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In Memoriam

“Na sua reunião de 09/02/78, a Direção admitiu, por um contrato máximo de 6 meses – após prestação
de provas – para exercer as funções de Dactilógrafo, a então candidata Maria de Fátima Rebelo
Mateus. Tendo iniciado as suas funções em 15/02/78, a Maria de Fátima desde logo se revelou uma
trabalhadora zelosa, competente, desembaraçada e assídua e com um verdadeiro sentido de dignidade
profissional e de bem cumprir as suas funções”.
Com estes atributos, o Secretário-geral de então, Comendador Luis Marques, decide propor à Direção,
em 29 de junho de 1978, a admissão definitiva da candidata Maria de Fátima a partir de dia 1 de julho,
apesar do período experimental só terminar no dia 15 de agosto de 1978.
Qualidades excecionais, afável, competente, perfecionista, defensora das suas ideias, justa,
companheira, amiga, inovadora, procurando fazer sempre mais. Sempre melhor.
A Maria de Fátima, mais tarde Maria de Fátima Ferreira, entrou na IACA há cerca de 40 anos e durante
todo este tempo em que serviu a Associação e os seus Associados, sempre colaborante e disponível,
com grande lealdade e dignidade, marcou e moldou também o que é hoje a IACA e uma parte de todos
nós.
Durante todos estes anos fez, construiu e ajudou a fazer as inúmeras edições da Informação Semanal,
os Relatórios de Atividades, milhares de cartas e exposições, o site, INFO IACA e mais tarde a
Newsletter, sempre preocupada em inovar, em se aperfeiçoar e acompanhar os novos tempos e
desafios, para levar aos associados mais e melhor informação, conhecimento, o bem-fazer e bem
servir.
Tendo falecido no passado dia 20 de março, esta edição da IS pretende ser a nossa Homenagem, dos
colegas e amigos, da Direção e dos Órgãos Sociais da IACA. É para ela e com o pensamento na sua
vida e no seu legado que construímos esta edição nº 12, uma publicação a que carinhosamente se
dedicava, semanalmente, de alma e coração.
A Fátima deu o melhor de si por esta Instituição. Esperamos que tenha recebido o melhor de cada um
de nós.
Fará parte do nosso Património. Pelo seu exemplo, de amizade e espírito de Missão, nunca será
esquecida.
Permanecerá nos nossos Corações.
Até sempre, Fátima!
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confirmar aumento da oferta
 CULTURAS ARVENSES: Perspetivas de boas colheitas na União Europeia (e no mercado
mundial) devem manter preços em níveis relativamente baixos
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Regulamentos sobre autorização de aditivos para a alimentação animal;
Portaria nº 107-A/2017, de 14 de março, que fixa o valor da “taxa de segurança alimentar mais”
para o ano de 2017
setor do leite e para o comunicado sobre a importação de carne do Brasil; Pressionado pelas
diferentes Associações e outras Organizações (FIPA e CIP), Ministério do Ambiente e a
Sociedade Ponto Verde chegam a um acordo relativo à gestão dos resíduos de embalagens



REUNIÃO GERAL DA INDÚSTRIA EM 6 DE ABRIL, “PREPARAR A FILEIRA
DESAFIOS DA SOCIEDADE” (Comunicação, Sustentabilidade e Competitividade)
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NOTÍCIAS DE MERCADOS
ADITIVOS – Novo regulamento de autorização de utilização de zinco na
alimentação animal
No início de julho de 2016, foi publicado o Regulamento de Execução (UE) 2016/1095 da
Comissão de 6 de julho, relativo à reautorização de aditivos à base de zinco, por um período de
10 anos, com várias alterações introduzidas em relação ao ato legislativo, que vigorava
anteriormente, da utilização de zinco na alimentação animal, incluindo a introdução de uma
nova classificação de quelato de zinco chamada quelato de zinco de hidrolisados de proteína.
Os quelatos de zinco de hidrolisados de proteína são essencialmente originados a partir da
ligação de uma fonte de zinco com proteína de soja hidrolisada.
Este Regulamento, que autoriza a utilização de acetato de zinco di-hidratado, óxido de zinco,
sulfato de zinco hepta-hidratado, sulfato de zinco mono-hidratado, quelatos de zinco e de
aminoácidos na forma hidratada e quelato de zinco com glicina na forma hidratada, altera os
Regulamentos (CE) nº 1334/2003, (CE) nº 479/2006 e nº 335/2010 e os Regulamentos de
Execução nº 991/2012 e (UE) nº 636/2013.
Teores máximos permitidos e utilização dos produtos
Os teores máximos permitidos destas substâncias são de 200 mg no caso de alimentos para
cães e gatos, 180 mg nos alimentos para salmonídeos e substitutos do leite para vitelos, 150
mg nos alimentos para leitões, marrãs, coelhos e todas as espécies de peixes exceto
salmonídeos e 120 mg nos alimentos para outras espécies e categorias diferentes das
referenciadas anteriormente.
O acetato de zinco di-hidratado, óxido de zinco, sulfato de zinco hepta-hidratado, sulfato de
zinco mono-hidratado, quelatos de zinco e de aminoácidos na forma hidratada, quelato de
zinco com glicina na forma hidratada e os compostos de zinco autorizados pelo Regulamento
(UE) nº 335/2010 e pelos Regulamentos de Execução (UE) nº 991/2012 e (UE) nº 636/2013,
bem como as pré-misturas que os contenham, que tenham sido produzidos e rotulados antes
de 27 de janeiro de 2017 em conformidade com as regras aplicáveis antes de 27 de julho de
2016, podem continuar a ser colocados no mercado e utilizados até que se esgotem as suas
existências.
As matérias-primas para alimentação animal e os alimentos compostos para animais que
contenham as substâncias referidas no parágrafo anterior, que tenham sido produzidos
e rotulados antes de 27 de julho de 2017 ou antes de 27 de julho de 2018, consoante se
tratem de alimentos destinados a animais produtores de géneros alimentícios ou a
animais não produtores de géneros alimentícios, respetivamente, em conformidade com
as regras aplicáveis antes de 27 de julho de 2016, podem continuar a ser colocados no
mercado e utilizados até que se esgotem as suas existências.
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ALIMENTAÇÃO ANIMAL – Alerta rápido da DG SANTE sobre fornecimento
de leveduras provenientes da Rússia
A DG SANTE lançou em 13 de março um alerta geral, depois de detetar nas fronteiras da
União, ureia não indicada no rótulo do produto, nas entregas russas de leveduras para
alimentação animal.
A adição de ureia é permitida pela legislação comunitária como aditivos para ruminantes e
deve ser relatada. Bruxelas considerou "fortemente suspeita" a "falsificação deliberada" por
fornecedores russos, com riscos para a saúde de não-ruminantes, mas também para
ruminantes para exceder o teor máximo de ureia. A adição de 1% de ureia no produto aumenta
o seu teor de proteína em 3% e permite "um ganho de € 9 por tonelada", de acordo com os
serviços europeus.
Entretanto, os serviços da Comissão apelaram às associações profissionais europeias
interessadas - fabricantes de alimentos compostos, de leveduras e de açúcar, mas também
para a federação de saúde animal e instituições ligadas à segurança alimentar - a informar os
seus membros sobre estas "práticas ilegais" e, em caso de suspeita, a entrar na Rede Europeia
contra a fraude alimentar.
Tal como no recente caso da entrada de carne do Brasil, o RASSF parece estar a funcionar no
espaço europeu, evitando fraudes e contribuindo para uma perceção de segurança alimentar
no espaço da União Europeia. Só assim se ganhará confiança e credibilidade.

LEITE - Mercado europeu tende para o reequilíbrio
De acordo com os dados preliminares recebidos dos Estados-Membros para a Comissão
Europeia, relativos ao primeiro período de redução (outubro-dezembro de 2016) no âmbito do
programa de gestão da produção voluntário europeu, 43 968 produtores de leite reduziram, as
entregas de leite em 851 700 toneladas. Os números são parciais porque as previsões
apontavam para um universo de 58 035 agricultores que se tinham comprometido a reduzir a
sua produção em 1,07 toneladas MT, uma redução de 2,9%.
Esta medida de redução voluntária da oferta permitiu em parte, que o preço médio do leite das
explorações na UE tivesse registado um aumento de 31% desde o verão passado, para 33,7
cêntimos / kg em fevereiro.
Para o Comissário Phil Hogan, presente no Congresso dos produtores franceses (NPFL) no
passado dia 16 de março, em Langres, este não é de todo o preço ideal, mas representa um
passo na direção correta.
No que respeita a Portugal, os dados disponíveis e divulgados pela Comissão Europeia,
mostram que houve uma forte adesão ao programa de redução voluntária, com uma quebra de
24% na produção de leite no período de outubro e dezembro de 2016.
Aderiram a este programa, 43 968 produtores em toda a União Europeia (912 em Portugal),
com uma quebra global de 851 700 tons. No nosso País, a redução foi de 15 090 tons de leite,
numa média de 17 tons/produtor (19 tons na UE). Uma conjuntura, aliás já esperada, que não
deixará de ter impacto na indústria de alimentos compostos para animais, mas que poderá
conduzir, pela diminuição da oferta global europeia, a uma melhoria nos preços de mercado.
Para já, notam-se sinais de retoma, pese embora as dificuldades do setor.
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Fatores que pesam sobre os preços
Nas perspetivas de curto prazo para os mercados agrícolas que acabam de ser
publicadas, os peritos da Comissão preveem, para 2017, um aumento moderado
da produção europeia, de 0,6%, após um declínio de 0,4% em 2016).
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Se a procura global se mantiver em alta – e o embargo russo for levantado – é de prever um
maior incremento em 2018, acompanhado naturalmente de uma melhoria nos preços de
mercado.
No entanto, alertam os especialistas, em 2017, vários fatores podem pesar sobre os preços do
leite e produtos lácteos: o pico de produção sazonal, na primavera, o efetivo leiteiro e,
consequentemente, o potencial de aumento de produção (a recolha de leite em janeiro de
2017, na Polónia, foi 3,6% superior ao mesmo período de 2016), a recuperação esperada na
Nova Zelândia e as grandes existências de stocks de intervenção de leite em pó.
A Comissão prevê a manutenção de boas exportações e uma forte procura interna, fatores que
justificaram os preços recordes para a manteiga e uma recuperação significativa para o queijo.
No entanto, prevê-se que o preço do leite em pó desnatado permaneça em torno do preço
atual, muito baixo, dado o elevado nível de stocks e o pico sazonal da produção, que ainda não
chegou.
Em 2017, a UE poderia estar de volta no mercado mundial com preços competitivos, mas só
com substanciais exportações de leite em pó e uma redução na produção, poderemos ter um
mercado equilibrado. Para já, o facto é que Bruxelas tem recusado as ofertas para compras de
leite em pó da intervenção, alegando que os preços oferecidos são demasiado baixos e
anunciando que não vai ceder neste propósito de só vender os stocks com preços justos e
equilibrados, até para não perturbar o mercado.

CULTURAS ARVENSES - Previsões de boas colheitas devem manter preços
relativamente baixos
Com condições climatéricas de inverno relativamente favoráveis (em Portugal nem tanto, a
avaliar pelo recuo das áreas semeadas), a Comissão Europeia avançou com as suas
perspetivas de curto prazo para as culturas arvenses, com as superfícies de cereais a atingir
um total de 56,9 milhões de hectares em 2017-2018 na UE, um aumento de 0,5% em relação à
campanha anterior, mas 1% abaixo da média dos últimos cinco anos.
Para o milho, Bruxelas espera um aumento das áreas em 8,6%, para 9,25 milhões de hectares.
Uma previsão considerada otimista pela Confederação Europeia dos Produtores de Milho, uma
vez que esperam um ligeiro declínio nas áreas a semear, tendo em conta os preços de
mercado desta matéria-prima.
Com os rendimentos avaliados de acordo com as tendências históricas, a produção total de
cereais na UE poderá situar-se nos 313 milhões de toneladas (+ 6,3% que na campanha
anterior e 3% acima da média do quinquénio). Perspetivas que, segundo os peritos da
Comissão, devem manter os preços nos níveis relativamente níveis baixos.
Em detalhe, a produção de trigo poderá situar-se nos 156,6 milhões de toneladas, a cevada
70,9 Mt, milho 90,1 Mt, triticale 13 Mt e o centeio nos 8,9 Mt. O trigo duro poderá estabilizar nos
13,3 Mt.
Para Portugal, recorde-se que, segundo as perspetivas do INE, as superfícies de cereais de
outono/inverno atingiram níveis históricos, com reduções de 5% no centeio, 10% no trigo mole
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e 15% no trigo duro, com uma área de 130 mil hectares, o registo mais baixo dos últimos 30
anos. No que respeita ao milho, é grande a apreensão dos agricultores e das empresas de
sementes, esperando-se quebras nas áreas semeadas de 10 a 15% no Alentejo e uma relativa
estabilidade no Ribatejo. Em alta deverão estar as culturas do girassol (a ganhar terreno ao
milho) e a colza.

Recuperação na colza e fim das quotas no setor do açúcar
As estimativas iniciais para a colza de inverno, bem como as previsões de superfícies de
Primavera, mostram uma recuperação significativa da área total de colza na UE, para os 6,6
milhões de ha (mais 2% em comparação com o ano passado), impulsionada pelos recentes
aumentos de preços.
Se os rendimentos seguirem as tendências históricas, a produção de colza deverá situar-se
nos 22 milhões de toneladas na União Europeia na campanha de 2017/2018, um incremento
de 6% face à média dos últimos cinco anos. No entanto, a onda de frio que atingiu em janeiro a
Hungria e da Bulgária pode ter danificado a evolução da cultura, mas não há dúvidas de que a
cultura vive um bom momento.
Ao nível das oleaginosas, os dados apresentados pela DG AGRI no Grupo de Diálogo Civil,
mostram que as previsões apontam para um incremento de 12%, para uma área de 6.6
milhões de hectares e 31.1 milhões de tons, impulsionados pela colza e girassol. A soja parece
perder terreno.
Já nas proteaginosas, as previsões apontam para uma área de 1.8 milhões de hectares e
uma produção de 4.4 milhões de tons, em alta face aos últimos anos.
Por último, no setor do açúcar ainda é muito cedo para emitir uma primeira previsão da
produção em 2017-2018, decorrente do fim das quotas de produção. No entanto, a Comissão
Europeia tem sinais claros de um aumento substancial da produção nos principais Estadosmembros (por exemplo, mais 20% em França).

GLIFOSATO – Estudo da ECHA abre caminho para a reautorização
A Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA) anunciou a 15 de março, as conclusões
de um estudo (divulgado na Newsletter e na edição da IS da semana passada) em que não
existem razões para classificar o glifosato como cancerígeno.
A decisão prevista pela Comissão Europeia para reabrir as discussões com os Estadosmembros sobre a reautorização desse herbicida aguarda as conclusões do estudo da ECHA.
Recorde-se que a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA, ou EFSA na
sigla inglesa) tinha chegado às mesmas conclusões, de resto contrárias às da Agência
Internacional para Pesquisa do Cancro (IARC), que depende da OMS.
Em julho, a autorização atual do glifosato foi prorrogada por um período de 18 meses enquanto
aguarda o resultado da ECHA. A Comissão já tinha referido que respeitaria as conclusões da
ECHA no seu processo de decisão, mas o processo não deverá ficar por aqui devido às
pressões dos movimentos ambientalistas e ONG.
“É conveniente manter a classificação harmonizada atual do glifosato como uma
substância que causa sérios danos nas vias oculares e é tóxica para a vida aquática,
com efeitos duradouros", mas "a evidência científica disponível não atende aos critérios
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para classificar o glifosato como um agente cancerígeno, mutagénicas ou tóxicas para a
reprodução”, refere o Comité de avaliação de risco da Agência no seu parecer.
A ECHA é responsável pela classificação dos produtos químicos na UE para determinar o
potencial perigo das substâncias avaliadas, mas não leva em conta os critérios de exposição,
como acontece com os estudos da EFSA.
O parecer adotado ainda não está validado pela ECHA e será posteriormente encaminhado,
antes do verão para a Comissão Europeia, que pode, então, iniciar as discussões com os
Estados-membros, e terá seis meses para finalizar a sua decisão.
Os produtos fitofarmacêuticos são geralmente reautorizados por um período de 15 anos no
mercado da Comunidade. No entanto, no caso do glifosato, devido a toda a polémica que
surgiu na opinião pública, podia ser considerado um período mais curto, a fim de tranquilizar os
Estados-membros.
Em maio de 2016 emergiu uma maioria qualificada (França e Malta votaram contra e sete
países, incluindo a Alemanha, abstiveram-se) para reautorizar o glifosato por 9 anos, que tinha
forçado Bruxelas a estender a autorização em curso.
Entretanto, algumas ONG, lideradas pelo Greenpeace, lançaram em janeiro uma iniciativa
europeia de cidadãos que solicitam a Bruxelas a proibição do glifosato. Já foram recolhidas
mais de 500 000 assinaturas em toda a Europa, metade do que é necessário para forçar a
Comissão Europeia a responder, positivamente ou não, a esse pedido.
Como se esperava, conclusões do estudo conduzem a reações divergentes
Adversários ou apoiantes da autorização do glifosato, todos solicitam à Comissão Europeia
para basear a sua decisão no conhecimento científico, mas as ONG jogam igualmente com o
chamado Princípio da Precaução que, em nossa opinião e de muitas das organizações
europeias, e desde logo o COPA/COGECA, já deveria ter sido revisto.
A Associação Europeia de Proteção das Culturas (ECPA) congratulou-se com o anúncio da
Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA) de não classificar o glifosato como
cancerígeno, saudando as orientações e salientando que "a ciência tem prevalecido."
A organização espera que Bruxelas possa aprovar rapidamente a substância e por um período
de 15 anos.
Já o Greenpeace criticou a decisão, considerando que a ECHA tinha rejeitado alguma
evidência científica de que o herbicida pode causar cancro, acusando a Agência de “leveza” na
sua elaboração e o conflito de interesses dos seus membros. Consideram ainda que a UE
"deve tomar decisões com base na ciência, mas que não pode distorcer os factos".
Um tema que estará certamente longe de concluído e que promete regressar em força depois
do verão. Infelizmente, com a polémica, o ruído e as emoções do costume.
Fontes: Agra Europe nº 3 587/IACA
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BOLSA DO PORCO

INFORMAÇÃO SEMANAL

Sessão de 16 de março de 2017

Subida de 0.020€
FIXADA NESTA SESSÃO
(Euros /KG/Carcaça, Classe E, 57% de músculo, entrada Matadouro)

ÚLTIMAS COTAÇÕES REGISTADAS NA U.E

PAÍS

DATA

EUROS

Nas Condições para:

Espanha

16 de março

1.250

Lérida: Euros peso/vivo

França

16 de março

1.402

Holanda

10 de março

1.480

Dinamarca

16 de março

1.390

Alemanha

15 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 23 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 11 de 17 de março de 2017

TENDÊNCIA: Manutenção por maioria em todas as categorias.
Alguns comentários contraditórios, de diferentes membros da mesa sobre a situação, mas
resultando em 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 24 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

275,00

14,58%

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%

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%

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)

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

0,80

-5,88%

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

0,85

0,90

5,88%

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

1,00

5,26%

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

0,85

0,90

5,88%

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
Médio Tejo

0,80

0,85

6,25%

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

0,80

0,80

0,00%

Ovo a peso 60-68 g EUR/KG

1,02

1,02

0,00%

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

1,05

1,10

4,76%

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

0,95

1,00

5,26%

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

1,55

1,55

0,00%

Algarve

1,77

1,81

2,26%

Beira Interior

1,47

1,51

2,72%

Beira Litoral

1,54

1,58

2,60%

Entre Douro e Minho

1,74

1,75

0,57%

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

1,71

1,72

0,58%

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

s/c

166.00

-

Trigo Mole Forrageiro

182,00

183,00

0,55%

Cevada Forrageira (Hexástica)

176,00

172,00

-2,27%

Milho Forrageiro

185,00

176,00

-4,86%

Mercados
ALENTEJO
Milho Forrageiro
LISBOA

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

De 06 a 12/03/2017
De 13 a 19/03/2017
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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 052 – I Série – 2º suplemento – 14 de março de 2017
Portaria n.º 107-A/2017:
Fixa o valor da «taxa de segurança alimentar mais» para o ano de 2017 PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 067 – 14 de março de 2017
Regulamento de Execução (UE) 2017/439 da Comissão de 13 de março de 2017,
Relativo à autorização do sulfato de L-lisina produzido por Escherichia coli como aditivo em
alimentos para animais de todas as espécies PDF
Regulamento de Execução (UE) 2017/440 da Comissão de 13 de março de 2017,
Relativo à autorização da preparação de Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus
amyloliquefaciens (NRRL B-50013) e Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) como aditivo
em alimentos para frangos de engorda, frangas para postura, espécies menores de aves de
capoeira de engorda e espécies menores de aves de capoeira para postura (detentor da
autorização: Danisco (UK) Ltd., que opera com o nome Danisco Animal Nutrition) PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 069 – 15 de março de 2017
Regulamento de Execução (UE) 2017/447 da Comissão de 14 de março de 2017,
Relativo à autorização da preparação de Bacillus subtilis (DSM 5750) e Bacillus licheniformis
(DSM 5749) como aditivo em alimentos para porcas, leitões desmamados, suínos de engorda,
vitelos de criação e perus de engorda e que altera os Regulamentos (CE) nº 1453/2004, (CE)
nº 2148/2004 e (CE) nº 600/2005 (detentor da autorização Chr.Hansen A/S) PDF
Decisão de Execução (UE) 2017/450 da Comissão de 13 de março de 2017,
Que autoriza a colocação no mercado de lactitol como novo ingrediente alimentar, nos termos
do Regulamento (CE) nº 258/97 do Parlamento Europeu e do Conselho [notificada com o
número C(2017) 1576] PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 071 – 16 de março de 2017
Regulamento de Execução (UE) 2017/455 da Comissão de 15 de março de 2017,
Relativo à autorização de uma preparação de Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636),
Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) e Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) como
aditivo em alimentos para cães PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 072 – 17 de março de 2017
Regulamento de Execução (UE) 2017/463 da Comissão de 16 de março de 2017,
Que determina as quantidades a acrescentar à quantidade fixada para o subperíodo de 1 de
julho a 30 de setembro de 2017 no âmbito dos contingentes pautais abertos pelo Regulamento
(CE) nº 1384/2007 para a carne de aves de capoeira originária de Israel PDF
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Jornal Oficial da União Europeia
L 073 – 18 de março de 2017
Regulamento de Execução (UE) 2017/474 da Comissão de 17 de março de 2017,
Que fixa o coeficiente de atribuição a aplicar às quantidades constantes dos pedidos de
certificados de importação apresentados de 1 a 7 de março de 2017 no âmbito dos
contingentes pautais abertos pelo Regulamento (CE) n.o 533/2007 no setor da carne de aves
de capoeira PDF
Regulamento de Execução (UE) 2017/475 da Comissão de 17 de março de 2017,
Que fixa o coeficiente de atribuição a aplicar às quantidades constantes dos pedidos de
certificados de importação apresentados de 1 a 7 de março de 2017 e que determina as
quantidades a acrescentar à quantidade fixada para o subperíodo de 1 de julho a 30 de
setembro de 2017 no âmbito dos contingentes pautais abertos pelo Regulamento (CE) n.o
1385/2007 no setor da carne de aves de capoeira PDF

RECORTES DA IMPRENSA

17.março.2017
ACORDO ENTRE A UNIÃO EUROPEIA E CANADÁ TEM REDUÇÃO SIGNIFICATIVA NAS
TARIFAS ALFANDEGÁRIAS
A Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Margarida Marques, destacou a «redução
significativa» que o acordo comercial entre União Europeia e Canadá (CETA) introduz nas
tarifas alfandegárias.
Num debate na Assembleia da República, em Lisboa, Margarida Marques considerou ser esta
«a questão fundamental» para Portugal, realçando o impacto que terá nas exportações
portuguesas em setores como o dos têxteis, calçado, mobiliário ou cerâmico.
«Permitirá poupanças anuais em direitos alfandegários para as Pequenas e Médias Empresas
Portuguesas», acrescentou, afirmando ainda os benefícios que resultam da globalização.
A Secretária de Estado referiu que o acordo não é perfeito mas é uma referência em matéria
de acordos comerciais, que reconhece que «o comércio deve promover o desenvolvimento e o
crescimento sustentável».
Com este acordo, «todos os investidores europeus no Canadá serão tratados de forma igual,
ultrapassando a situação em que os sete países, que têm acordos bilaterais, têm tratamento
diferente».
Aprovado a 15 de fevereiro no Parlamento Europeu, o acordo só entrará plenamente em vigor
depois de ratificado pelos parlamentos de todos os Estados-membros.
O CETA é o primeiro acordo económico da União Europeia após o Tratado de Lisboa a incluir
um capítulo inteiramente dedicado aos investimentos, reduz as taxas aduaneiras para um
grande número de produtos e uniformiza normas para favorecer intercâmbios e para mudar
profundamente as relações comerciais entre o Canadá e a União Europeia.
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21.março.2017
AGRICULTORES AÇORIANOS APRESENTARAM 236 CANDIDATURAS À AJUDA À
REDUÇÃO DA PRODUÇÃO DE LEITE
A Secretaria Regional da Agricultura e Florestas registou 236 candidaturas de agricultores
açorianos à Ajuda à Redução da Produção de Leite, da Comissão Europeia, referentes aos
dois primeiros períodos de redução, ou seja, de outubro a dezembro de 2016 e de novembro
de 2016 a janeiro de 2017.
Estas candidaturas implicaram uma redução efetiva 1,8 milhões de litros de leite no primeiro
período e de quase 700 mil litros no segundo período.
A ilha com maior número de candidaturas foi São Miguel, com um total de 121 nos dois
períodos e uma redução efetiva de 1,15 milhões de litros de leite.
A ilha Terceira apresentou 96 candidaturas, mas que implicaram uma redução efetiva superior,
num total de 1,28 milhões de litros.
As ilhas Graciosa, São Jorge, Pico e Faial apresentaram as restantes 19 candidaturas, que
implicaram, no seu conjunto, uma redução de cerca de 150 mil litros.
A Ajuda à Redução da Produção de Leite é apurada por um período de três meses
relativamente ao mesmo período do ano anterior.
O regulamento foi aprovado a 8 de setembro de 2016 pela Comissão Europeia como resposta
às perdas económicas significativas para os produtores de leite devido aos efeitos conjugados
do fim das quotas leiteiras, do embargo russo aos produtos lácteos da União Europeia e à
retração dos mercados internacionais.
Fonte: GaCS/SF

AgroINFO
21.março.2017
COMUNICADO SOBRE CARNE DE ORIGEM BRASILEIRA
Na sequência das notícias sobre o processo de inquérito determinado pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, que abrange um conjunto de 21
estabelecimentos de produção de carne implicados numa fraude (3 dos quais foram colocados
de imediato sob regime especial de fiscalização) verificou-se que 4 deles estavam autorizados
a exportar para a União Europeia.
Nessa medida, a Comissão Europeia emitiu hoje um comunicado dando nota da retirada
desses 4 estabelecimentos brasileiros da lista oficial de estabelecimentos autorizados para
exportar para a União Europeia.
As autoridades portuguesas e as Europeias, incluindo a Comissão, acompanham a evolução
da situação no Brasil com a maior atenção e adotarão medidas de controlo adicionais caso a
evolução da situação o justifique.
Durante o ano de 2016 foram exportadas 853 000 remessas de produtos de origem animal do
Brasil para a União Europeia, 184 das quais apresentaram “não conformidades” (0,02%)
detetadas pelas autoridades dos países importadores. A maior parte dessas “não
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conformidades” não eram de natureza sanitária, tratando-se, por exemplo, questões de
rotulagem e preenchimento de certificados.
No caso de Portugal, em 2016, foram recebidas 363 remessas de produtos de origem animal
provenientes do Brasil. Todas foram submetidas a controlos de identidade e documental nos
Postos de Inspeção Fronteiriços, Não se tendo registado nenhum caso classificado como “não
satisfatório”.
Na União Europeia, qualquer controlo à importação que dê resultados “não satisfatórios” dá
origem a uma notificação no sistema RASFF (Sistema de Alerta Rápido para Alimentos e
Alimentos para Animais) que obriga automaticamente ao reforço das medidas de controlo nos
Postos de Inspeção Fronteiriços Europeus. Sempre que se deteta uma remessa “não
satisfatória” os produtos não são autorizados a entrar no Mercado Europeu, sendo de imediato
destruídos ou reexpedidos para a origem, caso seja essa a vontade manifestada pelo
exportador e desde que não exista risco sanitário.
Gabinete do Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural
Lisboa, 20 de março de 2017

EXPRESSO
21.março2017
MINISTÉRIO DO AMBIENTE E SOCIEDADE PONTO VERDE CHEGARAM A ACORDO
Sistema de retoma de embalagens usadas estava ameaçado, o que poderia impedir
Portugal de cumprir metas europeias
O Ministério do Ambiente e a Sociedade Ponto Verde chegaram a um acordo que vai permitir
repor o normal funcionamento do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos Sólidos de
Embalagens (SIGRE), foi anunciado esta terça-feira.
Segundo o Ministério do Ambiente, o acordo foi conseguido numa reunião que terminou na
noite de segunda-feira, durante a qual foi ainda identificado um conjunto de medidas que
permitirá assegurar o período de transição para o novo modelo de gestão em regime de
concorrência partir de 1 de abril de 2017.
Foi igualmente acordado “o respetivo acompanhamento a efetuar ao longo do primeiro ano de
operação das novas licenças atribuídas às entidades gestoras, a Sociedade Ponto Verde e a
Novo Verde”, acrescenta o Ministério.
A Sociedade Ponto Verde, que detinha até ao início deste ano, o monopólio como entidade
gestora de resíduos de embalagens, tinha anunciado que havia deixado de pagar pelos
materiais da recolha seletiva, colocados nos ecopontos para reciclagem, alegando custos
acrescidos relacionados com as novas regras e a entrada de outra empresa na atividade.
Na sequência deste anúncio, na segunda-feira, várias entidades do setor dos resíduos
alertaram para a "crise iminente" na retoma de embalagens usadas, o que poderia impedir
Portugal de cumprir metas europeias.
Em comunicado, a Empresa de Gestão e Fomento (EGF), a Associação para a Gestão de
Resíduos (ESGRA) e a Tratolixo, empresa intermunicipal que trata os resíduos de Cascais,
Mafra, Oeiras e Sintra, transmitiram a sua "indignação e elevada preocupação" e alertaram
para as "graves consequências" da decisão da SPV.
Na nota divulgada esta terça-feira, o Ministério do Ambiente acrescenta que reuniu também
com os Sistemas de Gestão de Resíduos Urbanos (SGRU) para avaliar o funcionamento do
atual Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens e identificar eventuais fatores
críticos que possam vir a ocorrer no período de transição para o novo modelo de gestão.
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A SPV cobra um valor às empresas que colocam embalagens no mercado (ecovalor ou ponto
verde) e financia o Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE),
pagando os custos de recolha e triagem das embalagens realizadas nomeadamente pelas
autarquias.
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REUNIÃO GERAL DA INDÚSTRIA – 6 de abril
“Como preparar a Indústria para os Desafios da Sociedade?”
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