (UE) 2018/346 da Comissão de 5 de março de 2018,
Relativo à autorização de uma preparação de Lactobacillus buchneri NRRL B-50733 como
aditivo em alimentos para animais de todas as espécies PDF
Regulamento de Execução (UE) 2018/347 da Comissão de 5 de março de 2018,
Relativo à autorização da preparação de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 como aditivo
em alimentos para leitões e porcas e que altera os Regulamentos (CE) nº 1847/2003 e (CE) nº
2036/2005 (detentor da autorização: Danstar Ferment AG, representada por Lallemand SAS)
PDF
Diretiva (UE) 2018/350 da Comissão de 8 de março de 2018,
Que altera a Diretiva 2001/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere à
avaliação dos riscos ambientais de organismos geneticamente modificados PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 068 – 12 de março de 2018
Regulamento de Execução (UE) 2018/353 da Comissão de 9 de março de 2018,
Que retifica o Regulamento de Execução (UE) 2017/1145 relativo à retirada do mercado de
certos aditivos para a alimentação animal autorizados nos termos das Diretivas 70/524/CEE e
82/471/CEE do Conselho e que revoga as disposições obsoletas que autorizam esses aditivos
PDF
Decisão de Execução (UE) 2018/354 da Comissão de 8 de março de 2018,
Que autoriza a utilização de certos métodos de classificação de carcaças de suínos na Irlanda
PDF
Jornal Oficial da União Europeia
C 068 – 08 de março de 2018
Comunicação:
Sobre a publicação dos dados relativos à produção de leite cru, nos termos do artigo 149º, nº 5,
do Regulamento (UE) nº 1308/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho PDF
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IVA NAS RAÇÕES PARA CAVALOS DE DESPORTO
Na sequência de uma questão colocada à Autoridade Tributária sobre a aplicação da taxa de
IVA em rações para cavalos, transcrevemos o parecer recebido desta Autoridade.
A IACA e a DGAV estão a trabalhar em conjunto, no sentido de justificar à Autoridade
Tributária que as rações para cavalos devem ser harmonizadas à taxa de IVA de 6%.
NORMAS LEGAIS:


A verba 3.3 da Lista I anexa ao Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (CIVA),
tributa à taxa reduzida a que se refere a alínea a) do nº 1 e nº 3 do arrigo 18º do citado
Código, as transmissões de “farinhas, cereais e semente, incluindo misturas, resíduos e
desperdícios das industrias alimentares e quaisquer outros produtos próprios para
alimentação de gado, de aves e outros animais, referenciados no Codex Alimentarius,
independentemente da raça e funcionalidade em vida, incluindo os peixes de viveiro,
destinados à alimentação humana”.



Depreende-se da leitura da citada verba que apenas podem nela ser enquadrados e,
consequentemente, abrangidos pela aplicação da taxa reduzida qualquer alimentos próprios
para a alimentação de gado, de aves e outros animais, referenciados no Codex Alimentarius,
destinados à alimentação humana.
Deste modo, tratando-se do “alimento/ração” para por exemplo vacas e cavalos, animais
cuja carne é destinada à alimentação humana pode beneficiar da aplicação da taxa reduzida
(6%) por enquadramento na citada verba.





Contudo, se o “alimento/ração” se destinar à alimentação de animais que não sejam
destinados à alimentação humana, nomeadamente, animais de companhia e cavalos de
desporto tais alimentos/rações, bem como os suplementos alimentares (incluídos nas rações
para cavalos de desporto ou vendidos separadamente) ficam excluídos da citada verba
sendo tributados à taxa normal, a que alude a alínea c) do nº 1 do qrtigo 18º do CIVA.

RECORTES DA IMPRENSA
CENTROMARCA
09.março.2018
NUNO FERNANDES THOMAZ NOVO PRESIDENTE DA CENTROMARCA
Decorreram ontem as eleições para os órgãos sociais da Centromarca para o triénio 20182020. Numa lista sem alterações significativas, avulta a eleição de Nuno Fernandes Thomaz
como novo presidente da direção.
A direcção presidida por Nuno Fernandes Thomaz estabeleceu um conjunto bem definido de
prioridades para o mandato que agora se inicia, nomeadamente o acompanhamento do
processo de criação de legislação europeia em matéria de Práticas Comerciais Desleais; a
activação do Código de Boas Práticas Comerciais na Cadeia Agroalimentar, a mais eficiente
implementação da legislação sobre as Práticas Individuais Restritivas do Comércio (PIRC) e
sua utilização como instrumento essencial de monitorização e fiscalização do mercado; e o
alargamento das valências da Centromarca em áreas como as do direito e da protecção da
marca por forma a reforçar o leque de empresas associadas.
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Na opinião de Nuno Fernandes Thomaz «a Centromarca é uma associação consolidada, com
mais de duas décadas de atuação na defesa das marcas e na promoção de um equilíbrio de
mercado favorável ao consumidor. Esta capacidade instalada, agregada a um corpo
associativo forte, só foi possível devido à competência e visão daqueles que lideraram a
associação em anos anteriores. E isso coloca-nos, sem dúvida, uma responsabilidade
acrescida e desafia-nos a fazer mais e melhor».
O novo presidente da Centromarca refere que a associação deve tornar-se cada vez mais
influente no seio da indústria de produtos de marca. «Estamos a viver uma época de
transformação constante, que nos obriga a renovar conhecimentos permanentemente. As
marcas são também elas confrontadas com novos contextos de mudança provocados
essencialmente pela inovação tecnológica. Se soubermos antecipar os problemas que as
afetam, valorizar a sua existência e aumentar o seu espaço de intervenção, estaremos
seguramente a construir uma cultura de marca em Portugal», explica.
Nuno Maria Fernandes Thomaz tem 49 anos e é licenciado em Administração e Gestão de
Empresas pelo Instituto Superior de Gestão e possui o Program for Management Development
da Harvard Business School. Foi, entre outros, CEO do Grupo ASK e vice-presidente executivo
da Caixa Geral de Depósitos, cumprindo uma ampla carreira no setor empresarial, num
percurso que inclui funções de liderança nas áreas de consultoria, banca e finanças.
Recentemente criou a CoRe Restart, um fundo de capital de risco para reestruturar empresas
em dificuldades, a que se manterá ligado. Nuno Fernandes Thomaz sucede no cargo ao Eng.º
João Paulo Girbal que desempenhou aquelas funções entre 2010 e o final de 2017.
Fonte: Centromarca

12.março.2018
COMO VAI MUDAR O MERCADO AGRÍCOLA EUROPEU ATÉ 2030?
Portugal vai ser um dos países da União Europeia que vai ter mais crescimento no setor do
azeite até 2030, de acordo com um relatório de previsões para o mercado agrícola publicado
pela UE.
Aumento da produção de cereais, crescimento do setor da agropecuária e manutenção do
crescimento das exportações de vinho são alguns dos outros destaques do relatório “The 2017
Agricultural Outlook Conference,” divulgado em dezembro de 2017.
Portugal entre os que mais cresce na produção de azeite
Até 2030, as expectativas da UE no que toca ao setor do azeite são de “melhorias estruturais,”
resultando em maior produção.
«O maior crescimento é esperado em Espanha e Portugal», acrescenta o relatório. Esta
produção adicional vai alimentar tanto a crescente procura mundial por este produto como o
maior consumo interno do mesmo, reforçando a posição da UE como principal produtora e
exportadora de azeite. Os únicos países que vão ser exceção a esta tendência são os
produtores – Portugal, Espanha, Itália e Grécia – onde o consumo de azeite vai baixar.
Produção de vinho e tomate vai estabilizar
No setor da produção de vinho, as previsões da UE apontam para estabilização do consumo
interno, depois de um longo período de queda. As exportações vão manter um crescimento
estável, «devido à forte procura de vinhos com indicação geográfica e de vinhos espumantes».
No entanto, o uso total doméstico vai diminuir, devido a uma queda em outros produtos e
processos de produção de vinho, como vinagre, vermute e destilação.
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A produção de tomate fresco vai manter-se «relativamente estável, apesar do aumento de
produtividade potenciado por temporadas de produção maiores». O consumo de tomate fresco
vai descer ligeiramente, mas o de tomate processado vai crescer, como resultado da procura
mais alta do mesmo «como ingrediente e para produtos que evoquem um estilo de vida
mediterrânico».
Rendimentos e área agrícola utilizada vão descer
O rendimento da agricultura deverá descer consideravelmente em termos reais até 2030,
segundo a UE. Por outro lado, as previsões apontam para um aumento ligeiro do rendimento
por trabalhador, devido a «mudanças estruturais e ao número de pessoas que está a
abandonar a agricultura».
Na área agrícola utilizada a tendência também será de declínio, tal como nos últimos anos. Em
2030, a UE prevê que a área agrícola utilizada nos países-membros seja de 172 milhões de
hectares.
Cereais e agropecuária no bom caminho
Os cereais e a agropecuária, pelo contrário, deverão apresentar melhorias nos próximos anos.
A produção de cereais em 2030 é estimada em 341 milhões de toneladas, crescimento
“potenciado pela procura de ração, boas perspetivas de exportação (especialmente o centeio)
e maior uso de cereais na indústria.”
A agropecuária vai beneficiar de maior procura mundial e de ração a preços baixos. «Tal
poderá abrir as portas a uma expansão do setor de latícinios da UE». de acordo com o
relatório.

AGROPORTAL
12.março.2018
CIÊNCIA – EFEITOS DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NA AGRICULTURA
Os eventos climáticos extremos «vão ser cada vez mais frequentes e de maior duração e os
agricultores vão ter de se adaptar, encontrando novas formas de gestão agrícola e agroflorestal
por forma a tornar este setor mais resiliente às alterações climáticas», afirma o cientista José
Paulo Sousa, do Centro de Ecologia Funcional da Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade de Coimbra (FCTUC), coordenador de uma equipa de investigadores
portugueses que participa no estudo internacional ECOSERVE, que está a avaliar os efeitos
das alterações climáticas nos processos biológicos do solo.
Uma medida para mitigar os efeitos de eventos climáticos extremos, nomeadamente períodos
prolongados de seca, revelam os primeiros resultados do estudo, passa pela utilização de
variedades de plantas cultiváveis com as caraterísticas mais adequadas para promover o
sequestro de carbono no solo, de modo a aumentar o uso eficiente da água e dos nutrientes.
Um maior teor de carbono no solo implica uma maior capacidade de o solo reter água e
disponibilizá-la para as plantas, logo menor é a necessidade de rega.
O trabalho científico, publicado na revista “Journal of Applied Ecology”, comprovou, também,
que o tipo de agriculta praticada influencia o sequestro de carbono no solo. Segundo os
investigadores, os sistemas de cultivo orgânicos, sistemas em que a utilização de químicos é
muito reduzida e onde os resíduos de uma cultura são utilizados como fonte de matéria
orgânica para a cultura seguinte, originam maiores stocks de carbono no solo do que sistemas
de cultivo convencionais.
Este facto, explica José Paulo Sousa «está intimamente relacionado com as caraterísticas das
espécies cultivadas, especialmente com a facilidade com que os resíduos destas espécies se
decompõem e são posteriormente incorporados no solo», ou seja, «temos espécies ou
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variedades que influenciam de forma positiva a quantidade e qualidade dos stocks de carbono
no solo.»
Através de uma meta-análise global, complementada com medições em campo, a equipa
relacionou as «caraterísticas de diferentes espécies cultivadas com as respostas dos stocks de
carbono nos dois tipos de cultivo, tendo encontrado relações significativas entre a presença de
espécies que originam resíduos da cultura mais recalcitrantes, normalmente utilizadas em
cultivos orgânicos, e maiores stocks de carbono», observa o também docente da FCTUC.
Estas conclusões são relevantes porque «fornecem pistas para possíveis medidas de
mitigação dos efeitos de alterações climáticas na agricultura. Ao utilizar variedades de espécies
cultiváveis com as caraterísticas apropriadas, os agricultores podem mitigar estes efeitos,
aumentando o stock de carbono no solo, logo aumentando o uso eficiente da água e dos
nutrientes», conclui José Paulo Sousa.
O estudo ECOSERVE envolve, além da equipa da Universidade de Coimbra, investigadores de
Espanha, França, Holanda, Suécia e Suíça.
Cristina Pinto
(Assessoria de Imprensa – Universidade de Coimbra)
Fonte: O Ribatejo
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REUNIÃO GERAL DA INDÚSTRIA – 3 de maio
Inovação e Competitividade: Que Indústria no Horizonte 2030?

IS 11/2018 – Semana de 06 a 12/03/2018
Página 18

IS 11/2018 – Semana de 06 a 12/03/2018
Página 19

IS 11/2018 – Semana de 06 a 12/03/2018
Página 20

