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 SOJA: Indefinição na aplicação de taxas às importações da China
 CEREAIS: Últimas estimativas do CIC apontam para redução de stocks e um consumo em alta
no mercado mundial
 ALIMENTAÇÃO ANIMAL: Conclusões das reuniões dos Comités da FEFAC “Pré-Misturas” e
“Nutrição Animal”
 BOLSA DO PORCO (05/04/18): Tendência de manutenção
 BOLSA DO BOVINO (06/04/18): Manutenção, por unanimidade, em todas as categorias e
classificações


PREÇOS MÉDIOS DE PRODUTOS PECUÁRIOS (semana de 02/04/18 a 08/04/18):
AVES: Tendência de manutenção nos produtos avícolas
BOVINOS: Tendência de estabilidade em todos os mercados
SUÍNOS: Estabilidade nos porcos e leitões
OVINOS: Mercado misto (estabilidade e descida)



PREÇOS DOS CEREAIS NO MERCADO INTERNO



COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS



LEGISLAÇÃO:



RECORTES



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

Recomendações da Assembleia da República ao Governo sobre diversas
questões relativas ao setor agroalimentar (nutrição, investigação, valorização); alterações à
Portaria nº 330-A/2017 sobre a Linha de Crédito “Alimentação Animal” e Regulamento de
Execução (UE) 2018/521 da Comissão, que altera o Regulamento (CE) nº 1296/2008 relativo
aos contingentes de milho e sorgo em Espanha e de milho para Portugal
DE IMPRENSA: Destaques para o setor dos cereais em Portugal e para as
exportações agroalimentares, em alta face ás importações; Bruxelas reforça medidas para a
promoção da confiança nos estudos científicos sobre a segurança dos alimentos
DEBATE

INOVAÇÃO
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E

NOTÍCIAS DE MERCADOS
MATÉRIAS-PRIMAS – Pressão no consumo de cereais e indefinição nas
taxas da China sobre a soja dos EUA
Apesar dos preços nas principais matérias-primas terem permitido sustentar os custos de
produção da atividade pecuária, atenuando a baixa de preços que temos vindo a assistir na
carne, leite e ovos e, em alguns casos, potenciando o aumento da produção mundial (para um
consumo igualmente em alta), a volatilidade e instabilidade são neste momento os grandes
condicionantes no mercado, quer ao nível dos cereais, quer da soja, a qual, juntamente com o
milho, alvos de uma potencial taxa de 25% aplicável pela China às importações provenientes
dos EUA.
Aliás, este foi um dos temas e das preocupações da USSEC (exportadores de soja dos EUA),
que realizou a 10 de abril em Madrid, um Seminário sobre Sustentabilidade, em que uma das
conclusões foi relativamente clara: esta conjuntura, colocada pelo relativo protecionismo da
Administração Trump e o relançar de um potencial conflito comercial por causa do aço e do
alumínio, pode levar os produtores de soja dos Estados Unidos a olhar novamente para a
Europa, que pode recuperar a importância perdida nos últimos anos para a China, o principal
mercado para os EUA.
É evidente que com uma taxa de 25%, a soja norte-americana deixará de ser competitiva no
mercado chinês, face a origens como o Brasil e a Argentina, podendo assistir-se a uma descida
de preços na origem, o que de resto aconteceu imediatamente na Bolsa de Chicago, a seguir
ao anúncio da retaliação chinesa às medidas previstas pelos EUA contra os produtos da China,
como aqui referimos na semana passada.
De qualquer modo, as negociações continuam e parece haver alguma margem para recuar,
mas continuaremos naturalmente a acompanhar este tema. A FEFAC, na sua reunião do
Praesidium, dia 13 em Roma, analisará esta questão, existindo contactos com a COCERAL
para se perceber melhor as perspetivas de curto e de mais longo prazo. Para já, são de
esperar algumas mudanças de curto prazo (as taxas deverão entrar em vigor em maio), tanto
mais que temos a menor oferta da Argentina.
Recorde-se que os EUA venderam 14 mil milhões de dólares para a China em 2017, sendo
que 60% da soja norte-americana é canalizada para exportação. Deste modo, qualquer
perturbação no comércio internacional tem um impacto negativo nos agricultores. A USSEC e
outras organizações, estão naturalmente a tentar fazer valer os seus pontos de vista e a
importância da soja e de outros produtos (milho, trigo duro, carne de bovino e suíno também
podem ser afetados), no contexto das exportações e do impacto no mercado interno, junto da
Administração Trump.
Um dossier para seguir de muito perto e certamente no evento da IACA de 3 de maio, com a
presença da Lola Herrera em Fátima, com um tema sobre a soja, não deixaremos de abordar o
ponto de situação desta questão, com impacto no mercado português. Para já, a certeza de
que o mercado europeu ganha relevância e podemos ter oportunidades interessantes
relativamente à soja dos EUA.
A questão dos OGM é outro tema a ter em conta. E temos ainda a questão da sustentabilidade,
em que 95% dos produtores estão incluídos no Programa de Sustentabilidade. Existe um
certificado SSAP que pode e deve ser pedido, o que não aumenta os custos, e é um
argumento que as nossas empresas podem utilizar no fabrico de alimentos compostos.
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CIC avança com revisão de aumento do consumo de cereais e baixa de stocks para a
campanha 2018/19
No seu último relatório, o CIC (Conselho Internacional dos Cereais) prevê um ligeiro recuo na
produção de cereais (0,2%, 5 milhões de tons) para a próxima campanha 2018/19, que se vai
iniciar no dia 1 de julho. No entanto, o maior declínio vai para os stocks de final de campanha
que, de acordo com as estimativas iniciais, podem ser reduzidos em 7,6%, cerca de 46 milhões
de tons, pelo aumento de 1,2% do consumo, cerca de 25 milhões de tons.
De qualquer modo, a previsão de produção será superior, em 1,2%, à média dos últimos 5
anos, com o consumo a exceder a média em 5,4% e os stocks, em 1,9%. É de esperar um
aumento do volume comercializado de cereais, pese embora este relatório não tenha a
avaliação de impacto das futuras relações comerciais entre a China e os EUA.
Por tipo de cereal, no trigo, o CIC estima rendimentos mais baixos e uma maior área de
cereal nesta primeira estimativa da colheita para a campanha 2018/19. Prevê-se que a área
global de trigo possa descer ao seu nível mais baixo em seis anos, com quebras no Extremo
Oriente, Europa (países da CEI) e no Norte de África. No hemisfério norte, apesar da
preocupação com a seca nas planícies norte-americanas, o inverno tem sido favorável para a
cultura. A produção poderá ser reduzida em 2,24%, 17 milhões de tons, para se situar nos 741
Mt. O comércio deste cereal poderá crescer 2,87%, mais 5 milhões de tons, registando os 179
Mt, com maior procura na Ásia e África, enquanto o consumo mundial poderá crecer 0,27%, 2
milhões, situando-se em 744 Mt , ultrapassando assim as disponibilidades de oferta da próxima
campanha.
No milho, o CIC prevê um aumento da área de produção e melhoria dos rendimentos,
calculando assim nesta primeira estimativa para 2018/19, um aumento inferior a 1%, mais 7 Mt
face à campanha atual de 1.520 Mt. Além disso, prevê-se que, mais uma vez, a procura global
deste cereal atinja um novo recorde, embora o crescimento relativo perca alguma velocidade
relativamente às campanhas anteriores. O CIC prevê 1.094 Mt, um aumento de 1,86%, isto é
mais 20 milhões de tons. O comércio de milho também vai crescer ligeiramente (+ 0,7%), para
150 milhões de tons.
Consequência do maior consumo, a redução das existências será bastante considerável, com
265 Mt no final de 2018/19, menos 43 milhões de tons e uma quebra de 14%.
A proporção entre o consumo e os stocks finais cairá 4,5%, representando 22,4% do valor total
do consumo global.
Finalmente, na cevada, embora no balanço mundial dos cereais tenha um peso reduzido, o
CIC prevê, para a campanha 2018/19 , uma produção de 148 MT, mais 2,7% (3 milhões de
tons) que na campanha anterior, com um ligeiro aumento de consumo de 0,7%, e um mercado
relativamente equilibrado. O comércio não deve sofrer alterações, permanecendo nos 29 Mt,
com forte procura esperada na China, Irão e Turquia. As reservas de fim de campanha devem
diminuir 3,6%, situando-se nos 27 milhões.
Prevê-se ainda um aumento de 4% na colheita mundial de sorgo, atingindo os 61,8 Mt e uma
quebra de 2,1% na aveia até 23,5 Mt. O centeio deverá estabilizar nos 13 milhões de tons.

COMITÉ DE PRÉ-MISTURAS - Resumo do Comité de Pré-Misturas e
Alimentos minerais da FEFAC
Os membros do Comité de Pré-misturas reviram as autorizações, recentes e em curso, de
aditivos para alimentação animal e saudaram os avanços alcançados com o cobre, com boas
hipóteses de manter níveis elevados nos alimentos para leitões, pelo menos provisoriamente.
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Observaram igualmente que o parecer da EFSA sobre a etoxiquina é esperado para o final
de junho de 2018, e referiram que a experiência até então com os antioxidantes alternativos à
etoxiquina indica uma menor estabilidade das vitaminas, uma vez incorporadas nas prémisturas.
Queixaram-se da falta de cooperação dos fabricantes de pré-misturas de aromas para permitir
a aplicação harmoniosa e juridicamente garantida do conceito de limites máximos
recomendados para substâncias aromatizantes; notaram ainda que os métodos de análise não
são suficientemente precisos para medir a quantidade de aromatizantes em matrizes
complexas, tornando também difícil para as autoridades o controlo na aplicação do conceito; no
entanto, também observaram que algumas autoridades iniciaram controlos documentais ao
nível dos produtores de misturas aromatizantes, embora até então não tenha sido comunicada
nenhuma não conformidade.
Concordaram quanto aos pontos chaves a serem focados no workshop a ser organizado pela
FEFANA sobre antioxidantes, a 20 de abril de 2018, isto é que os antioxidantes são
importantes não só do ponto de vista económico, mas também para preservar a qualidade dos
alimentos para animais, são essenciais, nomeadamente, na proteção dos alimentos com
elevado teor em gorduras e que deve ser pesado o risco de alimentar animais com gorduras
oxidadas; a EFSA deve também avaliar o risco de segurança alimentar de não haver um aditivo
re-autorizado;
Confirmaram a necessidade de estabelecer um quadro jurídico para as substâncias que
ajudem os animais a lidar com agentes patogénicos no âmbito do regime alimentar e que uma
nova categoria específica ao abrigo da legislação dos aditivos para a alimentação animal seria
a solução mais adequada.
No entanto, reconheceram que isto levaria vários anos e, portanto, neste intervalo de tempo,
um grupo funcional específico "melhoradores do bem-estar animal" seria a solução mais
apropriada; lamentaram que vários Estados-membros estejam relutantes quanto a um grupo
funcional deste tipo e concordaram com a necessidade de um lobbying activo a nível nacional
nesses Países.
Reviram e validaram as prioridades da FEFAC quanto à revisão legislativa dos aditivos (fitness
check of feed additives), isto é, a adaptação técnica das regras de rotulagem existentes, a
revisão de certas definições, a capacidade de fazer alegações nas pré-misturas e a base
jurídica para as tolerâncias da rotulagem; apoiaram igualmente a retirada da avaliação da
eficácia pela EFSA e o estabelecimento de uma base jurídica clara que permita a exportação
de alimentos para animais que contenham aditivos para alimentação animal não autorizados na
UE; consideraram que o estatuto das matérias-primas para alimentação animal não deve
ser afetado pela revisão da legislação relativa aos aditivos para a alimentação animal e
indicaram como “linha vermelha” o estatuto de aditivo dos coccidiostáticos.
Reviram e validaram o conteúdo e procedimento para a atualização do Catálogo de matériasprimas para alimentação animal da UE. Pelo contrário, reconheceram que as tentativas para
garantir ao registo de matérias-primas a confiabilidade mínima falharam e, portanto,
recomendaram às organizações da cadeia alimentar da UE que parassem de desperdiçar
tempo e recursos para a sua manutenção e deixar isto claro em cada página do site do registo.
Reconheceram as novas regras para registo de misturas perigosas nos centros nacionais de
substâncias perigosas e recomendaram à FEFAC que juntamente com a FEFANA solicitem à
Comissão Europeia, quando redigirem as orientações para a notificação dos centros de
“veneno”, que tenham em conta as especificidades das indústrias de fabricantes de prémisturas, a qual tem um grande número de diferentes formulações.
Fontes: FEFAC, IACA
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BOLSA DO PORCO

INFORMAÇÃO SEMANAL

Sessão de 05 de abril de 2018

Manutenção
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

05 de abril

1.156

Lérida: Euros peso/vivo

França

05 de abril

1.196

Holanda

30 de março

1.370

Dinamarca

05 de abril

1.200

Alemanha

04 de abril

1.450

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 12 de abril de 2018 (quinta-feira), pelas 19 horas

A Mesa de Cotações
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BOLSA DO BOVINO
INFORMAÇÃO DE MERCADO
SESSÃO Nº 13 de 06 de abril de 2018

TENDÊNCIA: Por unanimidade, fez-se manutenção em todas as categorias e classificações.
Nesta semana, depois de não ter havido sessão da bolsa na semana anterior, fez-se
manutenção por unanimidade.

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

Cotação

Novilhos

4.05

Novilhas

4.10

Vitela

4,70

Vacas

2,25

Observações: As cotações estabelecidas na mesa referem-se aos animais vendidos, pagos
em função do peso carcaça.

A próxima sessão realizar-se-á na sexta-feira, dia 13 de abril de 2018, pelas 12.15 horas.

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

Semana Corrente em €

Variação

3,95

3,95

0,00%

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

3,20

3,20

0,00%

Vaca Abate Turina EUR/Kg. P. Carcaça

2,20

2,20

0,00%

250,00

250,00

0,00%

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

3,85

3,85

0,00%

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

3,45

3,45

0,00%

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

4,05

4,05

0,00%

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

3,30

3,30

0,00%

275,00

275,00

0,00%

4,00

4,00

0,00%

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

4,12

4,12

0,00%

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

3,30

3,30

0,00%

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

4,10

4,10

0,00%

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

3,50

3,50

0,00%

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

2,00

2,00

0,00%

Mercados

Alentejo Litoral (Produção)
Novilho 12 a 18 meses Cruz. Charolês EUR/Kg P. Carcaça

Entre Douro e Minho (Produção)

Vitelo 3 a 6 meses - Turina EUR/Unidade

Castelo Branco (Produção)

Coimbra (Produção)

Vitelo 3 a 6 meses - Turina EUR/Unidade

Elvas (Produção)
Novilho 12 a 18 meses Cruz. Charolês EUR/Kg P. Carcaça

Guarda (Produção)

Ribatejo (Produção)

Vaca Abate Turina EUR/Kg. P. Carcaça

1,70

1,70

0,00%

290,00

290,00

0,00%

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

4,08

4,08

0,00%

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

2,75

2,75

0,00%

Vitelo 3 a 6 meses - Turina EUR/Unidade

Évora (Produção)

OVINOS - Cotações nos Principais Mercados de Produção
Mercados

Semana Anterior em €

Semana Corrente em €

Variação

2,80

2,80

0,00%

2,40

2,40

0,00%

2,85

2,85

0,00%

4,00

4,00

0,00%

3,50

3,00

-14,29%

3,50

3,50

0,00%

3,00

3,00

0,00%

3,15

2,75

-12,70%

2,90

2,80

-3,45%

2,50

2,50

0,00%

Alentejo Litoral (Produção)
Borrego 22 a 28 Kg. Raça não Especificada EUR/KG. P. Vivo

Alentejo Norte (Produção)
Borrego 22 a 28 Kg. Raça não Especificada EUR/KG. P. Vivo

Beja (Produção)
Borrego 22 a 28 Kg. Raça não Especificada EUR/KG. P. Vivo

Castelo Branco (Produção)
Borrego <12 Kg. Raça não Especificada EUR/Kg. P. Vivo

Coimbra (Produção)
Borrego <12 Kg. Raça não Especificada EUR/Kg. P. Vivo

Cova da Beira (Produção)
Borrego <12 Kg. Raça não Especificada EUR/Kg. P. Vivo

Elvas (Produção)
Borrego 22 a 28 Kg. Raça não Especificada EUR/KG. P. Vivo

Estremoz (Produção)
Borrego 22 a 28 Kg. Raça não Especificada EUR/KG. P. Vivo

Évora (Produção)
Borrego 22 a 28 Kg. Raça não Especificada EUR/KG. P. Vivo

Ribatejo (Produção)
Borrego 22 a 28 Kg. Raça não Especificada EUR/KG. P. Vivo
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AVES / OVOS - Cotações nos Principais Mercados de Produção
Semana Anterior em €

Semana Corrente em €

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

0,85

0,85

0,00%

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

0,92

0,87

-5,43%

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

1,45

1,35

-6,90%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia

1,15

1,10

-4,35%

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

1,10

1,00

-9,09%

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

1,40

1,40

0,00%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia

1,05

1,00

-4,76%

Ovo Classificado M (ovotermo) EUR/Dúzia
Médio Tejo

0,95

0,90

-5,26%

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

0,80

0,80

0,00%

Ovo a peso 60-68 g EUR/KG

0,98

0,98

0,00%

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

1,15

1,00

-13,04%

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

1,05

1,05

0,00%

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

2,26

2,26

0,00%

Mercados

Variação

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

1,49

1,49

0,00%

Algarve

1,93

1,93

0,00%

Beira Interior

1,64

1,64

0,00%

Beira Litoral

1,51

1,51

0,00%

Entre Douro e Minho

1,67

1,67

0,00%

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

1,65

1,65

0,00%

Mercados

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

Semana Corrente em €

Variação

Alentejo

3,33

3,20

-3,90%

Algarve

3,17

3,17

0,00%

Beira Litoral

3,75

3,75

0,00%

2,20

2,20

0,00%

Mercados
Leitões até 12 Kg

Leitões de 19 a 25 Kg.
Alentejo

CEREAIS - PREÇOS DO MERCADO INTERNO
Semana Anterior em €

Semana Corrente em €

Variação

Trigo Mole Forrageiro

190,00

184,00

-3,16%

Cevada Forrageira (Hexástica)

198,00

190,00

-4,04%

Milho Forrageiro

180,00

183,00

1,67%

Mercados
LISBOA

Semana Anterior :
Semana Corrente:
Fonte: SIMA/GPP

De 26/03 a 01/04/2018
De 02 a 08/04/2018
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COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS

Fonte: Oil world
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LEGISLAÇÃO NACIONAL E COMUNITÁRIA
Diário da República
Nº 65 – I Série – 03 de março de 2018
Resolução da Assembleia da República n.º 83/2018:
Recomenda ao Governo que avalie, defina e implemente formas complementares de
informação sobre o teor nutricional dos alimentos PDF
Diário da República
Nº 68 – I Série – 06 de março de 2018
Portaria n.º 95/2018:
Procede à primeira alteração à Portaria n.º 330-A/2017, de 31 de outubro, que cria uma linha
de crédito garantida, denominada «Linha de crédito garantida para minimização dos efeitos da
seca 2017 — Alimentação Animal» PDF
Diário da República
Nº 69 – I Série – 09 de março de 2018
Resolução da Assembleia da República n.º 97/2018:
Recomenda ao Governo que tome medidas para reforço da investigação, experimentação,
apoio, acompanhamento e aconselhamento agrícola PDF
Resolução da Assembleia da República n.º 98/2018:
Recomenda ao Governo que crie um comité científico agroalimentar PDF
Resolução da Assembleia da República n.º 99/2018:
Recomenda ao Governo a criação de uma plataforma de valorização da produção
agroalimentar portuguesa PDF
Diário da República
Nº 66 – II Série – 04 de março de 2018
Despacho n.º 3321/2018:
Aprova o programa de apresentação de candidaturas à concessão de incentivos financeiros
para a construção e modernização dos centros de recolha oficial de animais de companhia
(CRO) PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 087 – 03 de abril de 2018
Regulamento de Execução (UE) 2018/521 da Comissão de 28 de março de 2018,
Que altera o Regulamento (CE) n.o 1296/2008, que estabelece normas de execução dos
contingentes pautais de importação, respetivamente, de milho e de sorgo em Espanha e de
milho em Portugal PDF
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RECORTES DA IMPRENSA

09.abril.2018
GOVERNO QUER AUMENTAR PRODUÇÃO DE CEREAIS NO PAÍS
O Governo pretende revitalizar a produção de cereais em Portugal, nomeadamente em
territórios onde ainda predomina o sequeiro, caso da zona do Campo Branco, que abrange os
concelhos de Castro Verde, Aljustrel, Almodôvar, Mértola e Ourique. A garantia foi dada ao
"CA" pelo próprio ministro da Agricultura, que conta em breve levar a Conselho de Ministros a
Estratégia Nacional para o Relançamento da Cerealicultura.
"Temos que criar condições para ver como é possível aumentar a produção de cereais em
Portugal", sublinha Capoulas Santos.
De acordo com o governante, há largos meses que um grupo de trabalho envolvendo técnicos
do Ministério da Agricultura e das organizações de produtores de cereais têm vindo a
consolidar "uma estratégia e um plano de acção para a recuperação da cerealicultura em
Portugal, que é fundamental para a revitalização dos territórios de sequeiro e também para o
abastecimento do país".
"Neste momento, se tirarmos o milho, apenas abastecemos o país em cereais em 5% das
nossas necessidades. E é evidente que se não se faz mais cereal porque não é muito
competitivo fazê-lo nas nossas condições agro-climáticas", observa Capoulas Santos.
São estes dados que levam o ministro da Agricultura a querer ver a Estratégia Nacional para o
Relançamento da Cerealicultura aprovada em breve, no sentido de ser implementado no
terreno um plano de acção que deverá ter apoio comunitário.
"Estamos a olhar para os cereais de uma forma diferente. Foi uma actividade que foi caindo
numa certa secundarização no âmbito das políticas nacionais e que nós queremos inverter
através de acções concretas", afiança Capoulas Santos.
Para o presidente da Associação de Agricultores do Campo Branco, com sede em Castro
Verde, onde predomina o sequeiro, a aposta do Governo no relançamento da produção de
cereais em Portugal é mais que justificada, até porque o país tem de se valer de importações
para fazer face às suas necessidades.
"Neste momento estamos totalmente dependentes do estrangeiro no abastecimento de
cereais", sustenta José da Luz Pereira ao "CA", lembrando que os melhores terrenos do país
"estão plantados com culturas regada".
Para o dirigente associativo, Portugal "vai necessitar rapidamente de começar a produzir
cereais", daí defender a criação de um programa de incentivos para se produzirem cereais para
grão. "Por exemplo, na zona do Campo Branco praticamente não se produzem cereais para
grão, porque os factores de produção são muito elevados e não compensa", justifica.
Fonte: Correio Alentejo

IS 15/2018 – Semana de 03 a 09/04/2018
Página 11

AGRICULTURA E MAR Actual
09.abril.2018
EXPORTAÇÕES
IMPORTAÇÕES

AGROALIMENTARES

CRESCEM

QUASE

10

VEZES

MAIS

QUE

As exportações de produtos agro-alimentares cresceram 10,1 % em Fevereiro de 2018,
relativamente a igual mês do ano passado, ascendendo a 459 milhões de euros. No mesmo
período, as importações de produtos alimentares e bebidas atingiram 52 milhões de euros,
registando um crescimento de 1,3%. O défice comercial mantém-se mas a desacelerar.
Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), as exportações de produtos
primários ascenderam a 130 milhões de euros em Fevereiro (1.429 milhões de euros no
trimestre terminado naquele mês), um crescimento homólogo de 14,8%.
Por sua vez, os empresários portugueses venderam 329 milhões de euros de produtos
transformados no estrangeiro (mais 8,4% que em Fevereiro de 2017).
Importações
Quanto aos produtos primários importados chegaram aos 248 milhões de euros, registando
uma queda de 8,3% face a Fevereiro do ano passado.
Do estrangeiro chegaram 403 milhões de euros de produtos transformados, uma subida
homóloga de 8,3%.
Valores globais
As exportações e importações aumentaram 6,2% e 8,5%, respectivamente, em termos
nominais em Fevereiro de 2018, desacelerando ambas face ao mês anterior (+10,0% e +12,1%
em Janeiro de 2018, pela mesma ordem), divulga o Instituto Nacional de Estatística (INE).
Destaque-se que o crescimento das exportações de material de transporte representou mais
de dois terços (69,2%) do acréscimo global neste mês.
O défice da balança comercial de bens foi de 991 milhões de euros em Fevereiro de 2018,
mais 170 milhões de euros que no mês homólogo de 2017.
Fonte: Agricultura e Mar Actual
Fonte: Lusa

09.abril.2018
CUSTO HORÁRIO DA MÃO-DE-OBRA VARIA ENTRE 4,9 E 42,5 EUROS EM FUNÇÃO DO
ESTADO-MEMBRO EM 2017
Em 2017, a média do custo horário da mão-de-obra em toda a economia (excluindo a
agricultura e a administração pública) foi estimada em 26,8 euros na União Europeia, 30,3
euros na área do euro e 14,1 euros em Portugal. Verificam-se, contudo, diferenças
significativas entre os Estados-Membros da UE, sendo o custo horário da mão-de-obra mais
baixo na Bulgária (4,9 euros), Roménia (6,3 euros), Lituânia (8,0 euros), Letónia (8,1 euros),
Hungria (9,1 euros) e na Polónia (9,4 euros). Os custos mais elevados registam-se na
Dinamarca (EUR 42,5 euros), Bélgica (39,6 euros), Luxemburgo (37,6 euros), Suécia (36,6
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euros) e França (36,0 euros). Em termos de variação em comparação com 2016, os custos
horários da mão-de-obra aumentaram 2,3 % na UE, 1,9 % na área do euro e 3,0 % em
Portugal.

11.abril.2018
COMISSÃO TOMA MEDIDAS PARA PROMOVER A CONFIANÇA NOS ESTUDOS
CIENTÍFICOS SOBRE A SEGURANÇA DOS ALIMENTOS
A Comissão responde hoje às preocupações expressas pelos cidadãos numa iniciativa de
cidadania europeia bem-sucedida, apresentando uma proposta para melhorar a transparência
dos estudos científicos no domínio da segurança alimentar.
A proposta, que também tem em conta o balanço de qualidade sobre a legislação alimentar
geral realizado pela Comissão, que data de 2002 e, por conseguinte, requer uma atualização,
deverá:





Dar aos cidadãos um maior acesso às informações apresentadas à Autoridade Europeia
para a Segurança dos Alimentos (EFSA) sobre as aprovações relativas à cadeia
agroalimentar,
Dar a possibilidade à Comissão de solicitar estudos adicionais e
Envolver mais estreitamente os cientistas dos Estados-Membros nos procedimentos de
aprovação.

O Primeiro Vice-Presidente da Comissão, Frans Timmermans, declarou: «Estamos hoje a dar
resposta às preocupações dos cidadãos no intuito de melhorar a transparência sobre a tomada
de decisões, proporcionar um melhor acesso às informações pertinentes e assegurar que uma
avaliação dos riscos científica e fiável permanece no centro do processo de decisão neste
domínio sensível que é a segurança alimentar.»
Vytenis Andriukaitis, Comissário europeu responsável pela Saúde e a Segurança dos
Alimentos, declarou que: «A avaliação científica dos riscos realizada na UE em matéria de
segurança alimentar é uma das mais rigorosas do mundo. Estamos agora a torná-la ainda mais
forte através de regras de transparência mais claras e de uma comunicação eficaz dos riscos
ao longo de todo o processo. Com esta reforma, os cidadãos terão acesso imediato aos
estudos científicos que apoiam os pedidos de autorização. Apelo aos Estados-Membros e ao
Parlamento Europeu para que transformem rapidamente esta proposta em legislação, de forma
a que possamos apresentar resultados aos cidadãos antes das eleições europeias do próximo
ano».
A Comissão propõe uma revisão específica do Regulamente relativo à legislação alimentar
geral [1], em conjunto com a revisão de oito atos legislativos setoriais, a fim de os tornar
conformes com as regras gerais e reforçar a transparência em matéria de OGM, aditivos para a
alimentação animal, aromatizantes de fumo, materiais em contacto com géneros alimentícios,
aditivos alimentares, enzimas e aromas alimentares, produtos fitofarmacêuticos e novos
alimentos.
Elementos essenciais da proposta:
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Assegurar uma maior transparência, permitindo aos cidadãos terem acesso
automático e imediato a todas as informações relacionadas com a segurança apresentadas
pela indústria no processo de avaliação dos riscos;



Criar um registo europeu comum de estudos encomendados, para garantir que as
empresas que requerem uma autorização apresentam todas as informações pertinentes e
não omitem estudos desfavoráveis;



Permitir que a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos solicite estudos
adicionais, a pedido da Comissão e financiados pelo orçamento da UE;



Requerer a consulta das partes interessadas e do público sobre os estudos
apresentados pela indústria para apoiar os pedidos de autorização dos produtos;



Aumentar a participação dos Estados-Membros na estrutura de governação e nos
painéis científicos da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos;



Reforçar a comunicação dos riscos aos cidadãos, com ações comuns para fortalecer
a confiança dos consumidores, promovendo a sensibilização e a compreensão do público e
explicando de uma melhor forma os pareceres científicos expressos pela Autoridade
Europeia para a Segurança dos Alimentos, bem como a base das decisões em matéria de
gestão dos riscos.

Contexto
Em 2002, a legislação alimentar geral estabeleceu a análise dos riscos como um princípio geral
da legislação alimentar da UE. Criou um sistema de segurança alimentar da UE em que a
avaliação dos riscos (ciência) e a gestão dos riscos (política) são responsabilidades distintas. A
Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) foi criada como agência
independente da UE competente para emitir pareceres científicos sobre os riscos associados à
cadeia agroalimentar.
Os resultados do balanço de qualidade da legislação alimentar geral, publicados no início deste
ano, confirmaram que a legislação cumpre os seus objetivos fundamentais de assegurar um
elevado nível de proteção da saúde humana e o bom funcionamento do mercado interno. Em
especial, a abordagem baseada nos riscos adotada em relação à legislação alimentar da UE
aumentou o nível geral de proteção contra potenciais riscos para a segurança dos alimentos.
No entanto, o balanço de qualidade também evidenciou as preocupações dos cidadãos em
matéria de transparência dos estudos científicos e do processo de avaliação dos riscos ao
longo da cadeia agroalimentar.
Em 6 de outubro de 2017, foi apresentada à Comissão uma iniciativa de cidadania europeia
intitulada «Proibição do glifosato e proteção das pessoas e do ambiente contra pesticidas
tóxicos», com declarações de apoio de 1 070 865 cidadãos europeus. Um dos pedidos da
iniciativa consistia em melhorar a transparência dos estudos científicos apresentados à
Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos e aumentar o número de estudos
encomendados pelas autoridades públicas. A Comissão publicou a sua resposta a esta
iniciativa em 12 de dezembro de 2017. Quatro iniciativas bem-sucedidas reuniram até agora
mais de um milhão de assinaturas, e a Comissão comprometeu-se a dar seguimento a três
destas iniciativas.
Próximas etapas


As propostas legislativas serão apresentadas ao Parlamento Europeu e aos EstadosMembros para adoção.



A Comissão pretende que a presente proposta seja adotada ainda durante a atual
legislatura, ou seja, até meados 2019, para uma implementação rápida.
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REUNIÃO GERAL DA INDÚSTRIA – 3 de maio
Inovação e Competitividade: Que Indústria no Horizonte 2030?
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