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INFORMAÇÃO
SEMANAL
FLASH INFORMATIVO
 PROTEINA: Bruxelas disponibiliza, pela primeira vez, um balanço compreensível da procura e
disponibilidades; organizações europeias emitem comunicado de imprensa que pode ser
consultado nesta edição da IS, e que remete para a publicação; dependência europeia em
coprodutos é uma realidade indesmentível
 PAC: A poucos dias do fim da consulta pública (2 de maio), Estados-membros, eurodeputados
e organizações vão-se posicionando sobre as melhores opções para a realidade pós 2020;
embaraço da escolha, necessidade de revisão (no mínimo simplificação) e o calendário,
condicionam decisões políticas
 PESTICIDAS: Numa altura em que os resíduos de pesticidas estão na ordem do dia, estudo da
EFSA conclui que 97% dos produtos alimentares estão conformes; glifosato está presente em
3.1% das amostras, sobretudo nos cereais
 OGM: EFSA dá luz verde a novos eventos de soja e colza para importação, concluindo que as
variedades transgénicas não apresentam riscos diferentes das suas congéneres
convencionais
 BOLSA DO PORCO (13/04/17): A Bolsa não se realizou
 BOLSA DO BOVINO (14/04/17): Não se realizou a Sessão da Bolsa


PREÇOS MÉDIOS DE PRODUTOS PECUÁRIOS (semana de 10/04/17 a 16/04/17):
AVES: Tendência de estabilidade no frango; descida nos ovos e no peru
BOVINOS: Tendência de manutenção em todos os mercados
SUÍNOS: Tendência de subida
OVINOS: Tendência mista, maioritariamente de estabilidade



COTAÇÕES INTERNACIONAIS
MERCADO INTERNO



LEGISLAÇÃO: Portaria nº 137/2017, de 12 de abril, que determina a aprovação do modelo do

DAS

MATÉRIAS-PRIMAS

E

PREÇOS

DOS

CEREAIS

NO

Título Único Ambiental (TUA)


RECORTES



II EDIÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO AVANÇADA EM SANIDADE AVÍCOLA



I JORNADAS INTERNACIONAIS DE AVICULTURA

DE IMPRENSA: Destaque para o setor do leite, sobretudo a crise nos Açores;
preço em contraciclo com a tendência europeia
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NOTÍCIAS DE MERCADOS
PROTEÍNA – Bruxelas publica pela primeira vez um balanço compreensível
da procura e disponibilidades
Fruto da estreita cooperação entre os serviços da Comissão Europeia (DG AGRI) e das
organizações europeias FEFAC (alimentos compostos), COCERAL (importadores), FEDIOL
(extratores) e COPA/COGECA (produtores e cooperativas agrícolas), foi recentemente
publicado, pela primeira vez, um balanço de aprovisionamento da União Europeia sobre as
matérias-primas proteicas.
O objetivo é dispormos de um balanço compreensível sobre a proteína, que se encontra
presente em várias fontes, não apenas nas que são consideradas proteicas (bagaços, colza,
soja, girassol, coprodutos…) mas todas as que permitem fornecer um apport proteico,
independentemente do seu teor, como por exemplo, os cereais.
A necessidade de dispormos desta metodologia, tendo presente o carácter político e
geoestratégico da proteína – presente na discussão de muitos dossiês relevantes, desde os
OGM à revisão da PAC ou os biocombustíveis – foi levantada pela FEFAC e por nós que a
representamos, numa reunião do então Grupo Consultivo “Culturas Arvenses”, realizada há 2
anos, que teve o apoio de todas as organizações presentes: ter um balanço compreensível da
proteína, da oferta, procura, necessidades e fontes alternativas. Depois de um conjunto de
reuniões com a DG AGRI e as organizações mais diretamente envolvidas, foi definida a
metodologia e a informação pode ser encontrada no site da DG AGRI.
Para além de termos uma monitorização da situação, esta informação servirá de base às
discussões que não deixarão de ter lugar no âmbito do futuro Observatório dos Cereais,
Oleaginosas e Proteaginosas onde a FEFAC terá assento por direito próprio, enquanto
representante da indústria de alimentos compostos para animais e principal utilizador destas
matérias-primas.
Balanço mostra a dependência europeia em coprodutos
Os resultados, como era de esperar, mostram a dependência da União Europeia em matériasprimas ricas em proteína, em particular ao nível dos coprodutos, no qual dependemos em
cerca de 62%.
Ao nível das culturas, o aprovisionamento é de 92%. Nas outras fontes, o déficit é da ordem
dos 10%. Este estudo realça igualmente as necessidades para as indústrias de extração da
União Europeia em produtos como a soja, ou a colza.
O próximo balanço será publicado depois do verão, pretendendo-se um envolvimento dos
Estados-membros e, no nosso caso, do GPP. De resto, este tema foi por nós abordado e pelos
serviços do Gabinete de Planeamento no âmbito da reunião da Comissão Setorial Arvenses,
de cujas conclusões aqui demos conta na edição anterior da IS.
As organizações envolvidas felicitaram naturalmente os serviços da Comissão e manifestam a
disponibilidade para trabalhar em conjunto, salientando, em comunicado de imprensa que
“este balanço contribuirá para melhorar a transparência do mercado” e permitirá clarificar
as discussões sobre “as utilizações não agrícolas como os biocombustíveis, as políticas
fitossanitárias, comerciais e antidumping que podem afetar as disponibilidades de
fontes de proteína para a alimentação animal e para a pecuária da União Europeia.”
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PAC – A necessidade de uma revisão, o embaraço da escolha e o calendário
possível
Com dezenas de milhares de contributos até agora, a consulta pública sobre o futuro da PAC
termina no dia 2 de maio, seguindo-se uma reunião do Grupo de Diálogo Civil, no dia 3 de
maio, aparentemente, sem que se conheçam (ainda) os resultados ou as grandes linhas da
consulta à chamada Sociedade Civil.
Essas serão divulgadas num grande evento que a Comissão deverá realizar em julho, à
semelhança do que aconteceu anteriormente, na reforma de 2013.
A Comissão prefere chamar de revisão e não de reforma, talvez porque a escolha, o
calendário, desde logo o impacto do Brexit e a discussão do futuro quadro orçamental,
condicionam os atuais planos de Bruxelas para que a nova PAC possa entrar em vigor em
2020.
Recorde-se que a Comissão tenciona apresentar as propostas ainda este ano para serem
discutidas em 2018 e fechadas em 2019, antes da entrada em funções do novo Executivo.
Entretanto, vão-se alinhando posições, de organizações, de eurodeputados ou famílias
políticas, de Estados-membros.
Oficialmente, o Conselho vai debatendo a chamada legislação “Omnibus” que tem como
objetivo simplificar e flexibilizar, com o texto de compromisso da presidência maltesa a ser
submetido esta semana aos Ministros dos Negócios Estrangeiros dos Estados-membros.
No que respeita à matéria agrícola, estão em questão, entre outros aspetos, a simplificação
dos controlos, as ajudas ligadas, o plafonamento das ajudas ou o instrumento de estabilização
de rendimentos, no quadro do Desenvolvimento Rural (a possibilidade de ser desencadeado a
partir de uma baixa de 20% do rendimento médio anual, contra os 30% atuais), a fim de cobrir
até 70% das perdas em cada setor e ao nível nacional ou regional.
Aparentemente, com exceção da Polónia e Roménia, o compromisso tem o acordo da
generalidade dos membros da União.
Entretanto, a França exprimiu a sua vontade de criar um terceiro pilar da PAC (para além das
ajudas diretas e do Desenvolvimento Rural), consagrado á gestão dos riscos.
Para a Itália, este terceiro pilar deve ser uma OCM Única, alargada a todos os setores
agrícolas.
Os países do Norte insistem na simplificação da legislação.
As organizações agrícolas, ainda sem uma posição final, não pretendem tanto uma revisão
profunda das regras atuais, mas uma melhoria baseada na simplificação – o “greening”, em
particular -, o reforço da eficácia dos instrumentos de gestão dos riscos e a clarificação das
regras da concorrência (especificidades do setor agrícola) para permitir que os agricultores se
organizem melhor e que seja assegurado um funcionamento mais equilibrado da cadeia
alimentar.
Inovação, renovação de gerações, acesso à terra, um primeiro pilar forte, orçamento
adequado, estabilidade dos pagamentos diretos, proteção do ambiente, sustentabilidade e
combate às alterações climáticas, políticas de desenvolvimento rural centradas nos
agricultores, política alimentar, recentrar a PAC na defesa e promoção da atividade
pecuária…tudo isto vamos lendo e ouvindo nos debates e posições preliminares.
Portugal também já traçou as suas linhas vermelhas, num documento intitulado “Uma Política
Agrícola Comum modernizada para responder aos desafios da sociedade europeia para o
período pós-2020, disponível no site do GPP, em que aponta 3 grandes objetivos:
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 Manutenção da atividade produtiva em todas as regiões da UE, assegurando a resiliência
agrícola, a ocupação e vitalidade das zonas rurais
 Desenvolvimento de uma agricultura eficiente e inovadora, capaz de garantir relações
equilibradas para os agricultores na cadeia alimentar e de satisfazer as necessidades
alimentares e nutricionais dos cidadãos europeus
 Preservação dos recursos naturais: solo, água e biodiversidade; resposta concertada para a
mitigação e adaptação às alterações climáticas
Existem ainda dois grandes objetivos de fundo: a aproximação das ajudas à média europeia,
apoio à pequena agricultura e jovens agricultores (renovação de gerações) e um orçamento
adequado.
O Ministro Capoulas Santos decidiu criar um Grupo de peritos para o apoiar nas posições
nacionais que, tanto quanto possível, refletirão posições e a defesa do interesse nacional.

PESTICIDAS – Mais de 97% dos produtos alimentares estão conformes
É importante conhecer as realidades para não criarmos perceções erradas, pelo que os
estudos da EFSA, sobretudo a forma como as conclusões são comunicadas têm a maior
relevância, sobretudo numa altura em que os resíduos de pesticidas e a questão do glifosato
se encontram na ordem do dia.
Deste modo, um estudo da EFSA conclui que a ultrapassagem dos limites máximos de
resíduos de pesticidas nos produtos alimentares da União Europeia situa-se em torno de 2.8%
em 2015. Conclui-se que o risco para os consumidores é muito reduzido. Cerca de 53.3%
das amostras analisadas não apresentam qualquer resíduo, mas 28% apresenta resíduos
múltiplos.
Foi dada uma particular atenção aos resíduos de glifosato, mostrando que este está presente
em 3.1% das amostras analisadas, em particular nos cereais.
Os resultados são muito positivos e encorajadores, mas a Indústria trabalha seguramente para
melhorar ainda mais.
No entanto, há que ter em conta que a Europa impõe cada vez maiores restrições na
importação de matérias-primas, em que substâncias proibidas no espaço europeu são
autorizadas nos países de origem, pelo que este ponto tem merecido uma análise relevante no
Projeto QUALIACA.

OGM – EFSA dá luz verde para a comercialização de eventos de soja e colza
Finalizado o processo de avaliação, a EFSA deu luz vede a dois eventos transgénicos, para
comercialização (não para cultivo) no espaço da União Europeia (alimentação animal e
humana). De acordo com a Agência de Segurança Alimentar, estes OGM são tão seguros
quanto os congéneres convencionais.
As autorizações para a colocação no mercado são agora submetidas à votação dos peritos dos
Estados-membros, sendo certo que continuará o impasse na (in)decisão.
Fontes: Agra Europe nº 3 591, DG AGRI/IACA
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BOLSA DO PORCO

INFORMAÇÃO SEMANAL

Não se realizou
A próxima sessão realizar-se-á no dia 20 de abril de 2017 (quinta-feira), pelas 19 horas

A Mesa de Cotações

BOLSA DO BOVINO
INFORMAÇÃO DE MERCADO
Não se realizou

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

2,50

-3,85%

2,15

2,15

0,00%

1,90

2,10

10,53%

3,50

4,00

14,29%

3,50

3,50

0,00%

3,50

3,50

0,00%

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 €

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

0,93

-2,11%

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

1,30

1,40

7,69%

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

1,40

1,40

0,00%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia

1,10

1,08

-1,82%

Ovo Classificado M (ovotermo) EUR/Dúzia
Médio Tejo

1,00

0,98

-2,00%

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

1,05

-4,55%

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

1,20

1,15

-4,17%

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

1,20

1,05

-12,50%

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

2,30

2,26

-1,74%

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

1,60

1,67

4,37%

Algarve

1,92

1,98

3,13%

Beira Interior

1,62

1,68

3,70%

Beira Litoral

1,68

1,73

2,98%

Entre Douro e Minho

1,84

1,87

1,63%

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

1,81

1,85

2,21%

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

3,75

12,61%

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

175,00

-2,78%

Cevada Forrageira (Hexástica)

172,00

165,00

-4,07%

Milho Forrageiro

178,00

185,00

3,93%

Mercados
LISBOA

Semana Anterior :
Semana Corrente:
Fonte: SIMA/GPP

De 03 a 09/04/2017
De 10 a 16/04/2017
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COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS

Fonte: Oil World
IS 16/2017 – Semana de 11 a 17/04/2017
Página 8

LEGISLAÇÃO NACIONAL E COMUNITÁRIA
Diário da República
Nº 063 – I Série – 12 de abril de 2017
Portaria n.º 137/2017:
Determina a aprovação do modelo do Título Único Ambiental (TUA) PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 101 – 13 de abril de 2017
Regulamento (UE) 2017/693 da Comissão de 7 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 bitertanol, clormequato e
tebufenepirade no interior e à superfície de determinados produtos PDF
Decisão de Execução (UE) 2017/696 da Comissão de 11 de abril de 2017,
Que altera a 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) 2476] PDF

RECORTES DA IMPRENSA
AGROPORTAL
13.abril.2017
INDÚSTRIAS DE LEITE RECUSAM PAGAR AOS PRODUTORES MAIS 1 CÊNTIMO POR
CADA LITRO NOS AÇORES
“Não ficámos satisfeitos obviamente, o resultado foi negativo, não houve aumento e não
podemos estar satisfeitos quando o resultado é esse, mas vamos continuar atentos à situação
e vamos continuar a nossa reivindicação (do aumento) do preço do leite”, disse César Pacheco
à saída de uma reunião que se realizou hoje na sede da associação, na freguesia dos Arrifes,
em Ponta Delgada.
O representante dos jovens agricultores da ilha de São Miguel sublinhou que “a produção está
a passar um momento muito difícil” e defende um aumento de “um cêntimo com retroativos em
Abril” para bem dos produtores.
“Nós vemos o preço do leite na Europa, a média a aumentar, estamos a falar de quatro
cêntimos acima do preço médio que se paga em São Miguel. Os produtos, como leite em pó,
queijos e manteigas também mostraram tendências positivas nas evoluções dos preços e
achamos que havia as condições necessárias para atualização do preço do leite”, lembrou.
O representante nos Açores da Associação Nacional de Industriais de Laticínios (ANIL),
Eduardo Vasconcelos, justifica a recusa do aumento do preço do leite pago ao produtor
lembrando que existem realidades diferentes entre o que se passa na ilha de são Miguel, nos
Açores, em relação ao que se passa no resto da Europa.
“O preço do leite tem aumentado na Europa devido à falta de leite e à redução forte da
produção na Europa, aqui em São Miguel a produção praticamente não decresceu, aumentou
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quase 5% em 2015, o crescimento foi 0,69% em 2016 e em 2017 já está com um amento em
Janeiro de 4%, ou seja, as razões que levou a que o preço aumentasse na Europa não se está
a verificar em São Miguel”, disse Eduardo Vasconcelos.
Para o representante da ANIL nos Açores, a questão está em valorizar “um produto abundante”
que “inviabiliza poder valorizar o leite ao produtor” e, enquanto não se encontrar essa
valorização, “será difícil às indústrias conseguir fazer esse aumento do preço”.
O secretário regional da agricultura reconheceu à saída da reunião que a solução passa “por
apostar em novos mercados” e “na exportação” porque o “mercado nacional tem muitas
dificuldades em absorver mais produtos” dos Açores, garantindo que o executivo açoriano já
está “a dar passos” nesse sentido.
“Vamos entregar até dia 20 uma candidatura que tem a ver com a promoção em mercados não
nacionais, nomeadamente na China, Macau e também na América do Norte, que são
mercados que eu acho que têm condições no futuro de absorver as produções porque os
nossos produtos de qualidade, são produtos de excelência”, lembrou João Ponte.
O presidente da Associação Agrícola de são Miguel lamentou à saída da reunião a postura
“passiva” do Governo Regional dos Açores perante a “falência técnica de 70% da produção
leiteira”.
“Em relação ao Governo Regional, não pode continuamente estar a assobiar para o lado
também nesta situação, portanto nós precisamos que a industria aumente o preço do leite e
precisamos que o Governo Regional tenha uma ação muito mais direta em todos esses
processos”, alertou Jorge Rita.
Fonte: Açoriano Oriental

AGROnegócios
16.abril.2017
«AGRICULTORES E COOPERATIVAS
FUNDAMENTAIS DAS ZONAS RURAIS»

AGRÍCOLAS

DA

UE

SÃO

MOTORES

O Copa-Cogeca sublinhou, no âmbito de um evento sobre “povos inteligentes”, que os
agricultores e as cooperativas agrícolas da União Europeia são motores fundamentais das
zonas rurais e que é crucial garantir infraestruturas adequadas para aproveitar ao máximo o
seu potencial.
O comissário europeu da Agricultura, Phil Hogan, durante a sua intervenção declarou que com
a iniciativa “povos inteligentes” começam a surgir resultados relacionados com algumas das
aspirações e recomendações contidas na Declaração 2.0 a favor de uma vida melhor no meio
rural.
O responsável avançou ainda que será criado um grupo de trabalho temático sobre povos
inteligentes no contexto da Rede Europeia de Desenvolvimento Rural para reunir as pessoas
com experiência no terreno aos responsáveis políticos e membros do mundo académico que
possam ajudar a impulsionar a ideia.
A comissária europeia para a Política Regional, Corina Cretu, destacou os benefícios das
energias renováveis para uma economia de baixo carbono, assim como a necessidade de
acabar com o fosso digital e de garantir que todos os povos tenham acesso a banda larga.
O eurodeputado Tibor Szanyi assinalou o êxito da Política Agrícola Comum (PAC) para garantir
alimentos de alta qualidade a preços acessíveis para o consumidor. No entanto, acredita que a
vida nas zonas rurais não atrai as pessoas, o que impede de aproveitar ao máximo todo o seu
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potencial, incluído os agricultores. Por seu lado, o eurodeputado Franc Bogovic alertou para o
êxodo rural e que não se fala o suficiente da iniciativa para aliciar os jovens.
Durante a sua intervenção, o secretário-geral do Copa-Cogeca, Pekka Pesonen, sublinhou que
aplaudem o lançamento da iniciativa por considerarem ser de grande importância tanto para o
setor agrícola como para as zonas rurais no seu conjunto, sendo fundamental para garantir a
disponibilidade de melhores ferramentas a favor de um meio rural mais sustentável e
preparado.
Pesonen referiu ainda que os agricultores, para além de serem os principais produtores de
alimentos, são os primeiros exportadores de produtos agroalimentares do mundo e
desempenham um papel chave na conservação dos recursos naturais, na criação de
crescimento e emprego nas zonas rurais e na manutenção de uma paisagem agradável ao
serviço do agroturismo.
Investem e aplicam soluções inovadoras para continuarem competitivos e sustentáveis, com a
finalidade de produzir de forma mais eficiente, utilizando menos recursos e dar resposta às
exigências da sociedade. Contudo, isto passa por uma série de medidas que incluam também
os povos inteligentes, o que irá permitir atrair os jovens e todos os interessados a iniciarem-se
no setor.
A relação entre o meio urbano e rural é essencial, já que as cidades constituem um importante
mercado para os agricultores e suas cooperativas. Ao mesmo tempo, as cidades dependem
das zonas rurais para obter alimentos e fazer turismo rural, pelo que que deve construir
“pontes”.
Pekka Pesonen continuou, referindo que é preciso que o consumidor esteja dentro da realidade
do mudo rural. Neste sentido, os povos inteligentes serão fundamentais.
«Devemos utilizar todos os fundos disponíveis da melhor forma possível, não apenas os fundos
agrícolas. A PAC, incluindo a sua política de desenvolvimento rural e as atividades das redes
rurais, já contribui positivamente para a comunidade rural mas também devemos centrar os
Fundos Estruturais Europeus, assim como no Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos
que devem contribuir mais com investimentos nas zonas rurais, encaminhadas a melhorar as
infraestruturas, a educação e fazer um melhor uso das matérias-primas renováveis. O acesso à
conexão de banda larga é, definitivamente, importante não apenas para a aplicação de
tecnologias agrícolas inteligentes, mas também para todas as Pequenas e Médias Empresas
(PME) que operam nas zonas rurais», insistindo que os povos inteligentes devem estar
interconetados, não apenas em termos digitais mas também mediante as redes de transporte
público. É necessária uma planificação transregional para dispor de uma infraestrutura de
transporte efetiva e rentável».
A nova cadeia de fornecimento de dados também coloca os agricultores informados num novo
contexto e redefine o seu papel na cadeia de fornecimento. O agricultor continua a ser
essencial na compilação e processamento de dados. Precisa-se de um equilíbrio correto que
permita ao agricultor obter um bom resultado graças aos seus dados e, ao mesmo tempo,
garantir que os agricultores possam controlar e ter acesso aos mesmos.
Fonte: Copa-Cogeca
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18.abril.2017
DEPUTADOS DO PSD QUEREM SOLUÇÕES PARA A CRISE DO SETOR DO LEITE NOS
AÇORES
Os deputados do PSD/Açores na Assembleia da República questionaram ontem o Ministro da
Agricultura sobre as medidas que o Governo pretende implementar, "para acudir às
dificuldades dos produtores de leite nos Açores, perante a continuada crise que vive o setor na
Região".
Berta Cabral e António Ventura têm vindo a chamar à atenção ao Governo "para as
especificidades dos Açores, e para a necessidade da existência de ações de longo prazo,
concertadas com o Governo Regional, para a viabilidade da Agricultura da região, em especial
no que concerne à produção de leite", referem.
"Queremos saber que soluções tem o Governo da República para a crise no leite", adiantou
António Ventura, alertando para "a persistência da crise no setor do leite nos Açores, com a
imposição da redução da produção e os baixos preços pagos ao produtor".
"Ainda a semana passada", recorda o deputado, "e no âmbito de uma reunião com o Governo
Regional, o presidente da Federação Agrícola dos Açores alertou para a possibilidade de 70%
dos produtores da Região estarem em falência técnica, devido ao preço pago pelo leite à
produção".
Para o social democrata, trata-se "de uma crise incomparável, tendo em conta a sua situação
prolongada, e às consequências no rendimento dos produtores e na economia dos Açores".
Os parlamentares açorianos entregaram uma pergunta escrita a Capoulas Santos, frisando
que, "o Governo da República não pode ignorar a difícil situação que vivem os produtores de
leite açorianos, até porque essa produção está intimamente ligada à economia e a aspetos
sociais da Região".
António Ventura reforça que "estão nos Açores metade dos produtores de leite do país, que
produzem 32% do total nacional e 50% do queijo. Sendo que cerca de 80% dos lácteos
produzidos nos Açores são exportados para o continente português", acrescenta.
Os deputados do PSD eleitos pelos Açores lembram igualmente que o Programa Especifico
para o Sector do Leite e Produtos lácteos (PESLPL), publicado em setembro de 2016, "teve
várias criticas nos Açores, como a da Federação Agrícola, organização que congrega o
associativismo agrícola na Região, que considerou que a solidariedade apregoada pela
República simplesmente não existe naquele programa".
"E a verdade é que as medidas adotadas no âmbito do PESLPL não contribuíram para retirar
os produtores de leite dos Açores da continuada crise que estão a viver".
Para Berta Cabral e António Ventura, o Governo da República "não pode continuar a ignorar
esta crise, que é uma crise açoriana, e o Governo de Portugal tem o dever de atuar", concluem.
Fonte: Azores Digital
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AGRICULTURA E MAR Actual
18.abril.2017
EFSA: 97% DOS ALIMENTOS DA UE CUMPRIU OS LIMITES DE PESTICIDAS EM 2015
A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) acaba de lançar o seu relatório
anual sobre o nível de resíduos encontrados nos alimentos em 2015 e confirma que, de todas
as amostras recolhidas na União Europeia, 97,2% (mais 0,2 pontos percentuais que em 2014)
se encontravam livres de resíduos de produtos fitofarmacêuticos ou continham vestígios que
estão dentro dos limites legais. Destas, 53,3% (53,6% em 2014) não apresentava qualquer
vestígio de resíduos e 43,9% apresentava níveis dentro dos limites regulamentados. Os valores
são semelhantes aos apresentados para o ano anterior.
O relatório refere que 99,3% dos alimentos biológicos não continha resíduos ou os tinha dentro
dos limites legais.
Em 2015, os países que participaram no estudo analisaram 84.341 amostras à procura de 774
pesticidas. Resultado: 97,2% das amostras estava dentro dos limites permitidos na legislação
comunitária. Concretamente, 53,3% das amostras analisadas não continha nenhum resíduo
quantificável, das quais 43,9% continha resíduos que não superavam os limites legais.
Produtos importados com menos vestígios
Os limites legais foram ultrapassados em 5,6% das amostras provenientes de países extracomunitários, um valor inferior aos 6,5% verificados em 2014.
Nos produtos procedentes dos países da União Europeia e do Espaço Económico Europeu, os
limites legais foram superados em 1,7% das amostras, ligeiramente acima do verificado no ano
anterior (1,6%).
Quanto às amostras recolhidas em alimentos para bebés, 96,5% estavam livres de resíduos ou
dentro dos limites legais.

18.abril.2017
EDIÇÃO GENÉTICA DE SEMENTES SERÁ O FUTURO DA AGRICULTURA
É considerado o ‘pai dos transgénicos’ e 20 anos depois de ter introduzido no mercado o milho
e a soja transgénicos, através da Monsanto, ainda é considerado o responsável por uma
mudança de canário na agricultura. Falamos de Robert T. Fraley, que em entrevista à Folha de
São Paulo defende que apesar dos transgénicos continuarem a ser contestados em grande
parte do mundo, foram importantes para a agricultura.
Para o criador dos transgénicos, esta tecnologia traz benefícios para a agricultura como a
melhoria da produtividade, a redução de custos e o controlo de ervas daninhas e insetos e, por
isso, deverá ser o futuro do setor.
Robert T. Fraley acredita também que no futuro a biotecnologia será indispensável. Como
exemplo, fala do Brasil, que conseguiu aumentar a produtividade dos cereais sem grande
expansão das áreas de produção.
Para além disso, acrescenta que as ferramentas de edição genética (Crisp) começarão a
tornar-se cada vez mais importantes, já que permitem aos cientistas mudar os genes presentes
na planta, enquanto nos transgénicos apenas se insere um novo gene na planta.
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De acordo com a Folha de São Paulo, “a edição genómica aumenta a oferta de produtos. A
tecnologia Crispr e a edição genética estão presentes em universidades, empresas menores e
no mundo académico. Há interesse no desenvolvimento de soluções para agricultura, pecuária
e saúde. Haverá também apoio do consumidor.”

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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