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DE ALIMENTOS COMPOSTOS PARA ANIMAIS

INFORMAÇÃO
SEMANAL
FLASH INFORMATIVO
 CEREAIS: Reunião da Comissão Setorial Arvenses do GPP analisa, entre outros temas,
contingente de 500 000 tons de milho; apesar das pressões de muitos Estados-membros e
com o recuo da Comissão, Portugal consegue contingente com direito zero, que pode ser
aberto a partir de 1 de abril
 LEITE: Retoma da produção nos EUA e na Nova Zelândia, eventualmente na União Europeia
no segundo semestre, associadas a procura modesta, lança incertezas no mercado para 2017;
organizações querem que abandono voluntário possa ser um instrumento de política para o
Setor
 BIOTECNOLOGIA: Explorando a ausência de acordo nos Estados-membros, Parlamento insta
a Comissão a rejeitar novos eventos, para cultivo ou importação e transformação; NBT serão
sujeitas a avaliação científica para além da jurídica
 BIOCOMBUSTÍVEIS: Parlamento Europeu defende a proibição da utilização de óleo de palma
na produção de biodiesel; resolução não é vinculativa
 BOLSA DO PORCO (06/04/17): Prossegue a tendência de subida
 BOLSA DO BOVINO (07/04/17): Manutenção, por maioria, em todas as categorias


PREÇOS MÉDIOS DE PRODUTOS PECUÁRIOS (semana de 03/04/17 a 09/04/17):
AVES: Tendência de estabilidade no frango, ovos e peru
BOVINOS: Tendência de manutenção na generalidade dos mercados
SUÍNOS: Tendência de subida, com estabilidade nos leitões
OVINOS: Tendência mista, estabilidade e subida



COTAÇÕES INTERNACIONAIS
MERCADO INTERNO



LEGISLAÇÃO: Regulamento (UE)



RECORTES



II EDIÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO AVANÇADA EM SANIDADE AVÍCOLA



I JORNADAS INTERNACIONAIS DE AVICULTURA

DAS

MATÉRIAS-PRIMAS

E

PREÇOS

DOS

CEREAIS

NO

2017/625, de 15 de março, relativo aos controlos oficiais e
outras atividades que visam assegurar a aplicação da legislação em matéria de géneros
alimentícios e alimentos para animais e regras sobre saúde e bem-estar animal; legislação
sobre resíduos de pesticidas
DE IMPRENSA: Destaques para a comercialização de ovos na Madeira e para o
preço do leite; na sequência da assinatura de Lisboa, em 19 de janeiro, Brasil e Europa
realizam a primeira reunião sobre a soja sustentável (Soja Plus)
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NOTÍCIAS DE MERCADOS
CEREAIS – Garantido contingente de 500 000 tons de milho para Portugal
com direito zero
Como é do conhecimento de todos, tem vindo a ser negociado em Bruxelas, no quadro da
simplificação de alguns procedimentos e da harmonização de regras ao nível dos chamados
TRQ (contingente tarifários de importação), os contingentes de milho para Portugal e de milho
e sorgo para Espanha.
No que se refere a estes contingentes, depois de uma primeira proposta de Bruxelas, em que o
contingente seria aberto em pleno decurso da campanha do milho, o que foi recusado em
Espanha e no nosso país, merecendo desde logo uma posição da IACA e da ANPROMIS, que
preferiam a abertura em janeiro, as negociações continuaram, sendo certo que este regime tem
merecido criticas de alguns Estados-membros e desde logo da França que tem pretendido, ao
longo do tempo, colocar-lhe um ponto final, ou de outros, que querem “comunitarizar” um
direito que os países ibéricos negociaram no quadro da integração na então Comunidade
Económica Europeia.
A última proposta da Comissão foi apresentada pelo GPP no Comité Setorial Arvenses que
decorreu no Ministério da Agricultura, no passado dia 11 de abril, prevendo a abertura em 1 de
maio e, caso os países apresentem argumentos específicos e que não perturbem o mercado,
uma antecipação para 1 de abril. Quer a IACA, quer a ANPROMIS aceitaram a proposta, com a
IACA a relembrar o GPP de que os preços moderados das matérias-primas têm permitido
atenuar os preços baixos e a crise da pecuária e que naturalmente lamenta que, em Portugal,
se esteja a assistir a um abandono nas áreas de cereais e que este setor esteja a atravessar
uma crise, mas o problema de fundo tem a ver com as questões da cadeia alimentar e as
práticas da grande distribuição ao nível dos preços da carne, leite e ovos ao consumidor.
No essencial, está garantido um contingente de milho de 500 000 tons, como acontece
desde há vários anos, agora sem concursos para redução de direitos (abatimento), ou
seja, com direito zero.
Registe-se que até finais de março, já importámos cerca de 2/3 do contingente (atualmente os
direitos são nulos) pelo que até final de maio este contingente estará esgotado, ou seja, as
importações de milho ao abrigo deste regime não perturbam, em nada, e com este período de
abertura, a campanha da produção nacional. Naturalmente que fora do contingente ou mesmo
durante este período, os operadores são livres de importar mas é evidente que não o farão se
poderem beneficiar de um direito nulo.
Pensamos que, com esta negociação, que de resto tem sido comum com a Espanha, pese
embora algumas questões levantadas pela ACICO e que ficaram registadas pelo GPP, criamos
melhores condições para a competitividade da Indústria e da Fileira, com maior previsibilidade
em termos de aprovisionamento.
É, para já, uma boa notícia.
Acresce ainda que no âmbito das negociações com a Ucrânia, está a ser discutida uma oferta
de um contingente de mais 650 000 tons de milho a juntar aos atuais 450 000 tons. Uma
proposta que tem merecido críticas dos produtores de cereais, quer nacionais, quer da União
Europeia.
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LEITE – Retoma da produção nos EUA e Nova Zelândia, com procura
modesta, lança incertezas no mercado
No seu relatório após a reunião de 28 de março, o Observatório Europeu do Mercado do Leite
é bastante cauteloso. De acordo com as conclusões da reunião: "O equilíbrio do mercado
global parece incerto com a retoma da produção nos Estados Unidos e na Nova
Zelândia, e um aumento na procura bastante modesto".
Existem outros elementos de incerteza: a diferença de preço sem precedentes entre gorduras e
proteínas, e a tendência descendente desde o início do ano, dos preços do leite em pó
desnatado, apesar de seu peso limitado na produção de UE (menos de 10%). Se os preços
dos produtos lácteos da UE estão normalmente em baixa no início do ano, eles ainda
permanecem em níveis bem acima do que eram há um ano atrás, no pico da crise (+ 76% para
o pó soro de leite, + 57% de manteiga, 41% de leite em pó inteiro, + 11% de leite em pó
desnatado e + 30 a 40% no queijo). A redução nas entregas de leite continuou em janeiro, com
2,4%, e os dados preliminares para fevereiro confirmam a tendência, com declínios importantes
nos principais Estados-Membros produtores. Como consequência, o preço médio do leite na
exploração situou-se em 334 € / 100 kg em janeiro, com um novo aumento esperado em
fevereiro. No geral, o preço do leite encontra-se 31% acima do seu nível em julho, atingindo a
média dos últimos cinco anos. Para o restante período de 2017, "dada a situação dos
efetivos e do mercado, é esperado um aumento de 0,6% na produção de leite na UE,
prevendo-se uma maior subida no segundo semestre".
Com esta acentuada quebra e um ataque ao consumo (incompreensível e lamentável), as
preocupações são bem reais e, sobretudo, legítimas.
Medidas regulamentares
Contrariamente ao habitual, o Conselho Europeu de Leite (EMB), que realizou a 30 de março a
sua Assembleia Geral, elogiou a eficácia do programa voluntário para reduzir os volumes de
leite que, como ficou demonstrado, teve "um efeito direto sobre o preço do leite." No entanto,
esta organização adverte que os preços melhoraram, mas a recuperação pode ser de curta
duração se não for implementado um mecanismo de crise global. Portanto, a EMB solicita que
a renúncia voluntária das entregas de leite se assuma como um instrumento regular, o qual
pode desempenhar um papel essencial no setor, como um plafonamento da produção. Já a Via
Campesina mostra menos entusiasmo e observa que "dois anos após o anúncio da abolição
do regime de quotas leiteiras a 31 de março de 2015, não se vislumbra qualquer
esperança no horizonte." A organização camponesa lamenta que as respostas às crises do
mercado tenham sido baseadas nas reduções voluntárias, indicação facultativa da origem ou
os apoios nacionais, em que o impacto positivo foi extremamente limitado. Deste modo, exige a
restauração de um controle de produção, como instrumento de políticas públicas, para limitar o
desenvolvimento das grandes explorações leiteiras e travar a destruição do modelo de
produção europeu.

BIOTECNOLOGIA - Parlamento opõe-se à comercialização de um novo
milho geneticamente modificado
Como agora se tornou rotina para cada nova variedade OGM para os quais é introduzido um
pedido de autorização de comercialização no mercado, o Parlamento Europeu aprovou em 5
de abril uma resolução instando a Comissão Europeia a não permitir que seja autorizado o
evento GM milho Bt11 x MIR604 x 59122 × 1507 × GA21 e as suas combinações. Recorde-se
que na votação de peritos nacionais reunidos em 27 de março no Comitê de Apelo, não
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resultou qualquer maioria qualificada, a favor ou contra. Bruxelas tem agora o poder de
decisão, o que justifica esta posição dos eurodeputados.
Por outro lado, a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA, ou EFSA na
sigla original), num parecer emitido em 30 de março, sobre a comercialização do algodão MON
88701, da Monsanto, referiu não estar em condições de finalizar a sua avaliação de risco por
falta de dados da empresa, entretanto solicitados.
Finalmente, no que se refere às chamadas NBT (Novas Técnicas de Melhoramento de
Plantas), Bruxelas promete uma análise científica sobre essa nova tecnologia. A Comissão
Europeia não prepara uma interpretação jurídica, mas uma análise científica sobre novas
técnicas de melhoramento de plantas para determinar se as plantas derivadas devem ser ou
não consideradas como OGM. Uma discussão que, para já, é remetida para a discussão ao
nível dos Estados-membros no Comité Ambiente, agendada para o dia 26 de abril.

BIOCOMBUSTÍVEIS - Parlamento Europeu solicita a proibição de óleo de
palma na produção de biodiesel
O Parlamento Europeu aprovou em 4 de abril, por larga maioria (por 640 votos contra 8, com
28 abstenções) uma resolução, não vinculativa, que exige que a Comissão de Bruxelas tome
medidas para que, o mais tardar em 2020, se deixe de incorporar óleo de palma na produção
de biocombustíveis.
Os eurodeputados também defendem a criação de um sistema de certificação único para que o
óleo de palma possa entrar no mercado europeu, cumprindo critérios mínimos de
sustentabilidade. Finalmente, exigem à Comissão a imposição de barreiras tarifárias e nãotarifárias, baseadas na pegada de carbono de óleo de palma.
Quase metade das importações de óleo de palma para a UE (46%) poderá ser utilizado para a
produção de biodiesel e a procura por óleo de palma, originário principalmente da Malásia e da
Indonésia, deverá duplicar até 2050. O relatório do Parlamento Europeu também aponta refere
que grande parte da produção mundial de óleo de palma não respeita os direitos humanos e as
normas sociais, que o trabalho infantil é comum nessas regiões, denunciando os conflitos de
gestão da terra entre as comunidades e os detentores de concessões de óleo de palma,
indígenas e locais.
A Malásia mostrou-se furiosa com esta posição do Parlamento. A decisão foi fortemente
criticada pelo ministro malaio, Mah Siew Keong, que referiu que a resolução "terá um impacto
negativo sobre as exportações de óleo de palma para a UE e um efeito devastador nas
economias dos produtores". Esta indústria é uma fonte crucial de rendimento para os pequenos
produtores, que são atualmente mais de 600 000 na Malásia, o que representa quase 40% das
áreas plantadas. Se o texto aprovado pelo Parlamento Europeu saúda ainda a extensão da
floresta primária na Malásia desde 1990, lamenta que o desmatamento tenha continuado na
Indonésia.
Pese embora a resolução tenha um carácter não vinculativo, fica o alerta para outras matériasprimas, o que não deixará de afetar ou condicionar a evolução dos mercados, e dos preços, a
nível mundial.
Fontes: Agra Europe nº 3 590, DG AGRI/IACA
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BOLSA DO PORCO

INFORMAÇÃO SEMANAL

Sessão de 06 de abril de 2017

Subida de 0.064€
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

06 de abril

1.355

Lérida: Euros peso/vivo

França

06 de abril

1.496

Holanda

31 de março

1.550

Dinamarca

06 de abril

1.490

Alemanha

05 de abril

1.680

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 20 de abril de 2017 (quinta-feira), pelas 19 horas

A Mesa de Cotações
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BOLSA DO BOVINO
INFORMAÇÃO DE MERCADO
SESSÃO Nº 14 de 07 de abril de 2017

TENDÊNCIA: Manutenção por maioria em todas as categorias.
Nesta última sessão antes da Páscoa, voltou a fazer-se manutenção. Na próxima sexta-feira a
mesa de cotações não reunirá.

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 21 de abril 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%

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%

2,15

2,15

0,00%

1,90

1,90

0,00%

3,25

3,50

7,69%

3,50

3,50

0,00%

3,25

3,50

7,69%

2,50

2,50

0,00%

2,10

2,10

0,00%

2,25

2,25

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)

0,95

0,95

0,00%

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

1,30

1,30

0,00%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia

1,08

1,08

0,00%

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

0,98

0,98

0,00%

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

1,20

1,40

16,67%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia

1,10

1,10

0,00%

Ovo Classificado M (ovotermo) EUR/Dúzia
Médio Tejo

1,00

1,00

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

1,10

1,10

0,00%

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

1,20

1,20

0,00%

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

1,20

1,20

0,00%

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

2,30

2,30

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

1,57

1,60

1,91%

Algarve

1,87

1,92

2,67%

Beira Interior

1,57

1,62

3,18%

Beira Litoral

1,64

1,68

2,44%

Entre Douro e Minho

1,79

1,84

2,79%

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

1,77

1,81

2,26%

Mercados

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

Semana Corrente em €

Variação

Alentejo

3,05

3,05

0,00%

Algarve

3,08

3,08

0,00%

Beira Litoral

3,33

3,33

0,00%

2,30

0,00%

Mercados
Leitões até 12 Kg

Leitões de 19 a 25 Kg.
Alentejo

2,30

Unidade: EUR / TONELADA
Unidade: EUR / TONELADA

CEREAIS - PREÇOS DO MERCADO INTERNO
Semana Anterior em €

Semana Corrente em €

Variação

Trigo Mole Forrageiro

180,00

180,00

0,00%

Cevada Forrageira (Hexástica)

172,00

172,00

0,00%

Milho Forrageiro

178,00

178,00

0,00%

Mercados
LISBOA

Semana Anterior :
Semana Corrente:
Fonte: SIMA/GPP

De 27/03 a 02/04/2017
De 03 a 09/04/2017

IS 15/2017 – Semana de 04 a 10/04/2017
Página 8

COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS

Fonte: Oil World
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Fonte: Boletim Mercolleida
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LEGISLAÇÃO NACIONAL E COMUNITÁRIA
Jornal Oficial da União Europeia
L 092 – 06 de abril de 2017
Regulamento (UE) 2017/644 da Comissão de 5 de abril de 2017,
Que estabelece métodos de amostragem e análise para o controlo dos teores de dioxinas, PCB
sob a forma de dioxina e PCB não semelhantes a dioxinas em determinados géneros
alimentícios e que revoga o Regulamento (UE) nº 589/2014 PDF
Regulamento (UE) 2017/645 da Comissão de 5 de abril de 2017,
Que corrige a versão letã do Regulamento (CE) nº 152/2009 que estabelece os métodos de
amostragem e análise para o controlo oficial dos alimentos para animais PDF
Regulamento de Execução (UE) 2017/647 da Comissão de 5 de abril de 2017,
Que adota medidas excecionais de apoio ao mercado de carne de suíno na Polónia em relação
a certas marrãs e outros suínos abatidos entre 1 de agosto e 30 de novembro de 2016 PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 093 – 06 de abril de 2017
Regulamento (UE) 2017/623 da Comissão de 30 de março de 2017,
Que altera os anexos II e III do Regulamento (CE) nº 396/2005 do Parlamento Europeu e do
Conselho no que se refere aos limites máximos de resíduos de acequinocil, amitraze, cumafos,
diflufenicão, flumequina, metribuzina, permetrina, piraclostrobina e estreptomicina no interior e
à superfície de certos produtos PDF
Regulamento (UE) 2017/624 da Comissão de 30 de março de 2017,
Que altera os anexos II e V do Regulamento (CE) nº 396/2005 do Parlamento Europeu e do
Conselho no que se refere aos limites máximos de resíduos de bifenazato, daminozida e
tolilfluanida no interior e à superfície de determinados produtos PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 094 – 07 de abril de 2017
Regulamento de Execução (UE) 2017/660 da Comissão de 6 de abril de 2017,
Relativo a um programa de controlo coordenado plurianual da União para 2018, 2019 e 2020,
destinado a garantir o respeito dos limites máximos de resíduos de pesticidas no interior e à
superfície dos alimentos de origem vegetal e animal e a avaliar a exposição dos consumidores
a estes resíduos PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 095 – 07 de abril de 2017
Regulamento (UE) 2017/625 do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de março de
2017,
Relativo aos controlos oficiais e outras atividades oficiais que visam assegurar a aplicação da
legislação em matéria de géneros alimentícios e alimentos para animais e das regras sobre
saúde e bem-estar animal, fitossanidade e produtos fitofarmacêuticos, que altera os
Regulamentos (CE) nº 999/2001, (CE) nº 396/2005, (CE) nº 1069/2009, (CE) nº 1107/2009,
(UE) nº 1151/2012, (UE) nº 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 do Parlamento
Europeu e do Conselho, os Regulamentos (CE) nº 1/2005 e (CE) nº 1099/2009 do Conselho, e
as Diretivas 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE do Conselho, e
que revoga os Regulamentos (CE) nº 854/2004 e (CE) nº 882/2004 do Parlamento Europeu e
do Conselho, as Diretivas 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE,
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96/93/CE e 97/78/CE do Conselho e a Decisão 92/438/CEE do Conselho (Regulamento sobre
os controlos oficiais) PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 096 – 07 de abril de 2017
Regulamento (UE) 2017/626 da Comissão de 31 de março de 2017,
Que altera os anexos II e III do Regulamento (CE) nº 396/2005 do Parlamento Europeu e do
Conselho no que se refere aos limites máximos de resíduos de acetamipride, ciantraniliprol,
cipermetrina, ciprodinil, difenoconazol, etefão, fluopirame, flutriafol, fluxapiroxade, imazapic,
imazapir, lambda-cialotrina, mesotriona, profenofos, propiconazol, pirimetanil, espirotetramato,
tebuconazol, triazofos e trifloxistrobina no interior e à superfície de certos produtos PDF
Regulamento (UE) 2017/627 da Comissão de 3 de abril de 2017,
Que altera os anexos II, III e V do Regulamento (CE) nº 396/2005 do Parlamento Europeu e do
Conselho no que se refere aos limites máximos de resíduos de fenepiroximato, triadimenol e
triadimefão no interior e à superfície de certos produtos PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 097 – 08 de abril de 2017
Regulamento (UE) 2017/671 da Comissão de 7 de abril de 2017,
Que altera o anexo II do Regulamento (CE) nº 396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho
no que se refere aos limites máximos de resíduos de clotianidina e tiametoxame no interior e à
superfície de determinados produtos PDF
Decisão de Execução (UE) 2017/675 da Comissão de 7 de abril de 2017,
Relativa a medidas destinadas a prevenir a introdução na União do vírus da febre aftosa a
partir da Argélia [notificada com o número C(2017) 2432] PDF
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RECORTES DA IMPRENSA

AGRICULTURA E MAR Actual
10.abril.2017
REGIME DE PRODUÇÃO, CERTIFICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SEMENTES TEM
NOVAS REGRAS
A produção, controlo, certificação e a comercialização de sementes de espécies agrícolas e de
espécies hortícolas, tem nova regulamentação. É o resultado da transposição de Directivas
Comunitárias.
O Decreto-Lei n.º 42/2017 explica que, recentemente, novos princípios directores foram
estabelecidos pelo Instituto Comunitário das Variedades Vegetais e pela União Internacional
para a Protecção das Obtenções Vegetais, que as variedades que os Estados membros
incluem nos respectivos catálogos nacionais têm de cumprir. Estes novos princípios
despoletaram a alteração às Directivas n.os 2003/90/CE e 2003/91/CE, que se
consubstanciaram na adopção das Directivas de Execução (UE) n.º 2015/1168, da Comissão,
de 15 de Julho de 2015 cuja transposição para ordem jurídica interna ora se desencadeia.
O diploma adianta que esta intervenção legislativa permitirá também “clarificar o quadro
normativo actual, que regulamenta o Catálogo Nacional de Variedades de Espécies Agrícolas e
de Espécies Hortícolas (CNV) que abrange todas as variedades agrícolas e hortícolas
independentemente de a sua propagação se fazer por sementes ou por via vegetativa.
Este decreto-lei não se aplica, porém, às variedades de fruteiras e de videira, cujas listas ou
catálogos de variedades são regulamentadas em regimes legais específicos para essas
espécies vegetais.
DGAV responsável pelo CNV
A DGAV – Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária é a autoridade nacional responsável
pela elaboração e gestão do CNV, pelo controlo e certificação de sementes de espécies
agrícolas e hortícolas, competindo-lhe zelar pelo cumprimento das disposições legais
aplicáveis, orientar, apoiar e controlar a actividade de outras entidades intervenientes.
O pedido de inscrição de uma variedade no CNV deve ser feito em formulário próprio e dirigido
ao director-geral de Alimentação e Veterinária, a quem compete decidir.
Fonte: Agricultura e Mar Actual

AGRICULTURA E MAR Actual
10.abril.2017
COMERCIALIZAÇÃO DE OVOS NA MADEIRA TEM NOVAS REGRAS A PARTIR DE 13
ABRIL
As actividades de produção, recepção, armazenagem, distribuição e comercialização de ovos
no território da Região Autónoma da Madeira, tem nova regulamentação, que entra em vigor a
13 de Abril próximo. A mudança ocorre na sequência da publicação do Decreto Legislativo
Regional n.º 1/2017/M de 13 de Janeiro.
O diploma salienta que os operadores que exercem as actividades de recepção, distribuição e
de comercialização por grosso de ovos no território da Região Autónoma da Madeira devem
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estar registados nos serviços competentes da Direcção Regional de Agricultura e dispor de
Número de Controlo Veterinário – NCV (número de aprovação atribuído pela autoridade
nacional).
Por outro lado, os operadores que se dedicam à recepção, distribuição e ou comercialização
por grosso de ovos devem dispor de instalações adequadas que permitam garantir que o
produto é armazenado em local fresco, arejado, livre do risco de contaminações ou de
impregnação com odores estranhos, eficazmente protegido contra choques e ao abrigo da
exposição directa ao sol ou do calor emanado por máquinas na proximidade.
As instalações de armazenamento devem dispor de condições de luminosidade e ventilação
adequadas de forma a assegurar um ambiente estável que permita que os ovos sejam
mantidos a uma temperatura fresca de preferência constante, evitando flutuações de
temperatura e humidade que possibilitem a formação de condensações à superfície da casca
que possam comprometer a conservação óptima das suas propriedades higiénicas e a
preservação das suas características de qualidade durante o seu prazo de durabilidade
mínima.
Condições de recepção de ovos
O diploma estabelece ainda que os operadores que recepcionam ovos provenientes de outras
origens para a sua introdução no mercado regional devem garantir que estes chegam
acondicionados em embalagens de transporte, com sistemas de paletização que permitam
manter a segurança do produto durante as operações de deslocação e manuseamento
nomeadamente garantindo a sua protecção contra choques, contaminações, cheiros estranhos
e outros riscos de alteração das suas características físicas.
Os operadores que recepcionem ovos acondicionados em embalagens pequenas, dentro de
uma embalagem grande, devem garantir que ambas as embalagens possuem as marcações
obrigatórias.
Transporte rodoviário e marítimo
Quanto às condições de transporte rodoviário e marítimo, diz o despacho que os veículos e os
contentores utilizados para o transporte de ovos devem ser mantidos limpos e em boas
condições, devendo ser, sempre que necessário, concebidos e construídos de forma a permitir
uma limpeza e desinfecção adequadas.
Nas caixas de carga dos veículos e nos contentores utilizados para o transporte marítimo de
ovos não podem ser transportados produtos não alimentares de modo a evitar o risco de
qualquer choque ou contaminação durante o transporte.
Os operadores que recepcionam ovos, provenientes de outras origens para a sua introdução
no mercado regional, devem assegurar que no transporte marítimo ou aéreo são garantidas as
condições adequadas de temperatura e de protecção para a conservação óptima das suas
propriedades higiénicas e de qualidade.
Fonte: Agricultura e Mar Actual
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AGROnegócios
11.abril.2017
UE E NORUEGA FECHAM NEGOCIAÇÕES PARA REFORÇAR COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS
A União Europeia (UE) e a Noruega chegaram a um acordo que facilita o comércio bilateral de
produtos agrícolas, permitindo aos exportadores comunitários reforçarem a sua posição
naquele que é o oitavo maior mercado de exportação de produtos agrícolas.
O comissário europeu da Agricultura, Phil Hogan, afirmou que este acordo simplifica o
comércio entre a UE e a Noruega, proporciona mais oportunidades de mercado aos produtores
comunitários e contribui para a continuação do sucesso da exportação agroalimentar da UE.
O bloco europeu é o primeiro exportador de produtos agroalimentares no mundo, com 130
milhões de euros de exportação em 2016.
A UE e a Noruega são signatários do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu (Acordo
EEE) de 1992, o qual prevê a livre circulação de mercadorias, com excepção dos produtos
agrícolas e da pesca, sendo que o 19º artigo do EEE supõe que as partes analisem todos
esforços no sentido de uma maior redução de qualquer tipo de entraves ao comércio no setor
agrícola.
O acordo alcançado após dois anos de negociações permite acesso isento de direitos para 36
linhas tarifárias, incluindo, por exemplo, vários tipos de plantas vivas, milho para ração,
diversas bagas e bebidas fermentadas.
No que diz respeito a produtos como a carne, laticínios, cereais, hortícolas e plantas
ornamentais, a Noruega concede os contingentes pautais da UE.
Em especial, oferece no setor da carne uma quota suplementar de 1.600 toneladas para a
carne de bovino e quotas mais reduzidas para a carne de frango e pato, para a carne de porco,
presunto e salsichas da UE. No setor dos lacticínios, a Noruega abre uma quota suplementar
de 1.200 toneladas para o queijo. No que diz respeito a outros setores, haverá uma abertura
adicional aos mercados das plantas ornamentais, do milho e da alface da UE.
Por seu lado, a UE retribui com a abertura de uma quota de 700 toneladas para vários tipos de
carne de frango e uma quota para conservas de carne e miudezas.
Nos laticínios, a UE concede quotas norueguesas para albumina e soro de leite em pó. Além
disso, a Noruega poderá beneficiar de quotas de flores frescas e de batatas fritas e a UE
também atribui acesso norueguês ao mercado com isenção de direitos para um tipo de ração
animal.
O acordo aguarda ainda pelo procedimento de adoção e assinatura no Conselho, aprovação
pelo Parlamento Europeu e entrada em vigor, após a conclusão de todas as etapas
necessárias.
As exportações de produtos agrícolas da UE para a Noruega têm vindo a aumentar
continuamente na última década e quase duplicaram durante este período para 2,5 mil milhões
de euros.
A Noruega é um importador líquido de produtos agrícolas e a balança comercial agrícola é
favorável à UE.
No que diz respeito ao comércio total, a Noruega tem uma balança comercial positiva com o
bloco europeu.
Fonte: Comissão Europeia
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11.abril.2017
PREÇO DO LEITE NA UE CRESCE 13% EM FEVEREIRO
O preço do leite pago ao produtor na União Europeia atingiu uma média de 33,32 euros/100Kg
em fevereiro deste ano, um crescimento de 13% face ao período homólogo. De acordo com
os dados divulgados pelo Observatório do Mercado do Leite da Comissão Europeia, em
Portugal, o preço fixou-se nos 28,32 euros/100kg, mais 1% do que no ano anterior.
Segundo os dados da Comissão Europeia, os países que registaram o maior crescimento em
fevereiro foram a Estónia e a Lituânia, com um aumento de 40% face ao ano anterior, para
uma média de 34,9 euros/100kg e de 30 euros/100kg, respetivamente.
Dinâmica contrária registaram a Grécia, o Reino Unido, o Chipre e a Finlândia, com quebras no
preço médio pago ao produtor de 8%, 4%, 2% e 2%, respetivamente.

12.abril.2017
NOTA À IMPRENSA
ACORDO BRASIL-EUROPA SOBRE SOJA SUSTENTÁVEL REALIZA SUA PRIMEIRA
REUNIÃO
São Paulo, 12 de abril de 2017 – A ABIOVE, Aprosoja, FEDIOL, FEFAC e a IDH assinaram um
memorando de entendimento, em janeiro deste ano, para apoiar e ampliar a produção de soja
sustentável no Brasil e sua promoção no mercado europeu. Com o objetivo de dar continuidade
a esse acordo inédito, nos dias 6 e 7 de abril (quinta e sexta-feira da semana passada), as
entidades se reuniram para abordar a evolução das ações e de projetos realizados em cada
instituição, bem como os próximos passos para um plano estratégico de trabalho que será
elaborado em conjunto e representará toda a cadeia produtiva da soja no Brasil e na Europa.
Com cerca de 20 pessoas, o encontro foi realizado em São Paulo.
As entidades atualizaram informações sobre suas iniciativas desde a assinatura do
memorando. A Aprosoja falou sobre avanços no Programa Soja Plus de gestão econômica,
social e ambiental da propriedade rural; citou o Geocloud, sistema que acompanha em tempo
real as visitas técnicas realizadas nas fazendas atendidas e agiliza o envio de relatórios ao
agricultor. Outro assunto de destaque foi o projeto Referência, que orienta na gestão
econômica da propriedade e integra o Soja Plus.
A Aprosoja destacou que está sendo construído um projeto piloto de incentivo à recuperação
de áreas degradadas pelos agricultores em Mato Grosso. O projeto terá apoio financeiro da
Iniciativa de Comércio Sustentável (IDH), além de capacitações técnicas.
A Abiove enfatizou sua ambição de implantar o programa Soja Plus no Piauí, Maranhão e em
Goiás e de ampliá-lo em Minas Gerais e na Bahia. Lembrou, também, que mais de 50% do
desmatamento na Amazônia não tem “nada a ver com o setor produtivo. São terras que estão
sob responsabilidade do governo”.
IDH ressaltou que quer criar sistemas para conectar a produção sustentável com a demanda
no mercado. Um exemplo seriam modelos que capturam o valor gerado pelo programa Soja
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Plus. Essa é uma agenda que a organização quer trabalhar este ano. Foram apresentadas,
também, informações sobre o fundo de investimento lançado no World Economic Forum, de U$
400 milhões, para deter o desmatamento ilegal tropical e impulsionar a agricultura. O objetivo
é juntar e integrar os diferentes atores para conseguir investimentos e instrumentos para atingir
as metas consolidadas de boas práticas agrícolas.
A Federação Europeia de Fabricantes de Ração (Fefac) destacou que pretende aumentar a
produção responsável de matérias-primas utilizadas na alimentação animal. Eles também
salientaram os progressos realizados na preparação do benchmarking do programa Soja Plus
de acordo com os critérios de compra de soja da FEFAC, que seriam essenciais para o seu
reconhecimento como um programa de soja responsável para a indústria de ração animal da
União Europeia. Já a Associação Industrial de Óleo Vegetal e Farelo Proteico (Fediol) afirmou
a importância de informar as instituições europeias sobre os avanços da governança ambiental
pública e privada no Brasil, especialmente no contexto do novo Código Florestal.
Outro tema abordado na reunião, pela ONG Earth Innovation Institute, foram iniciativas de
pagamento por serviços ambientais, como a redução de emissões de CO², através do REDD, e
seus aspectos legais. O consultor e advogado Ludovino Lopes traçou um cenário sobre as leis
ambientais existentes no Brasil e os desafios a serem vencidos. A cadeia de produção do
Brasil entende que será necessário que os consumidores europeus reconheçam e criem
oportunidades de compensação financeira pelos serviços ambientais prestados e apoiem
financeiramente o programa Soja Plus.
Memorando de entendimento (Mou) – Janeiro 2017
O acordo reúne uma das maiores entidades representativas dos agricultores brasileiros – a
Aprosoja – e organizações que representam: a indústria de óleos vegetais no Brasil (Abiove) e
na Europa (Fediol), além da Fefac, que congrega a indústria de rações e farelo no continente
europeu. O memorando de entendimento do setor privado conta com o suporte da Iniciativa de
Comércio Sustentável (IDH), que apoia vários objetivos do Código Florestal Brasileiro,
destacando-se o de preservação de habitats naturais, por meio da promoção de práticas
agrícolas sustentáveis em fazendas de soja.
Sobre as entidades:
ABIOVE – A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (ABIOVE) congrega 13
empresas processadoras e comercializadoras do complexo soja e produtoras de biodiesel,
responsáveis por 60% do processamento e da exportação da oleaginosa. O complexo soja
(soja em grão. farelo e óleo) liderou a pauta das exportações brasileiras em 2016, com
ingresso de US$ 25,4 bilhões.
APROSOJA – A Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja) é uma
organização que congrega mais de 5.000 agricultores. Criada em 2005, essa entidade do
terceiro setor promove programas e iniciativas que garantem segurança jurídica à atividade
agrícola e conduzem à sustentabilidade da sojicultura no estado. Atualmente, a Aprosoja
representa 9.396.349 de hectares de área plantada com soja e um volume de 30.469.579
toneladas produzidas do grão, o que a coloca como representante de 9,02% da soja mundial.
Os dados são relativos à safra 2016/17 e foram levantados pelo Instituto Mato-Grossense de
Economia Agropecuária (Imea).
FEDIOL - A FEDIOL, associação industrial de óleo vegetal e farelo proteico, representa os
interesses das esmagadoras de sementes oleaginosas, refinadores de óleo vegetal e
engarrafadores europeus. Os membros da FEDIOL são 12 associações nacionais e empresas
associadas em 5 outros países da UE. Com cerca de 180 instalações na Europa, o setor
oferece 20.000 empregos diretos. Seus membros processam aproximadamente 55 milhões de
toneladas, por ano, de produtos básicos de origem europeia e são exportados para outros 30
países. O setor processa, principalmente, colza, semente de girassol, soja e linhaça, que se
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transformam em óleos e farelos para alimentação humana e animal, e uso técnico e de
energia, especialmente no mercado europeu. www.fediol.eu.
FEFAC - A Federação Europeia de Fabricantes de Ração Composta representa 24
associações nacionais em 23 estados-membro da UE, além de associações na Suíça, Turquia,
Sérvia, Rússia e Noruega, com status de membro observador/associado. O setor europeu de
ração composta emprega cerca de 100.000 pessoas em aproximadamente 3.500 unidades de
produção, geralmente em áreas rurais que oferecem menos oportunidades de
emprego.www.fefac.eu
IDH - A Iniciativa de Comércio Sustentável (IDH) é uma organização sem fins lucrativos que
reúne empresas inovadoras, organizações da sociedade civil e governos em parcerias públicoprivadas para transformar mercados no sentido de alcançar produção, comércio e consumo
com maior sustentabilidade ecológica e social. A IDH opera globalmente em 11 setores de
commodity em mais de 40 países. Com seus mais de 500 parceiros, a IDH desenvolve,
conduz, cofinancia e avalia modelos de negócios inovadores que têm o potencial de gerar
sustentabilidade, do nicho ao convencional. www.idhsustainabletrade.com.

II EDIÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO AVANÇADA EM
SANIDADE AVÍCOLA
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I JORNADAS INTERNACIONAIS DE AVICULTURA
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Mais informação aqui
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BOLSA DE EMPREGO
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