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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS
DE ALIMENTOS COMPOSTOS PARA ANIMAIS

INFORMAÇÃO
SEMANAL
FLASH INFORMATIVO
 BREXIT: Operação de risco para agricultores e para financiamento da PAC
 CARNE DE BOVINO: Competitividade do setor europeu passa pela qualidade
 MERCADOS: Comissão inicia processo de candidatos para o Observatório europeu
das culturas arvenses
 OGM: Como habitualmente, eurodeputados e EFSA com sinais contraditórios para as
novas autorizações
 Bolsa do Porco (23/03/17): Tendência de subida (+ 0,040 €/kg carcaça)
 Bolsa do Bovino (24/03/17): Manutenção por maioria em todas as categorias e
classificações
 PREÇOS MÉDIOS DE PRODUTOS PECUÁRIOS (semana de 20/03/17 a 26/03/17):
BOVINOS: Tendência de estabilidade em todos os mercados representativos
OVINOS: Tendência mista de estabilidade e subida (Alentejo Norte, Elvas e Estremoz)
AVES: Subida no ovo em todos os mercados, e tendência mista de manutenção e descida no
frango e peru
SUÍNOS: Subida em todos os mercados
 COTAÇÕES INTERNACIONAIS
INTERNO

DAS

MATÉRIAS-PRIMAS

E

PREÇOS

DOS

CEREAIS

NO

MERCADO

 LEGISLAÇÃO: DECRETO-LEI Nº 33/2017, que assegura a execução e garante o
cumprimento das disposições do Regulamento (CE) nº 1069/2009, que define as
regras sanitárias relativas a subprodutos animais e produtos derivados não
destinados ao consumo humano
 RECORTES DE IMPRENSA: Destaque para a existência de um novo operador de gestão de
resíduos urbanos; Escândalo da carne brasileira; Brexit
 RESUMO

DA 31ª REUNIÃO DO COMITÉ DE PRÉ-MISTURAS E ALIMENTOS MINERAIS DA FEFAC,
DECORRIDO A 7 DE MARÇO EM ZAGREB

 REUNIÃO

GERAL DA INDÚSTRIA “COMO PREPARAR A INDÚSTRIA PARA OS DESAFIOS DA
SOCIEDADE?”, HOTEL VIP SANTA IRIA, 6 DE ABRIL DE 2017
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NOTÍCIAS DE MERCADOS
BREXIT - Operação de risco para agricultores e para o financiamento da
PAC
O governo britânico anunciou a 20 de março a intenção de ativar no próximo dia 29, quatro dias
depois do 60º aniversário dos Tratados de Roma, o artigo 50º do Tratado Europeu, que vai
lançar oficialmente o processo de saída do Reino Unido da União Europeia.
Neste contexto, os dirigentes das organizações agrícolas, associativas e cooperativas
(COPA/COGECA), dos atuais Vinte e Oito, tiveram a oportunidade de expressar as suas
preocupações a Michel Barnier, negociador-chefe da Comissão em Bruxelas e ex-ministro
francês da agricultura, sobre o impacto do Brexit. No plano político, solicita-se e defende-se
que as negociações entre Bruxelas e Londres, que devem durar dois anos, possam "preservar
a solidariedade da comunidade agrícola europeia, apesar de desafios políticos óbvios."
E porque se trata de uma questão que vai para além da agricultura, mas que se centra no
agroalimentar, no impacto sobre os cidadãos e na organização associativa a nível europeu,
quer a FEFAC, quer a FoodDrinkEurope implementaram Grupos de Trabalho para seguir a
evolução deste processo, que parece irreversível.
Um buraco de 3 mil milhões de €
Para já, como aqui temos referido, o Reino Unido é um contribuinte líquido para o orçamento
da UE, pelo que com a sua saída, podemos assistir a uma redução de € 3 mil milhões do
orçamento da PAC, de acordo com o Comissário da Agricultura Phil Hogan. De resto, o seu
colega responsável pelo Orçamento, Günther Oettinger, prevê a necessidade de
"realinhamento e reduções para alguns programas, desde logo o agrícola." Ninguém sabe
como vai ser esse realinhamento, se vai ser pedido um maior esforço aos atuais membros, ou
se, o futuro orçamento vai ter menos receita e esta é uma grande interrogação que pode
limitar, desde logo, as ambições da futura PAC.
Por outro lado, para os agricultores do Reino Unido, o futuro parece igualmente difícil, adverte
ainda Phil Hogan, que, referindo-se a recentes declarações do governo britânico, advertiu que
“a política agrícola de "renacionalização", de Londres, não garante o apoio ao
rendimento para além de 2020".
Interrupção do comércio e aumento da concorrência
Para além da questão orçamental, é importante trabalhar para que os impactos do Brexit sobre
o comércio sejam minimizados.
As trocas comerciais poderiam ser prejudicadas pela introdução de taxas alfandegárias e
barreiras sanitárias entre o Reino Unido e o bloco dos 27, e também penalizadas com a
concorrência dos acordos comerciais que Londres tem a intenção de negociar com uma série
de Países Terceiros. Esta competição não deixa de ser preocupante para os agricultores e
consumidores britânicos. Por exemplo, o Comissário Europeu considera que um acordo de livre
comércio entre o Reino Unido e os Estados Unidos "irá inevitavelmente causar uma redução
das normas alimentares, que podem levar à introdução de carne com hormonas ou o frango
clorado, no mercado do Reino Unido”. Esta é igualmente uma questão que preocupa os
supermercados britânicos que têm apostado em políticas de exigências de qualidade, bemestar animal ou sustentabilidade, como tem sido o caso da soja responsável.
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No que respeita às importações agroalimentares provenientes do Reino Unido - carnes,
queijos, cereais, frutas, legumes e bebidas - da ordem de 57 mil milhões € por ano, são
provenientes em 90% dos Vinte e Sete - 70% dos quais, de cinco principais fornecedores:
França, Holanda, Irlanda, Alemanha e Espanha. Com volumes (135 000 toneladas de queijo,
960 000 t de carne de porco, etc.) que são proporcionalmente maiores do que os exportados
para a Rússia antes do embargo de 2014. Neste setor, o Reino Unido, que exporta
principalmente carne, produtos lácteos, cereais e produtos de confeitaria, apresenta um déficit
comercial de mais de 20 mil milhões €.
A estas trocas tradicionais junta-sea integração da cadeia de abastecimento alimentar em
ambos os lados do Canal da Mancha, entre o Reino Unido e a Irlanda, a qual poderá ser
prejudicada. Por exemplo, a indústria de laticínios britânica utiliza unidades de processamento
fora do Reino Unido, principalmente na Irlanda, e algumas cooperativas da Irlanda, Suécia ou
Dinamarca podem perder os seus membros britânicos.
O Reino Unido é também um dos destinos europeus favoritos dos fornecedores de países
terceiros, no contexto dos acordos da OMC e dos países ACP (África, Caraíbas e Pacífico. A
retirada do Reino Unido da UE deixa potencialmente disponíveis no mercado da UE de 700
000 toneladas de açúcar, 12 000 toneladas de manteiga, 12 000 toneladas de queijo, 85 000 t
de carne ovina, 230 000 000 t de carne de aves e 16 000 t carne de vaca.
Primeiro "acertar as contas", em seguida, definir uma "nova parceria"
Perante o Comité das Regiões, Michel Barnier, referiu que quando um país sai da União
Europeia, não há punição, nenhum preço a pagar, mas temos de acertar as contas. O
montante que o Reino Unido terá de pagar para honrar todos os seus compromissos, no
âmbito de programas de financiamento atuais do orçamento europeu, é estimado entre 55 e 60
mil milhões de €. Michel Barnier sublinhou o seu desejo de "colocar as coisas em ordem."
"Primeiro, encontrar um acordo sobre os princípios de uma retirada ordenada do Reino Unido
para discutir, em seguida e com confiança, o nosso relacionamento futuro". Ainda parece ser
demasiado cedo para se “abrir as regras do jogo”.
60 anos da União Europeia, 55 anos de PAC
Os Chefes de Estado e de Governo dos Vinte e sete estiveram a 25 de março em Roma, para
celebrar o 60º aniversário dos Tratados fundadores que instituíram a Comunidade Económica
Europeia (CEE) e a Comunidade Europeia da Energia Atómica (CECA). A comemoração
representou uma ocasião de vários cidadãos e políticos estarem juntos na capital italiana,
reforçando a vontade da construção europeia.
Muitas organizações agrícolas como o COPA/COGECA ou o movimento camponês
“Coordenação Europeia Via Campesina” (ECVC) realizaram reuniões, também para
comemorar este evento e chamar a atenção dos decisores políticos. Neste quadro de incerteza
e de crescente insegurança e de populismos, há que refletir sobre alguns comentários como o
que escreveu o Comissário Phil Hogan no seu blogue: “Se há uma coisa que 60 anos de União
Europeia (e 55 anos de PAC) nos ensinaram é que é muito mais fácil enfrentar um futuro
incerto se se fizer parte de uma grande família.
É verdade, mas os decisores europeus têm de promover a Europa, aproximar as instituições
dos cidadãos, unir e não dividir, acabar com a dicotomia (medidas ou ações punitivas” entre o
Norte e o Sul). Uma Europa inclusiva, para todos, como há 60 anos.
Para Portugal, que seria do nosso país, sem a União Europeia?
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Certo é que a União Europeia está preparada para iniciar as negociações que se podem
arrastar para além dos dois anos que estão previstos. O Brexit está na agenda de uma reunião
de cúpula dos Vinte e Sete agendada para 29 de abril.

CARNE DE BOVINO – Competitividade do setor europeu passa pela
qualidade
A produção europeia de carne de bovino, em particular no regime extensivo, está entre os
setores mais ameaçados pelos acordos de livre comércio já negociados, e os que Bruxelas
está a ultimar. Era esta a perceção, mas agora vem a confirmação, através de um estudo
recente para o Parlamento Europeu, levado a cabo pela Universidade de Wageningen.
Os autores do estudo constatam a situação difícil em que o sector se encontra: produtores de
carne, em que o rendimento depende mais de 100% da ajuda europeia (contra 70% para o
leite), um declínio contínuo no consumo doméstico e os grandes exportadores cada vez mais
competitivos. Outro desafio: a maioria das explorações são pequenas e mais vulneráveis que
as especializadas, mas, ao mesmo tempo, a concentração de explorações de engorda coloca
crescentes problemas ambientais.
Pela positiva, o estudo refere que a carne tem uma vantagem significativa face ao setor leiteiro,
por exemplo, a relativa estabilidade dos preços. Uma outra vantagem prende-se com a
crescente procura por produtos de qualidade a partir da Ásia. A retoma do Setor exige, nesta
perspetiva, o desenvolvimento de cadeias de qualidade.
Nas suas conclusões, os autores abordam três recomendações principais no contexto da
PAC, acordar um prémio para sistemas baseados no pastoreio; aumentar a transparência do
mercado; e, finalmente, diferenciar os produtos com iniciativas de bem-estar animal que
poderiam melhorar a sua imagem, juntamente com atividades promocionais no mercado
internacional.
Segmentação de Mercado e contratualização
A 21 de março, numa Conferência organizada no Parlamento Europeu, o Think Tank “Farm
Europe” apresentou também as suas perspetivas sobre o futuro do setor, mais centradas nas
vacas aleitantes. As conclusões são idênticas às do estudo da Universidade holandesa.
Para a Farm Europe, em comparação com outras atividades pecuárias, este sector tem uma
série de características que o tornam particularmente frágil: margens reduzidas, baixo nível de
rentabilidade e competitividade no mercado internacional. No entanto, este sector ocupa um
lugar central em algumas áreas onde, de resto, é a única atividade agrícola, principalmente na
Irlanda, França, Reino Unido, Espanha, Itália e Polónia.
A segmentação clara do mercado é recomendada com uma gama proveniente dos animais de
raças leiteiras, uma outra a partir das vacas aleitantes, vocacionadas para a produção de carne
e uma terceira, de alto nível, associada a produtos de maior qualidade.
Este Grupo de reflexão também propõe a revisão do direito da concorrência, nomeadamente
através da extensão do dossier do leite ao setor de carnes. O que é possível a curto prazo,
como parte da resolução “Omnibus” que está a ser negociada.
Finalmente, um estudo divulgado a 1 de março pelo Instituto para a Política Ambiental Europeia
(IEEP) propõe, pela sua parte, uma via ligeiramente diferente para ajudar o setor a fazer face à
crescente abertura dos mercados: "Temos de estabelecer perfis completos e bem definidos dos
diferentes sistemas de produção animal e medidas de apoio para sistemas que produzam
evidentes benefícios públicos”. No fundo, trata-se de apoiar fileiras de produção de carne de
qualidade.
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Seja qual for a via a seguir e essa será sempre a da qualidade, da confiança, com benefícios
evidentes para o ambiente e sustentabilidade, as revelações recentes sobre o sector da
pecuária brasileira, deverão incentivar ainda mais estes movimentos.
Certo é que, em nossa opinião, a carne de bovino em Portugal irá avançar neste sentido e, que
no quadro da PAC, é essencial manter as ajudas ligadas como tem acontecido até agora. Sob
pena de simplesmente desaparecer.

MERCADOS – Comissão inicia processo de candidatos para o Observatório
europeu das culturas arvenses
A Comissão Europeia abriu, até ao próximo dia 10 de abril, as candidaturas relativas à
constituição dos dois Observatórios anunciados recentemente: um do mercado de açúcar e
outro sobre os cereais, oleaginosas e proteaginosas, que estarão em funcionamento antes do
verão. Cada uma destas estruturas de monitorização será constituída por catorze membros, no
máximo, e serão representativas da produção, comércio e Indústria.
Como já acontece com os existentes para os setores do leite e da carne (suíno e bovino), os
Observatórios reúnem regularmente os diferentes atores dos setores interessados (produtores,
indústria, comércio e Comissão Europeia) para, entre outros objetivos, melhorar a
transparência do mercado e antecipar eventuais crises.
A FEFAC, que não deixará de apresentar a sua candidatura, irá ter assento neste
Observatório.

OGM – Como habitualmente, eurodeputados
contraditórios para novas autorizações

e

EFSA

com

sinais

Como agora se tornou um hábito, para cada nova variedade OGM em que é introduzida uma
autorização de comercialização, a Comissão do Ambiente do Parlamento Europeu aprovou a
21 de março uma resolução contra a comercialização do evento de milho transgénico Bt11 x
MIR604 x 59122 × 1507 × GA21 (tolerante a herbicida e resistente a insetos) e para as suas
vinte possíveis combinações. A votação em plenário está prevista para a primeira sessão do
Plenário de abril (3 a 6), em Estrasburgo.
Por outro lado, em sentido oposto, a Autoridade Europeia de Segurança Alimentar (EFSA) deu
luz verde para a colocação no mercado da UE (para alimentação e transformação, mas não
para o cultivo) de uma nova variedade de soja transgénica tolerante aos herbicidas, DAS44406-6, da empresa Dow AgroSciences. Em comunicado a 21 de março, a EFSA considera
que este OGM é tão seguro quanto a sua congénere convencional.
A autorização para o mercado desta soja deverá em breve ser submetida à votação pelos
Estados-membros.
Como habitualmente, não se espera qualquer maioria qualifica contra ou a favor deste novo
evento, pelo que é provável, uma vez mais, que seja a Comissão a ter o “ónus” da decisão,
com base no conhecimento científico e nos pareceres da EFSA, mas tal vai sendo cada vez
mais difícil, porque é sempre objeto de contestação pelos detratores da biotecnologia.
Fontes: Agra Europe nº 3 588, DG AGRI/IACA
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BOLSA DO PORCO

INFORMAÇÃO SEMANAL

Sessão de 23 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

23 de março

1.275

Lérida: Euros peso/vivo

França

23 de março

1.457

Holanda

17 de março

1.520

Dinamarca

23 de março

1.440

Alemanha

22 de março

1.610

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 30 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 12 de 24 de março de 2017

TENDÊNCIA: Manutenção por maioria em todas as categorias.
Continua a 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 31 de março de 2017, pelas 12.15 Horas.

A Mesa de Cotações

IS 13/2017 – Semana de 21 a 27/03/2017
Página 7

PREÇOS MÉDIOS NA PRODUÇÃO DE PRODUTOS PECUÁRIOS
BOVINOS - Cotações nos Principais Mercados de Produção
Semana Anterior em €

Semana Corrente em €

Variação

3,95

3,95

0,00%

Novilho 12 a 18 meses Turina EUR/Kg. P. Carcaça

3,20

3,20

0,00%

Vaca Abate Turina EUR/Kg. P. Carcaça

2,20

2,20

0,00%

250,00

250,00

0,00%

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

3,85

3,85

0,00%

Novilho 12 a 18 meses Turina EUR/Kg. P. Carcaça

3,45

3,45

0,00%

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

4,00

4,00

0,00%

Novilho 12 a 18 meses Turina EUR/Kg. P. Carcaça

3,30

3,30

0,00%

275,00

275,00

0,00%

3,90

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

2,15

7,50%

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

2,50

13,64%

1,70

2,10

23,53%

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

0,80

0,80

0,00%

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

0,90

0,93

3,33%

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

1,30

1,30

0,00%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia

1,00

1,05

5,00%

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

0,90

0,95

5,56%

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

1,30

1,20

-7,69%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia

0,95

1,05

10,53%

Ovo Classificado M (ovotermo) EUR/Dúzia
Médio Tejo

0,85

0,95

11,76%

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

1,07

4,90%

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

1,10

1,15

4,55%

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

1,00

1,05

5,00%

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

2,45

2,30

-6,12%

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

1,57

1,29%

Algarve

1,81

1,83

1,10%

Beira Interior

1,51

1,53

1,32%

Beira Litoral

1,58

1,60

1,27%

Entre Douro e Minho

1,75

1,76

0,57%

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

1,72

1,74

1,16%

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

3,08

2,67%

Beira Litoral

3,17

3,17

0,00%

2,30

9,52%

Mercados
Leitões até 12 Kg

Leitões de 19 a 25 Kg.
Alentejo

2,10

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

De 13 a 19/03/2017
De 20 a 26/03/2017
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COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS

Fonte: Boletim Mercolleida
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LEGISLAÇÃO NACIONAL E COMUNITÁRIA
Diário da República
Nº 059 – I Série – 23 de março de 2017
Decreto-Lei n.º 32/2017:
Altera o Sistema Nacional de Informação e Registo Animal PDF
Decreto-Lei n.º 33/2017:
Assegura a execução e garante o cumprimento das disposições do Regulamento (CE) n.º
1069/2009, que define as regras sanitárias relativas a subprodutos animais e produtos
derivados não destinados ao consumo humano PDF
Diário da República
Nº 061 – II Série – 27 de março de 2017
Gabinetes dos Ministros Adjunto, da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, da
Economia, do Ambiente e da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural:
Despacho n.º 2513/2017:
Cria uma Rede Nacional de Experimentação e Investigação Agrária e Animal, Rexia2 PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 075 – 21 de março de 2017
Regulamento de Execução (UE) 2017/481 da Comissão de 20 de março de 2017,
Que altera o anexo I do Regulamento (CE) nº 798/2008 no que se refere à entrada relativa aos
Estados Unidos na lista de países terceiros, territórios, zonas ou compartimentos a partir dos
quais são autorizados a importação e o trânsito na União de determinados produtos à base de
aves de capoeira, relativamente à gripe aviária de alta patogenicidade PDF
Decisão de Execução (UE) 2017/486 da Comissão de 17 de março de 2017,
Que altera os anexos I e II da Decisão 2004/558/CE no que diz respeito ao estatuto de
indemnidade de rinotraqueíte infecciosa dos bovinos do Luxemburgo, dos Estados federados
de Hamburgo e Schleswig-Holstein, na Alemanha, e de Jersey, e que altera o anexo II da
Decisão 2008/185/CE no que diz respeito ao estatuto de indemnidade da doença de Aujeszky
da região de Friul- -Venécia Juliana, em Itália [notificada com o número C(2017) 1689] PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 079 – 24 de março de 2017
Decisão de Execução (UE) 2017/554 da Comissão de 23 de março de 2017,
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(2017) 2033] PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 066 – 11 de março de 2017
Decisão de Execução (UE) 2017/564 da Comissão de 23 de março de 2017,
Que altera o anexo da Decisão de Execução 2014/709/UE relativa a medidas de polícia
sanitária contra a peste suína africana em determinados Estados-Membros [notificada com o
número C(2017) 1813] PDF
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RECORTES DA IMPRENSA
CENTROMARCA
21.março.2017
GESTÃO DE RESÍDUOS VAI TER NOVO OPERADOR EM PORTUGAL A PARTIR DE 1 DE
ABRIL
A Pingo Doce, do Grupo Jerónimo Martins, é um dos acionistas da nova sociedade para gestão
de resíduos de embalagens, a Novo Verde, que vai passar a concorrer com a SPV - Sociedade
Ponto Verde.
A Pingo Doce, do Grupo Jerónimo Martins, é um dos acionistas da nova sociedade para gestão
de resíduos de embalagens, a Novo Verde, que vai passar a concorrer com a SPV - Sociedade
Ponto Verde.
Veja o artigo aqui
Fonte: Jornal Económico

AgroINFO
24.março.2017
QUE IMPLICAÇÕES PODE TER O ESCÂNDALO BRASILEIRO DA CARNE
O último escândalo brasileiro sobre as carnes de bovino e frango está a abalar os mercados
mundiais. A China e a Coreia do Sul fecharam imediatamente as suas fronteiras.
Outros países importadores de carne brasileira, como a Arábia Saudita, que é o maior
comprador de carne de frango brasileira, não fecharam as fronteiras, mas vão impor
inspecções rigorosas à carne.
O peso do Brasil, no que diz respeito à carne de bovino e aves no mercado mundial é de tal
maneira grande que muitos países tinham pensado fechar as suas fronteiras, mas não o
fizeram, pois não têm alternativa de abastecimento.
No que diz respeito à União Europeia, o sector que tem mais peso é do da carne de frango,
com uma importação de 500.000 toneladas por ano.
A associação europeia dos matadouros de frango não pediu o encerramento das fronteiras,
mas sim o aumento e intensificação dos controlos sanitários.
O que importamos do Brasil é fundamentalmente peito de frango e o encerramento das
importações iria causar uma forte perturbação do nosso mercado interno.
Com estas restrições internacionais e com o consumidor brasileiro a ter grandes reservas em
comprar carne é normal que o preço vá baixar e isso irá ter também consequência na carne de
porco brasileira.
Este é realmente um dossier preocupante, cujo seguimento deve ser feito de muito perto.
Fonte: Agroinfo
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AgroINFO
24.março.2017
BREXIT – PERIGOSO PARA OS AGRICULTORES
Parece perfeitamente claro que os agricultores do Reino Unido e do resto da União Europeia
(UE) não têm nada a ganhar com o Brexit, antes pelo contrário, vão ter possivelmente muito a
perder.
As negociações para a saída do Reino Unido da UE devem ter início em Abril e as
organizações de agricultores europeias já enviaram uma carta ao negociador europeu Michel
Barnier, a pedir que esteja sempre presente o espírito de mercado europeu.
Uma coisa é certa, o Reino Unido tem sido um contribuinte líquido da UE, pelo que a sua saída
vai provocar um buraco no orçamento da Política Agrícola Comum de 3 mil milhões de euros.
O Reino Unido era grande importador da UE, como por exemplo na carne de porco, onde o
saldo do comércio era favorável à UE em 652.140 toneladas.
Com o anúncio que o Reino Unido quer fazer acordos comerciais com outros países, grande
parte deste montante pode estar em risco, com a consequente perturbação de mercado.
Também no que diz respeito à legislação sobre a aplicação de pesticidas, os OGM’s ou
restrições sanitárias é muito possível que existam alterações significativas, que vão sobretudo
criar dificuldades às nossas exportações.
Neste momento, 90% das importações de produtos alimentares do Reino Unido provêm de
países da UE, que mostra bem o receio que os agricultores têm.
A juntar a esta situação estão os acordos comerciais que a UE tem com países terceiros para
importação de produtos agrícolas. O Reino Unido é o maior comprador desses produtos, pelo
que a sua saída vai ter como consequência o lançamento dessas quantidades no mercado da
UE-27.
Fonte: Agroinfo

AGRICULTURA E MAR Actual
27.março.2017
FRAUDE COM CARNE PROVENIENTE DO BRASIL. SAIBA QUEM SÃO AS EMPRESAS
ENVOLVIDAS
Os escândalo conhecido por “carne fraca” levou levou a União Europeia a proibir a entrada de
carne de quatros produtores brasileiros. Portugal recebeu 363 remessas de produtos de origem
animal provenientes do Brasil, mas nenhuma apresentava problemas.
Entretanto, as autoridades brasileiras já anunciaram que a China reabriu o mercado às carnes
brasileiras.
Ainda assim, a DGAV – Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária publicou a lista de
estabelecimentos do Brasil que exportaram produtos de origem animal para a União Europeia
entre 1 Janeiro 2016 e 20 de Março 2017, divulgada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento do Brasil (MAPA) e envolvidos em alegado processo de fraude.
São eles:
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Pode ver aqui a lista completa das exportações que foram suspensas a partir dos
estabelecimentos envolvidos.
A DGAV explica que, nos Postos de Inspecção Fronteiriços da UE foi reforçado o controlo aos
produtos de origem animal provenientes do Brasil. E que a eventual aplicação de medidas
adicionais de protecção da saúde pública encontra-se em avaliação pelos Estados-membros.
Ao contrário da China, a Suíça reforçou a proibição de importação de carne de quatro para 21
unidades de processamento brasileiras, como parte de medidas de segurança em toda a
Europa.
Relembre-se que a “Operação Carne Fraca” descobriu fraudes na certificação da carne
brasileira.
Fonte: Agricultura e Mar Actual

CENTROMARCA
24.março.2017
'NOVO CONSUMIDOR': EUFÓRICO OU REVIGORADO?
Artigo/Crónica por Pedro Pimentel.
Em dezembro passado, o Jornal de Notícias titulava "Portugueses vão ter o Natal mais farto
desde há seis anos". Poucos dias depois e ainda antes do final do ano, o Expresso indicava
que o ''Retalho alimentar abriu [em 2016] mais de 100 lojas este ano... e não vai ficar por aqui".
Os indicadores de confiança, por outro lado, atingiram níveis históricos, colocando-se nos
patamares mais elevados desde 2006.
Veja o artigo aqui
Fonte: Vida Económica
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AGROPORTAL
27.março.2017
BRUXELAS IMPÕE VENDA DE NEGÓCIO DE PESTICIDAS NA FUSÃO ENTRE DOW E
DUPONT
A Comissão Europeia aprovou a megafusão entre a Dow Chemical e a DuPont com o
compromisso das empresas químicas norte-americanas venderem “partes importantes” do
negócio de pesticidas, entre as quais a actividade da DuPont dedicada à investigação e
desenvolvimento.
Numa conferência de imprensa em Bruxelas, a comissária com a pasta da Concorrência
sustentou que “os pesticidas são produtos importantes para os agricultores, os consumidores e
para o meio ambiente” e que é necessária “uma concorrência eficaz neste sector para que as
empresas sejam levadas a desenvolver produtos melhores e mais seguros”.
Citada pelo jornal Expansión, Margrethe Vestager considerou que a decisão agora tomada pelo
Executivo comunitário “garante que a fusão entre a Dow e a DuPont não reduz a concorrência
nos preços dos pesticidas nem a inovação para produtos mais seguros e melhores no futuro”.
A operação avaliada em 140.000 milhões de dólares (cerca de 128 mil milhões de
euros) estava bloqueada em Bruxelas desde Novembro do ano passado, quando a Comissão
Europeia decidiu pedir algumas informações adicionais, provocando assim um atraso na
avaliação por parte dos reguladores e também a efectivação deste negócio.
As negociações para uma fusão entre a DuPont e a Dow Chemical, visando a criação de um
gigante no sector químico (DowDuPont), foram confirmadas oficialmente em Dezembro de
2015. Já nessa altura a Reuters antecipava que o negócio poderia enfrentar um intenso
escrutínio regulatório.
Esta é apenas uma das três mega-fusões em marcha no sector químico. E caso seja aprovada
também a fusão da Bayer e Monsanto (negócio de 66 mil milhões de dólares) e avance a da
chinesa ChemChina com a suíça Syngenta (44 mil milhões de dólares) – Bruxelas deve
pronunciar-se sobre esta operação até 12 de Abril –, serão então quatro grupos (com a BASF)
a controlar 63% do mercado global de sementes.
Fonte: Jornal de Negócios

AGROnegócios
28.março.2017
PORTUGAL, HOLANDA E FRANÇA DIVERGEM SOBRE O FUTURO DA PAC
Portugal, Holanda e França mostraram esta segunda-feira discrepâncias sobre o orçamento da
Política Agrícola Comum (PAC) após 2020 e a forma como devem ser reformadas as ajudas
aos produtores.
Os três países demonstraram hoje a sua posição durante a conferência organizada pelo
Ministério de Agricultura e Pesca, Alimentação e Meio Ambiente espanhol, sob o tema
"Construindo a PAC do Futuro", segundo a agência Efe.
A diretora-geral de Desenvolvimento Económico, Ambiental e Empresas do ministério francês
de Agricultura, Catherine Geslain-Lanéelle, disse em declarações à agência Efe que, face ao
desafio do “Brexit”, a «Europa deve ser mais forte e não degradar-se» e neste contexto será
fundamental conservar os «recursos necessários» para a PAC.
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A responsável recordou que cada vez que se inicia o debate sobre uma reforma agrícola surge
a questão orçamental, mas França defende que a PAC é fundamental para garantir a
manutenção do território e a luta contra as alterações climáticas.
A governante avançou também que o país terá uma nova ferramenta para incentivar a
constituição de um «fundo preventivo de poupança», que aumente as dotações enquanto a
situação económica estiver bem e se gaste em alturas de crise em apoios ou preços de
segurança para os produtores.
De Portugal, o diretor-geral de Planificação e Políticas do Ministério da Agricultura, Eduardo
Albano Duque Correia Diniz, destacou à Efe como prioridades a sustentabilidade dos
agricultores, a luta contra as alterações climáticas, o desenvolvimento rural, a integração de
jovens e a melhoria da cadeia alimentar.
O responsável português disse estar consciente de que poderão existir problemas, mas
considera que «a PAC é uma política importante» pelo não deverá existir uma ruptura para o
agricultor, mas sim uma modernização e simplificação de políticas.
Holanda, por sua vez, considera que «é preciso ser realista» e que, face ao “buraco”
orçamental que será deixado pela saída do Reino Unido da União Europeia, «existem outras
prioridades», como a migração.
Fonte: Lusa

31ªREUNIÃO DO COMITÉ DE PRÉ-MISTURAS E ALIMENTOS MINERAIS
7 de março 2017 – FEFAC, Zagreb
1. Atualização das reautorizações de aditivos para a alimentação animal
1.1 Cobre
A EFSA recomendou, em julho de 2016, a redução do nível de cobre de 170 mg para 25 mg,
na alimentação de leitões, tendo em conta que tal redução permitiria uma redução da libertação
de cobre para o meio ambiente de 1200 t.
A Comissão Europeia mostrou-se recetiva às observações e argumentos apresentados pela
indústria, que se tem oposto veementemente, à redução do teor máximo de cobre nos
alimentos para leitões, argumentando que 25 ppm de cobre poderá ser suficiente para manter
os leitões vivos, mas não para garantir o seu bem-estar, especialmente em relação à
consistência das fezes (evitar fezes moles e diarreias), correndo-se o risco de aumento da
necessidade de utilização de antibióticos.
A FEFAC apresentou a seguinte proposta de redução faseada, do nível máximo de cobre nos
alimentos para leitões:
- 170 mg / kg de cobre total até 8-9 semanas (i.e. até 4 semanas após o desmame)
- 110 mg / kg de cobre total até 12 semanas
- 25 mg / kg de cobre total após 12 semanas.
A proposta da manutenção do limite máximo de cobre na alimentação de leitões até cerca das
8 semanas de vida, em 170 mg parece não levantar objeções por parte dos membros do
SCoPAFF, no entanto, a manutenção de um nível intermédio de suplementação, entre as 9 e
12 semanas de vida dos animais parece já não gerar consenso.
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O assunto será discutido na próxima reunião do Comité Permanente em abril de 2017.
1.2 Etoxiquina
A opinião da EFSA foi no sentido da suspensão da autorização da etoxiquina, a qual foi
suportada pelo SCoPAFF, a 15 de dezembro de 2016, e notificado à WTO. Na ausência de
objeções o SCoPAFF deverá decidir na próxima reunião que decorrerá de 24 a 26 de abril de
2017, com a sua publicação em maio de 2017.
No que diz respeito às transições, a Comissão esquematicamente propôs um período de
transição de 3 meses, após a entrada em vigor do Regulamento, para os produtores de aditivos
e pré-misturas colocarem no mercado os seus stocks, mais 3 meses para os produtores de
alimentos compostos utilizarem os seus stocks e colocarem no mercado os produtos com
etoxiquina, e mais 3 meses para os agricultores utilizarem os stocks de alimentos compostos
com etoxiquina.
Estão previsto períodos de transição mais longos para as preparações de vitaminas e
carotenoides, assim como para a utilização nas farinhas de peixe e produtos marinhos, com o
mesmo princípio dos 3 meses por cada nível da cadeia, para esgotar os stocks. Na prática, isto
significa que nenhuma farinha de peixe que contenha etoxiquina poderá ser colocada no
mercado após 31 de dezembro de 2019 e utilizada após 31 de março de 2020, assim como os
alimentos compostos contendo esta substância não poderão ser colocados no mercado após
31 de março de 2020, nem utilizados após 30 de junho de 2020.
Espera-se que o Consórcio ANTOXIAC tem realizado estudos com vista à diminuição da
quantidade de etoxiquina utilizada, assim como à sua substituição parcial, e espera-se que
complete os seus ensaios antes do termo do período de transição, de forma a poder apresentar
dados suficientes à EFSA para uma reavaliação da autorização desta substância como aditivo
para a alimentação animal. Nesta altura não existe um MRL para a etoxiquina nos produtos de
origem animal sob a legislação da alimentação animal. No entanto, a DG SANTE clarificou que,
os valores de MRL da UE, estabelecidos para a carne, no âmbito da legislação sobre os
pesticidas (Regulamento (CE) nº 396/2005) são aplicáveis aos resíduos de qualquer produto
que utilize etoxiquina, incluindo a alimentação animal.
Relativamente a outros antioxidantes, em particular o BHT e BHA, não é esperada uma opinião
da EFSA sobre a avaliação destas substâncias, antes de julho de 2017.
1.3 Formaldeído
Após mais de dois anos de discussão, a Comissão Europeia ainda não conseguiu que haja
maioria qualificada (1 país em falta) a favor da autorização, por 3 anos, de formaldeído como
melhorador das condições de higiene. A Comissão Europeia desistiu de procurar uma
autorização por falta de maioria qualificada e, em vez disso, propôs a recusa de reautorização,
a qual seria aprovada até junho de 2017.
1.4 Compostos de manganês
Relativamente à re-autorização dos compostos de manganês, a Comissão Europeia pediu à
EFSA uma reavaliação do risco de exposição aos compostos de manganês pelo manipulador,
com base nos novos dados fornecidos pela EMFEMA, visto que, os valores inicialmente
apresentados não são praticáveis. Independentemente desta situação, não foi submetido
nenhum pedido de reautorização do carbonato de manganês, o qual é ainda muito utilizado na
prática.
1.5 Compostos aromatizantes
A 17 de janeiro de 2017 foram publicados vários Regulamentos relativos à reautorização de
210 aromas sintéticos, nos quais consta o conceito de "limites máximos recomendados". O
objetivo da Comissão Europeia com este conceito é evitar a obrigação dos operadores
divulgarem a fórmula das misturas de aromatizantes, o que aconteceria se fossem fixados
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limites máximos. Por outro lado, e tendo em conta que na opinião da EFSA a utilização de
substâncias aromáticas como aromatizantes ao nível da sua utilização é segura, a Comissão
Europeia sentiu-se obrigada a tornar as condições para quem exceder os níveis recomendados
muito complexas, para que ninguém se sinta tentado a ultrapassá-los. O que significa, na
prática, que os operadores que até agora incorporavam misturas de aromas excedendo os
níveis de utilização recomendados (entre outros por razões zootécnicas), terão de declarar no
rótulo as quantidades incorporadas de todas as substâncias que ultrapassem a recomendação.
A Comissão Europeia deixou claro que, se os operadores pretenderem utilizar misturas de
substâncias aromáticas como aditivos zootécnicos em quantidades que excedam a
recomendação, devem solicitar uma autorização específica para essa função. Os serviços da
Comissão da UE indicaram igualmente que, caso o valor recomendado não seja
sistematicamente respeitado pelos operadores tornará as recomendações, limites máximos
obrigatórios.
Um dos problemas que esta nova prática coloca, prende-se com o facto de se utilizarem várias
misturas de aromatizantes no mesmo alimento e, se o fabricante não tiver a informação do
fornecedor sobre a composição de cada uma delas, não poderá garantir que não está a
exceder os valores recomendados. Os fornecedores têm relutância em fornecer informação
sobre a composição das misturas de aromatizantes, devido à proteção da propriedade
intelectual, e não estão a querer assumir a responsabilidade de cumprirem a lei, ou seja, a
obrigatoriedade de fornecer informação adicional a pedido do cliente.
1.6 Aditivos órfãos
Contrariamente ao que era espectável, a Comissão Europeia poderá conceder um período de
transição de 6 meses para a utilização de aditivos orfãos nos alimentos para animais, após a
entrada em vigor do regulamento, com exceção dos aditivos com autorização limitada no
tempo (enzimas, microrganismos e coccidiostáticos) para os quais a retirada da autorização é
imediata.
2. Novos grupos funcionais
Os Estados-membro ainda estão a discutir a extensão dos grupos funcionais de aditivos para a
alimentação animal. A Comissão Europeia propôs em particular, incluir os seguintes novos
grupos funcionais:
Sob a categoria “Aditivos tecnológicos”: (o) Outros aditivos tecnológicos: substâncias ou
microrganismos (quando aplicável) adicionados ao alimento com um fim tecnológico e que
afetam favoravelmente as caraterísticas do alimento; (p) aditivos tecnológicos adicionados à
água com um propósito tecnológico na água.
Sob a categoria “Aditivos sensoriais”: (c) Aditivos sensoriais adicionados à água com um
objetivo sensorial desde que não sirvam para mascarar a pobre qualidade da água.
Sob a categoria “aditivos zootécnicos”: (d) Outros aditivos zootécnicos; (e) Melhoradores da
saúde dos animais: substâncias ou microrganismos (quando aplicável) que quando
adicionados aos alimentos para animais, afetam favoravelmente o bem-estar animal.
Tendo em conta que a Comissão está a pensar novos grupo funcionais, o GT deste Comité
pensa fazer sentido criar um grupo para os aditivos fitogénicos, sendo esta a altura certa para o
propor. No entanto, é importante ter em atenção que esta introdução implicará uma alteração
da Regulamentação, nomeadamente do Regulamento (CE) nº 183/2005.
3. Revisão dos anexos do Regulamento (CE) nº 767/2009
Os anexos IV, VI estão praticamente trabalhados, no entanto os Anexos II e VIII ainda estão
numa fase muito primordial.
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No que diz respeito às tolerâncias (Anexo IV), a Comissão Europeia propõe aumentar as
tolerâncias, tanto superiores como inferiores de cinza bruta, cálcio, sódio, magnésio e fósforo
total, a tolerância inferior do amido e a tolerância superior das cinzas insolúveis em ácido
clorídrico. Algumas tolerâncias foram alteradas e apesar de nem todas as pretensões da
indústria terem sido conseguidas, este foi um bom avanço. O motivo para a alteração está em
muito relacionada com a precisão do método de análise, visto que em alguns casos, como por
exemplo o cálcio, a incerteza do método era superior à tolerância permitida.
No que se refere ao anexo VI, relativo à declaração de aditivos para a alimentação animal, a
proposta prevê ainda, entre outros, a passagem da declaração quantitativa sistemática da
quantidade de aditivos para, quando for caso disso, a declaração da quantidade de aditivos
expressos em unidades da substância, tal como referido na coluna "teor mínimo/máximo" (p.e.,
em mg de cobre no caso de se incorporar o sulfato de cobre). A proposta deixa também ao
operador a opção de declarar a quantidade adicionada de vitaminas na rubrica "Aditivos" ou a
quantidade total sob a rubrica "Constituintes analíticos." Qualquer que seja a opção, o nome da
vitamina adicionada deve sempre ser especificado sob o cabeçalho "Aditivos". A declaração
das vitaminas nos “Constituintes analíticos” implica dois aspetos difíceis de gerir; que se
declare a quantidade total de vitamina no alimento, considerando para o efeito a quantidade
adicionada como aditivo e a quantidade proveniente das matérias-primas e, que a quantidade
declarada tenha em conta a variação do teor em vitamina ao longo do prazo de validade do
alimento composto, devendo ser declarada a quantidade de vitamina no final do mesmo.
Tendo em conta esta exigência legislativa, o que se aconselha as empresas a fazer é declarar
as vitaminas apenas nos aditivos e não nos constituintes analíticos, visto que desta forma ficam
obrigados a saber qual a quantidade da vitamina no fim do período de validade do produto.
Outras alterações propostas pela Comissão da UE dizem respeito à extensão da declaração
quantitativa obrigatória de aditivos para a alimentação animal aos aditivos cujo limite máximo
recomendado seja excedido (refere-se principalmente a compostos aromatizantes sem limites
máximos).
4. Estratégia da FEFANA baseada na avaliação de risco
Na última reunião do Comité da Pré-mistura e dos Alimentos Minerais, a FEFANA partilhou a
sua ideia de iniciar uma revisão aprofundada da legislação comunitária em matéria de
alimentos para animais, reunindo os aditivos e matérias-primas para alimentação animal num
quadro jurídico único em função da sua natureza, mas de acordo com o seu perfil de risco,
considerando que o mercado deve ser o melhor juiz da eficácia de um ingrediente. Conforme
acordado na última reunião, a FEFANA convidou a FEFAC a participar nas reuniões do seu
Grupo Estratégico sobre Concorrência Leal e Transparência. O desafio foi uma reflexão para
uma melhor caracterização do que é a nutrição animal e aprofundar o enquadramento jurídico
na Europa, em particular no que se refere à fronteira entre alimentação e medicamentos
veterinários, assim como a comparação com o quadro legal de países terceiros.
A abordagem da FEFANA visa favorecer a autorregulação e assegurar uma melhor coerência
com outros textos legais relacionados com a alimentação animal (por exemplo, higiene dos
alimentos para animais, controlo oficial, substâncias indesejáveis). A responsabilidade pela
avaliação dos riscos deve ser deixada aos operadores, se for caso disso. No fim, alguns dos
produtos atualmente classificados como matérias-primas poderiam ficar sujeitos a uma
avaliação de risco pela EFSA, ao passo que alguns dos classificados como aditivos deixariam
de necessitar dessa avaliação, o que significaria, no futuro, que mais ou menos o mesmo
número de ingredientes para a alimentação animal, iria requer uma avaliação de risco. De
forma a simplificar o processo de avaliação de risco dos ingredientes para a alimentação
animal, a FEFANA propõe usar o historial de uso seguro de ingredientes, como base para a
determinação do perfil de risco. O projeto da FEFANA é um projeto a longo prazo, mas a ideia
é que estes princípios-chave sejam já tidos em conta, na revisão do regulamento relativo aos
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aditivos para a alimentação animal. Durante a discussão, a delegação da FEFAC expressou
preocupações quanto à possível inversão do estatuto de ingredientes únicos, por exemplo, com
a imposição de um procedimento baseado no risco no processo de autorização de matériasprimas para alimentação animal. Esta situação poderia no futuro criar entraves à aquisição de
matérias-primas, por parte da indústria de alimentação animal, e pode originar uma lista
positiva de ingredientes, contrariamente ao que acontece atualmente com o catálogo de
matérias-primas.
5. Enquadramento legal das alternativas aos antibióticos
Durante a reunião com a FEFANA, a 7 de fevereiro de 2017, a delegação da FEFAC partilhou
a sua visão sobre a Nutrição Animal como ciência multifuncional, i.e. uma ciência mais
abrangente que abarca não apenas o crescimento e desenvolvimento animal, com objetivos
predefinidos, mas também prima por otimizar o estado e o bem-estar animal, não esquecendo
a qualidade e segurança dos géneros alimentícios de origem animal. A FEFANA apresentou
uma análise jurídica da fronteira entre os medicamentos de uso veterinário e os alimentos para
animais, apontando para o facto de que, se a alimentação tem como principal objetivo a
melhoria do desempenho de animais saudáveis, o estatuto de alimento dietético permite aos
operadores alegações de saúde, ligadas ao desequilíbrio nutricional, sem sintomas
patológicos, e também à correção de deficiências nas funções fisiológicas nutricionais. Por
outras palavras, o legislador reconheceu o facto de que os alimentos para animais também
exercem funções não nutricionais, e permitiram inclusivamente que os operadores utilizem as
alegações correspondentes. O papel da Nutrição Animal na redução da necessidade de
antibióticos foi enfatizado pela EFSA e EMA no seu parecer conjunto sobre medidas para
reduzir a necessidade de antimicrobianos. O parecer aponta para um conjunto relativamente
limitado de evidências da eficiência de certas alternativas aos antimicrobianos, apontando para
o facto de que a eficiência deve ser demonstrada em animais saudáveis e para a falta de
financiamento no desenvolvimento desta área.
Estas duas agências apontam ainda para os efeitos adversos de certas alternativas, ie, a
suspeita de aumento da resistência antimicrobiana induzida pelo uso de óxido de zinco ou
cobre, ou o possível aumento de resistência a bacteriófagos. A EFSA e a EMA recomendam
que se crie um estatuto legal para as substâncias que reduzam a necessidade de
antimicrobianos, que não se enquadrem na definição de medicamento de uso veterinário nem
de aditivo, considerando a utilização de alegações específicas, tais como reduz o risco de
desenvolvimento de doença.
6. Abordagem FEFAC para a verificação da aptidão do regulamento dos aditivos para a
alimentação animal
A Comissão Europeia confirmou a sua intenção de começar a rever o Regulamento (CE) nº
1831/2003. Não se espera, deste processo de revisão, uma alteração dramática no âmbito e
nos princípios fundamentais subjacentes ao processo de autorização de aditivos para a
alimentação animal, da sua utilização e rotulagem. Por conseguinte, a ideia do FEFANA de
substituir a legislação relativa aos aditivos alimentares por uma lei transversal aos ingredientes
para a alimentação animal ultrapassa largamente o âmbito do exercício previsto pela DG
SANTE. No entanto, esta poderia ser uma oportunidade para abordar certas questões práticas.
A FEFAC vai enviar uma lista de assuntos que a indústria gostaria de ver resolvidos com esta
revisão, nomeadamente a melhoria de algumas definições chave, a resolução no atraso da
comercialização de produtos devido à demora na avaliação de risco por parte do FEDAP, a
gestão de inovação de produtos, regras de rotulagem harmonizadas, entre outros.
7. Atualização do catálogo de matérias-primas
O SCoPAFF, na sua reunião de 15-16 de dezembro de 2016, votou a 3ª atualização do
Catálogo de matérias-primas para alimentação animal, com duas alterações relativas aos
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produtos originados por fermentação. Prevê-se que o regulamento não seja publicado antes de
abril de 2017, e tenha um período de transição de 6 meses. Após semanas de discussões
sobre a natureza das regras a aplicar aos microrganismos, quando presentes nas matériasprimas para alimentação animal constantes do catálogo da UE, o SCoPAFF chegou finalmente
a acordo quanto à seguinte formulação: "Matérias-primas para alimentação animal não
incluídas no capítulo 12 da parte C, que foram produzidas por fermentação e/ou com presença
natural de microrganismos, podem ser colocadas no mercado com microrganismos vivos,
desde que a utilização pretendida das matérias-primas e dos alimentos compostos que os
contenham não seja a multiplicação dos microrganismos, nem uma função exercida pelo(s)
microrganismo(s), em conformidade com o anexo I do Regulamento (CE) nº 1831/2003. A
presença de microrganismos, bem como qualquer uma das suas funções, não deve ser
alegada nas matérias-primas para alimentação animal e nos alimentos compostos que as
contenham.”
No que diz respeito aos produtos de fermentação enumerados no capítulo 12 (por exemplo,
leveduras de cerveja), o SCoPAFF aceitou a sugestão do grupo de trabalho para a cadeia
alimentar da UE, de utilizar a terminologia, relativamente aos microrganismos utilizados na
fermentação, "não viáveis" em vez de "não vivos", nos alimentos para animais. O pedido de
adesão da FEFANA ao Grupo de Trabalho da cadeia alimentar sobre o Catálogo foi aceite,
pelo que, a FEFANA é agora o 42º membro deste grupo de trabalho.
Os peritos do Comité consideram que a Comissão poderia aproveitar esta revisão para “limpar”
o registo de matérias-primas Europeu, o qual está bastante desatualizado.
As próximas reuniões do Comité de pré-misturas e alimentos minerais terão lugar a 10 de
outubro de 2017 e a 20 de março de 2018, em Bruxelas.
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REUNIÃO GERAL DA INDÚSTRIA – 6 de abril
“Como preparar a Indústria para os Desafios da Sociedade?”
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