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 ALIMENTAÇÃO ANIMAL: Principais conclusões do Comité de Nutrição Animal
 LEITE: Superprodução europeia, esperada para 2018 preocupa operadores da Fileira;
restabelecimento das quotas não é uma prioridade
 PAC: França e Portugal expressam inquietações, enquanto se alinham as posições para o
Conselho de 28 e 29 de junho
 SOJA: Conflito entre China e EUA, com queixa na OMC, e redução da oferta argentina
pressionam mercado
 BOLSA DO PORCO (12/04/18): Tendência de manutenção
 BOLSA DO BOVINO (13/04/18): Manutenção, por maioria, em todas as categorias e classificações


PREÇOS MÉDIOS DE PRODUTOS PECUÁRIOS (semana de 09/04/18 a 15/04/18):
AVES: Tendência de manutenção no frango e peru; quebra nos ovos
BOVINOS: Tendência de estabilidade na generalidade dos mercados
SUÍNOS: Estabilidade nos porcos e descida nos leitões
OVINOS: Mercado estável, com exceção da Cova da Beira (descida)

 PREÇOS DOS CEREAIS NO MERCADO INTERNO
 COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS


LEGISLAÇÃO: Valor da taxa sanitária e segurança alimentar mais para o ano de 2018; normas
transitórias para o uso de Biocidas de Uso Veterinário; programa de controlo dos LMR dos
pesticidas



RECORTES



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

DE IMPRENSA: Destaques para a proposta de Bruxelas sobre as práticas
desleais na cadeia alimentar e para as conclusões do 8º Encontro da OMV que contou com a
participação da IACA na Mesa Redonda sobre “Situações de Catástrofe”
DEBATE

INOVAÇÃO
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E

NOTÍCIAS DE MERCADOS
ALIMENTAÇÃO ANIMAL – Principais conclusões do Comité de Nutrição
Animal da FEFAC
Os peritos do Comité reiteraram seu apoio à FEFAC no sentido de prosseguir a sua campanha
para promover a Nutrição Animal como parte da solução contra a resistência antimicrobiana
(RAM) e relataram os progressos lentos, mas encorajadores, em muitos países.
Congratularam-se com os contactos positivos com as Federações de Veterinários da Europa,
salientando, no entanto, a dificuldade de estabelecer um diálogo construtivo com os
veterinários em vários países.
Realçaram as diferentes iniciativas tomadas a nível internacional (FAO, IFIF) para a ação
realizada para promover soluções de nutrição animal, e recomendaram à FEFAC para
continuar o seu lobby junto do Codex Alimentarius no sentido de evitar que o alimento seja
percebido apenas como parte dos problemas (os antibióticos ainda são usados como
promotores de crescimento em muitos países terceiros), e manter como foco principal das
Boas Práticas contra a RAM o uso de antibióticos e manter de fora os outros antimicrobianos.
Apoaiaram a decisão da FEFAC de se associar como membro de um consórcio, no quadro de
uma candidatura ao Programa Horizonte 2020, para um projeto de investigação destinado a
identificar os impulsionadores que influenciam as decisões dos agricultores em termos de
gestão de saúde (ou seja, prevenção, vacinação, nutrição, etc.).
Evidenciaram com especial interesse o desenvolvimento de um “Focus Group” sobre “Novos
alimentos para suínos e aves”, pela DG AGRI, e recomendaram garantir a participação de
especialistas da indústria de alimentos para animais neste grupo para trazer conhecimento de
campo e manter o Grupo em faixas realistas e pragmáticas.
Concordaram com as recomendações do Comité de Pré-misturas e Alimentos Minerais ao
Secretariado da FEFAC para parar de investir tempo e recursos na manutenção do registo de
matérias-primas para a alimentação animal e incluir mais isenções de responsabilidade no site
do Registo, deixando claro que a FEFAC e outras organizações da cadeia alimentar da UE não
assumem qualquer responsabilidade quanto ao conteúdo do mesmo.
Validaram a avaliação da legislação sobre aditivos para alimentos para animais, realizada pelo
Comité de Pré-misturas e Alimentos Minerais considerando, no entanto, que a validação da
eficácia de um aditivo para alimentos para animais, por uma terceira parte, era útil,
especialmente para fins comerciais, perante os agricultores ou as autoridades de controlo e,
por conseguinte, manifestaram interesse em manter os critérios de eficácia para a avaliação
dos aditivos para alimentação animal, embora de uma forma mais proporcional.
Reviram, melhoraram e endossaram os aspectos nutricionais da posição do FEFAC sobre um
“plano de proteínas” para a UE.
Congratularam-se com a orientação tomada no trílogo sobre alimentos medicamentosos e
aprovaram a estratégia da FEFAC de se colocar à disposição das três Instituições para propor
opções para um compromisso sobre as regras de gestão de contaminação cruzada (por
exemplo, 3% da dose máxima específica autorizada).
Validaram a estrutura da avaliação técnica da FEFAC sobre o impacto da reautorização de
PAPs de suínos e insetos em alimentos para aves anunciada e, consideraram que os
dados recolhidos pela FEFAC em 2010, quanto ao nível de especialização das linhas de
produção na UE ( ou seja, 29% sem dedicação, 42,5% dedicadas a alimentos para
monogástricos, 8,5% a alimentos para ruminantes, 1,5% a alimentos para peixes, 12,5% a
alimentos para suínos e 6% a alimentos para aves domésticas) ainda eram válidos;
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Partilharam pontos de vista com representantes da Unidade “Nutrição Animal e Produtos
Veterinários” da DG SANTE e observaram em particular que:
 Os representantes da DG SANTE confiam em assegurar uma maioria qualificada a favor dos
novos limites máximos propostos para o cobre que mantêm, pelo menos provisoriamente,
teores máximos de cobre nos alimentos para leitões num nível relativamente elevado (150
ppm até 8 semanas de idade, 100 ppm até 10 semanas de idade e depois 25 ppm);
 A consulta das partes interessadas para o REFIT da legislação relativa aos aditivos para a
alimentação animal terá início em abril de 2018, com o objetivo de avaliar a forma como as
presentes regras funcionam, mas isso não impede que as partes interessadas proponham
soluções para melhorar o quadro jurídico;
 O SCoPAFF aguarda a adoção pelo FEEDAP das orientações da avaliação da eficácia da
EFSA atualizadas, antes de adaptar as diretrizes da UE. Os serviços da Comissão
registaram apenas ligeiras melhorias nas orientações da EFSA e, consideraram que seriam
necessárias melhorias suplementares em termos de indicadores e parâmetros para a
avaliação da eficácia de aditivos para alimentação animal inovadores, como os
melhoradores do bem-estar animal, cuja eficácia não pode ser avaliada através dos
indicadores zootécnicos habitualmente utilizados, i.e. índice de conversão alimentar,
rendimento, crescimento, etc.; também confirmaram que pedirão à FEEDAP uma opinião
sobre a formação do novo grupo funcional “Melhoradores do bem-estar animal”, antes de
retomar as discussões no nível do SCoPAFF;
 Os representantes da DG SANTE confirmaram que os bacteriófagos foram considerados
pelos Estados-Membros e pela Comissão Europeia como aditivos para a alimentação animal
e que o primeiro dossiê foi entregue à EFSA;
 Os representantes da DG SANTE são positivos nas hipóteses de que, no âmbito do trílogo
em curso sobre alimentos medicamentosos, o Conselho da UE renuncie ao seu pedido de
impor a rotulagem da quantidade de óxido de zinco resultante do carry over entre lotes
consecutivos;
 Os representantes da DG SANTE indicaram que, na sua opinião também partilhada pelos
membros do SCoPAFF, os gestores do Registo Europeu de matérias-primas para
alimentação animal têm poderes para rejeitar pedidos que não considerariam legais; o que
poderá ser refletido em minutos de uma próxima reunião do SCoPAFF.
Finalmente, duas notas: a primeira, de agradecimento à Engª Ingrid Van Dorpe que
representou a IACA nestes Comités da FEFAC (Pré-Misturas e Nutrição Animal); a segunda, a
confirmação da realização dos próximos Comités em Lisboa, nos dias 9 e 10 de outubro.

LEITE – Superprodução europeia preocupa toda a Fileira
Numa altura em que se volta a falar de uma eventual reintrodução do sistema de quotas –
estando claro que o fim das quotas, mais do que o embargo russo, a redução do consumo ou a
situação do mercado mundial, contribuiu para justificar a crise do setor – Bruxelas e os
operadores estão novamente preocupados com a conjuntura e em Portugal a situação ainda é
mais complicada porque não se tirou partido da melhoria de preços que se verificaram em
2017. Acresce ainda a quebra no consumo que, de acordo com algumas fontes, terá sido da
ordem dos 14%.
De acordo com as perspetivas de curto prazo, a produção europeia deverá aumentar 1,4% em
2018, enquanto o consumo poderá progredir apenas 0,9%. Paralelamente a esta preocupação,
temos ainda os stocks de leite em pó, que se acumularam, como resultado da intervenção
durante a crise de 2016 e que têm vindo a ser escoados através de um sistema de ofertas por
adjudicação, mas a questão que se coloca é a de não perturbar o mercado.
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Os representantes do setor já reuniram com o Comissário Phil Hogan, estando na agenda a
situação do mercado, as adjudicações de leite em pó (uma saída podia ser a utilização na
alimentação animal) e a eventual reintrodução de quotas, pelo menos temporariamente. Numa
resposta a questões do Parlamento Europeu, o Comissário já tinha referido que a Comissão
está a analisar atentamente o mercado e que as quotas não são uma medida que possa ser
introduzida neste momento. Salientou ainda, às delegações do COPA/COGECA (produtores e
cooperativas), ECOLAIT (comércio) e EDA (indústria privada), que os produtores e
transformadores devem olhar atentamente para o mercado e não produzir mais do que é
possível vender, em função da procura. Uma mensagem clara de que as empresas têm de
planificar as produções em função das orientações do mercado e não “produzir para a
intervenção”. Recorde-se que uma das medidas da crise foi a ajuda temporária ao abandono
da produção, uma medida que tem sido sistematicamente referida, mas que esbarra com a
complexidade do sistema e eventuais limitações orçamentais. A acrescentar à crónica demora
entre a chamada de atenção para os problemas e a sua resolução prática…
União Europeia, primeiro exportador mundial de leite em 2017
Registe-se que em 2017, a União Europeia assumiu-se, pela primeira vez, como o primeiro
exportador mundial de produtos lácteos, com uma quota de mercado de 34%, ultrapassando a
Nova Zelândia. Em 2018, devido ao crescimento da oferta de leite e da procura (mundial e
europeia) de leite em pó, a produção da União Europeia deverá situar-se nos 1,56 Mt. Em 2019
espera-se uma desaceleração da produção, mas é de esperar melhores preços no queijo e
grandes disponibilidades de stocks de leite em pó, estimados entre 30 000 a 80 000 tons da
intervenção de 2018.Refira-se ainda que em fevereiro, o preço médio do leite tinha diminuído
cerca de 3%, fixando-se nos 34,46 €/100 kg, ainda assim superior em 3% ao nível de 2017 e
2,1% superior à média dos últimos 5 anos. Para Portugal, de acordo com o SIMA, tivemos em
fevereiro, cotações de 31,80 €/100 kg no Continente e 29,80 €/100 kg nos Açores.
Escoamento dos stocks de intervenção de leite em pó
Uma das questões que se tem colocado, com grande pressão de França, tem sido o
escoamento dos stocks para o mercado da alimentação animal, para que os preços da
alimentação humana não venham a acentuar a tendência de quebra. Uma das opções seria a
canalização deste leite para os leitões. No entanto, colocam-se aqui questões de alteração das
regras e problemas burocráticos a que a Comissão não foi sensível, mas essa questão não foi
rejeitada de todo. Aliás a IACA colocou este problema em discussão na FEFAC, na sequência
de contactos com o Grupo de Trabalho “Carne de Suíno” do COPA/COGECA.
A Comissão aconselhou os Estados-membros a aceitarem preços mais baixos nas
adjudicações (o processo é decidido nos Comités de Gestão de Mercado onde estão presentes
os delegados dos países) e os representantes das organizações avançaram com propostas
como a realização de adjudicações mais frequentes, fixar preços mínimos abaixo dos quais as
ofertas não serão aceites, fixar mínimos de quantidades por adjudicação e vendas especiais de
leite em pó (mais de 2 anos) dedicadas à alimentação animal. Um dado relevante tem a ver
com o aumento do preço do queijo e os preços relativamente (ainda) moderados do leite que
poderá ajudar. Ficam as preocupações e as reações perante uma nova crise.
Entretanto, as discussões sobre a reforma da PAC também avançam, com a França e
Portugal a expressarem as suas preocupações, quanto ao orçamento e a subsidiariedade.
Começam a alinhar-se as posições para o Conselho de 28 e 29 de junho, mas ainda não se
conhecem as conclusões da Presidência búlgara. Tudo isto numa altura em que continuam os
conflitos entre a China e os EUA sobre as tarifas, designadamente na soja, com a China a
apresentar queixa na OMC. Neste momento, a redução da oferta da Argentina, devido á seca,
constitui um condicionante nos preços do mercado, com tendência altista.
Fontes: Agra Press, FEFAC/IACA
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BOLSA DO PORCO

INFORMAÇÃO SEMANAL

Sessão de 12 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

12 de abril

1.156

Lérida: Euros peso/vivo

França

12 de abril

1.195

Holanda

06 de abril

1.370

Dinamarca

12 de abril

1.200

Alemanha

11 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 19 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 14 de 13 de abril de 2018

TENDÊNCIA: Por maioria, fez-se manutenção em todas as categorias e classificações.
Nesta semana, voltou a fazer-se manutenção, desta vez por maioria.

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 20 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

4,00

-2,44%

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%

3,00

3,00

0,00%

3,50

3,25

-7,14%

3,00

3,00

0,00%

2,75

2,75

0,00%

2,80

2,80

0,00%

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)

0,87

0,85

-2,30%

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

1,35

1,35

0,00%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia

1,10

1,05

-4,55%

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

1,00

0,95

-5,00%

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

1,40

1,40

0,00%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia

1,00

0,95

-5,00%

Ovo Classificado M (ovotermo) EUR/Dúzia
Médio Tejo

0,90

0,85

-5,56%

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

0,93

-5,10%

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

1,00

1,10

10,00%

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

1,05

1,00

-4,76%

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

3,20

3,15

-1,56%

Algarve

3,17

3,17

0,00%

Beira Litoral

3,75

3,17

-15,47%

2,20

2,10

-4,55%

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

184,00

185,00

0,54%

Cevada Forrageira (Hexástica)

190,00

190,00

0,00%

Milho Forrageiro

183,00

184,00

0,55%

Mercados
LISBOA

Semana Anterior :
Semana Corrente:
Fonte: SIMA/GPP

De 02 a 08/04/2018
De 09 a 15/04/2017
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COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS

Fonte: Oil world
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Fonte: Boletim Mercolleida
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LEGISLAÇÃO NACIONAL E COMUNITÁRIA
Diário da República
Nº 71 – I Série – 11 de abril de 2018
Decreto-Lei n.º 24/2018:
Altera o regime jurídico da conservação, fomento e exploração dos recursos cinegéticos, com
vista à sua gestão sustentável PDF
Diário da República
Nº 68 – I Série – 06 de abril de 2018
Portaria n.º 102/2018:
Fixa o valor da taxa sanitária e de segurança alimentar mais para o ano de 2018 PDF
Diário da República
Nº 69 – II Série – 16 de abril de 2018
Despacho n.º 3806/2018:
Normas transitórias para Biocidas de Uso Veterinário PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 092 – 10 de abril de 2018
Regulamento de Execução (UE) 2018/555 da Comissão de 9 de abril de 2018,
Relativo a um programa de controlo coordenado plurianual da União para 2019, 2020 e 2021,
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 093 – 11 de abril de 2018
Decisão de Execução (UE) 2018/560 da Comissão de 10 de abril de 2018,
Que altera o anexo da Decisão de Execução (UE) 2017/247 relativa a medidas de proteção
contra focos de gripe aviária de alta patogenicidade em determinados Estados-Membros
[notificada com o número C(2018) 2191] PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 094 – 12 de abril de 2018
Regulamento de Execução (UE) 2018/562 da Comissão de 9 de abril de 2018,
Que altera o Regulamento de Execução (UE) nº 1354/2011 que abre contingentes pautais
anuais da União para ovinos, caprinos e carnes de ovino e de caprino PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 095 – 13 de abril de 2018
Regulamento de Execução (UE) 2018/567 da Comissão de 12 de abril de 2018,
Relativo à abertura e modo de gestão de contingentes pautais de importação de enchidos e de
carne de suíno originários da Islândia PDF
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RECORTES DA IMPRENSA

AGRICULTURA E MAR Actual
13.abril.2018
EXPORTAÇÃO DE BOVINOS PARA ENGORDA E ABATE PARA O EGIPTO TEM NOVAS
REGRAS SANITÁRIAS
A DGAV – Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária informa que foram alteradas as
condições sanitárias para exportação para o Egipto de bovinos para engorda e para abate
provenientes de Portugal.
É assim possível a exportação dos animais em causa em conformidade com as novas
condições acordadas, cumprindo-se os restantes requisitos sanitários exigidos pelos Serviços
Veterinários Oficiais Egípcios, a atestar em certificação oficial pelas Direções de Serviços de
Alimentação e Veterinária Regionais/Regiões Autónomas (DRAVR/RA).
Certificação sanitária
A certificação sanitária para exportação para o Egipto de bovinos para engorda e abate
provenientes de Portugal foi acordada entre os dois países em agosto de 2016.
No entanto e “após discussão com o Egipto em relação ao peso máximo dos animais para
engorda e à possibilidade de estarem vacinados os animais para abate, foi estabelecida nova
certificação para o efeito”, refere fonte da DGAV.
Aquela Direção adianta que se mantém a exigência da deslocação prévia de uma Delegação
Egípcia Veterinária a Portugal por cada remessa de animais a exportar.
Fonte: Agricultura e Mar Atual

CENTROMARCA
16.abril.2018
BRUXELAS QUER COMBATER PRÁTICAS DESLEAIS NO COMÉRCIO ALIMENTAR
A Comissão Europeia propôs esta quinta-feira novas normas contra práticas comerciais
desleais mais nocivas na cadeia de abastecimento alimentar que têm prejudicado os pequenos
e médios produtores.
O executivo comunitário com sede em Bruxelas apresentou esta quinta-feira uma proposta
legislativa que visa a proibição das práticas comerciais desleais mais nocivas na cadeia de
abastecimento alimentar, a fim de garantir um tratamento mais justo das pequenas e médias
empresas agro-alimentares. A proposta assumirá a forma de uma lei europeia (directiva) e será
apresentada, juntamente com uma avaliação de impacto, ao Parlamento Europeu e ao
Conselho da UE, para aprovação.
Fonte: Público
Leia o artigo aqui

CENTROMARCA
16.abril.2018
BRUXELAS QUER AUTORIDADES COMO ASAE A GARANTIR REFORÇO DOS
PRODUTORES NA CADEIA AGROALIMENTAR
A Comissão Europeia propôs hoje a criação de autoridades públicas, como a ASAE, que
garantam a aplicação das novas normas contra práticas comerciais desleais mais nocivas na
cadeia de abastecimento alimentar e que reforçam a posição dos produtores.
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O executivo comunitário propôs, hoje, a proibição das práticas comerciais desleais mais
nocivas na cadeia de abastecimento alimentar, a fim de garantir um tratamento¬ mais justo das
pequenas e médias empresas agroalimentares.
Fonte: Diário de Notícias
Leia o artigo aqui

Veterinária Atual
16.abril.2018
REVISÃO DA LEGISLAÇÃO DOS CAMV E DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO VÃO SER
REALIDADE EM 2018
Jorge Cid, bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários, anunciou durante a cerimónia oficial
de abertura do 8º EFOMV “a criação de um grupo de trabalho para uso prudente de antibióticos
e a revisão da legislação dos CAMV, bem como da legislação do medicamento veterinário
serão matérias que, conjuntamente com a DGAV, serão uma realidade durante este ano”.
A 8ª edição do Encontro de Formação da Ordem dos Médicos Veterinários decorreu a 14 e 15
de abril no Centro de Congressos de Lisboa e reuniu a comunidade médico-veterinária cerca
de 2000 médicos veterinários, que dividiram atenções por 8 salas a decorrer em simultâneo.
“É com enorme orgulho e satisfação que dou início formal a este 8º Encontro de Formação da
OMV. É gratificante poder confraternizar com cerca de 2000 colegas neste Encontro, uma
oportunidade privilegiada para rever amizades e trocar opiniões sobre a profissão”, começou
por referir Jorge Cid no discurso de abertura.
“Tivemos este ano um número recorde de inscrições dada a grande qualidade das palestras
apresentadas por 40 palestrantes portugueses, dos quais 5 diplomados, 21 palestrantes
estrangeiros diplomados, totalizando mais de 116 palestras abrangendo as várias áreas de
atuação dos médicos veterinários, nomeadamente animais de companhia e de produção,
gestão veterinária, equinos, bem-estar animal, saúde pública, novas espécies de companhia,
competências pessoais e bem-estar na profissão, ética e deontologia profissional, educação e
segurança alimentar e ainda medicina veterinária de catástrofes”.
Os desafios dos médicos veterinários
“Esta última com particular atualidade dado os acontecimentos que atingiram a zona centro do
país. No que se refere a esta matéria entendemos que os médicos veterinários devem
ser incluídos na Proteção Civil, tendo já feito essa referência ao Ministério da Administração
Interna, tendo a OMV a promessa da constituição de um grupo de trabalho para concretizar
este projeto. Queria mais uma vez fazer um agradecimento público a todos os colegas que se
empenharam no tratamento e apoio a todos os animais e populações afetadas”.
Jorge Cid sublinhou alguns dos desafios da classe: “O IVA à taxa máxima de 23% em todos
os atos médico veterinários; como é sabido a classe médico-veterinária é a única na área da
saúde a ser taxada desta forma. Sendo a medicina veterinária um garante fundamental para
uma boa saúde pública é necessário que seja encarada esta questão nesta área como medida
urgente pondo fim a uma injustiça e indiscriminação que os médicos veterinários têm sido
sujeitos há vários anos”.
Para o bastonário da OMV, a recente aprovação em setembro último pela Assembleia da
República do ato médico-veterinário “veio concretizar um anseio que reivindicávamos há cerca
de 25 anos. Considero que talvez esta tenha sido a maior conquista da classe nos últimos
tempos. Esta clarificação do ato medico veterinário veio por fim ao flagelo das práticas ilícitas
por usurpadores de funções às quais a OMV tem feito um combate denunciando todos os
casos de que tem conhecimento ao Ministério Público. A aprovação do novo modelo de
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vinheta médico-veterinária, a par da nova caderneta de saúde para animais de
companhia, são algumas das iniciativas a implementar em breve para a nossa luta contra as
falsificações e que queremos pôr fim”.
Revisão da legislação dos CAMV
Segundo Jorge Cid, “a criação de um grupo de trabalho para uso prudente de antibióticos e a
revisão da legislação dos CAMV e a legislação do medicamento veterinário serão matérias que
conjuntamente com a DGAV serão uma realidade durante este ano”. Para o bastonário, o
regulamento dos CAMV “é fundamental pois é uma lei que está desatualizada d realidade atual
e o regulamento é necessário para dar maior transparência”.
Outro dos temas que abordou no seu discurso foi a entrada em vigor, em setembro próximo, da
lei que proíbe o abate dos animais de companhia como medida de controlo da população.
“Esta medida obriga a um grande esforço por parte da sociedade, em especial dos autarcas e
dos médicos veterinários, nomeadamente os municipais. Mais uma vez, a classe médicoveterinária envolve-se de uma forma solidária neste problema criando um programa nacional
de ajuda à saúde veterinária para animais de companhia em risco, vulgarmente designado
por cheque veterinário, dotando os municípios de instrumentos necessários à prossecução e
cumprimento da legislação em vigor. É um plano ambicioso e que envolve médicos veterinários
de todo o país, demonstrando mais uma vez a solidariedade e espirito de bem servir de toda
uma classe”.
Base de dados única de identificação animal
Luís Medeiros Vieira, secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, marcou presença na
cerimónia de inauguração onde aproveitou para agradecer, em nome do Governo, aos médicos
veterinários “a intervenção qualificada no socorro aos animais vítimas dos incêndios que
afetaram a zona centro do país, e pelo apoio generoso às associações e criadores no
repovoamento das zonas afetadas”.
“O Ministério da Agricultura, através da DGAV, está a desenvolver o plano nacional de
proteção dos animais em situações de calamidade, que sem prejuízo da iniciativa já em vigor
por alguns municípios, se propõe ser instrumento de referência para a intervenção ao nível
nacional dos serviços do ministério em situações de emergência através de parcerias com
entidades da sociedade civil e com a expectativa de uma parceria ativa com a OMV”.
Luís Medeiros Vieira aproveitou para salientar “a boa colaboração entre o Sindicato Nacional
dos Médicos Veterinários e a DGAV tendo em vista a criação de uma base de dados única de
identificação animal que permitirá o registo dos animais de companhia de uma só vez.
Luís Medeiros Vieira sublinhou outros desafios: “enquanto sociedade estamos confrontados por
desafios que decorrem das alterações climáticas e que estão a gerar novas exigências à
profissão veterinária. Este 8º encontro é por essa razão um momento importante para capacitar
os profissionais para esses desafios. Citaria a emergência de novas doenças, a criminalização
dos maus tratos aos animais e o combate às resistências aos antimicrobianos. Temas que
apelam à participação ativa e cada vez mais qualificada dos médicos veterinários. Este último
tema está a ser desenvolvido numa lógica transversal, na perspetiva de Uma Só Saúde, em
colaboração com o ministério da Saúde, do Ambiente e da Agricultura, e que segue as linhas
propostas pela OMS, da OME e FAO, acompanhando as propostas da UE”.
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REUNIÃO GERAL DA INDÚSTRIA – 3 de maio
Inovação e Competitividade: Que Indústria no Horizonte 2030?
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