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INFORMAÇÃO
SEMANAL
FLASH INFORMATIVO

 ALIMENTAÇÃO ANIMAL: Resumo do Comité de Gestão da Segurança dos Alimentos para
Animais; organizações filiadas na FEFAC reúnem com a HFAA, organismo responsável pelo
controlo a nível europeu
 RIBOFLAVINA: Votação do SCoPAFF adiada, em princípio, para o próximo mês de junho;
retirada do produto é inevitável, mas a Indústria defende um prazo mais alargado tendo em
conta o impacto no Setor
 PROTEÍNA: Conclusões do primeiro Workshop, sobre Investigação e Inovação de plantas
proteicas; seguem-se mais 3 eventos temáticos até à apresentação do Plano Europeu, em
final de novembro, na Áustria
 BOLSA DO PORCO (26/04/18): Tendência de manutenção
 BOLSA DO BOVINO (27/04/18): Descida de 0.05 €/kg carcaça nos novilhos e novilhas; manutenção
nas restantes categorias e classificações


PREÇOS MÉDIOS DE PRODUTOS PECUÁRIOS (semana de 23/04/18 a 29/04/18):
AVES: Tendência de manutenção em todos os produtos avícolas
BOVINOS: Tendência de estabilidade em todos os mercados
SUÍNOS: Estabilidade nos porcos e leitões
OVINOS: Mercado estável em todos os mercados, com exceção da Cova da Beira (descida)



PREÇOS DOS CEREAIS NO MERCADO INTERNO



COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS



LEGISLAÇÃO: Regulamentos relativos

a questões sanitárias e armazenagem de leite em pó

desnatado


RECORTES



PROJETO + COELHO EM DEBATE NA EXPOCAÇA, DIA 5 DE MAIO

DE IMPRENSA: Destaques para a OVIBEJA, grande distribuição (entrada da
Mercadona em Portugal) e problema da certificação de Marcas
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NOTÍCIAS DE MERCADOS
ALIMENTAÇÃO ANIMAL - Resumo do Comité de Gestão da Segurança dos
Alimentos para Animais
O Comité de Gestão da segurança dos alimentos para animais da FEFAC (FSM) decorreu no
dia passado 10 de abril, em Dublin, na Irlanda, e contou com a presença de Giovanni
Saccariola, da Direcção da HFAA (Health and Food Audits and Analysis da DG SANTE), antigo
FVO (Food Veterinary Office).
A HFAA é a entidade responsável pelas missões comunitárias nos diferentes Estadosmembros, ao nível da implementação da legislação europeia e controlos oficiais.
A IACA esteve representada nesta reunião pela Assessora Ana Monteiro.
O representante da HFAA e os peritos do Comité concordaram que a missão da HFAA sobre
as interações entre os controlos privado e oficial, efetuada em 2016, contribuiu para melhorar o
diálogo entre autoridades de controlo nacionais e os operadores das empresas do setor dos
alimentos para animais, em vários Estados-membros da UE, conduzindo em certos casos,
como na República Checa, a um protocolo de cooperação, algo que nem sequer era
considerado antes.
O representante da HFAA salientou que os Estados-membros identificaram uma série de
desafios na gestão de garantia da segurança alimentar dos sistemas privados de qualidade
(supervisão pelas autoridades, âmbito, desempenho das auditorias, imparcialidade dos
auditores, etc.), bem como no desempenho dos controlos oficiais (por exemplo, método de
amostragem e análise), que precisam ser abordados como pré-requisitos para reforçar a
interação/reconhecimento dos auto-controlos.
Os especialistas do Comité concordaram em analisar esses desafios e fornecer sugestões
sobre como abordá-los. Reiteraram ainda o seu pedido à Direção da HFAA para organizar um
workshop com as autoridades nacionais de controlo, proprietários dos sistemas privados e
organizações de operadores do setor da alimentação animal, como o próximo passo para
estimular ainda mais o diálogo a nível dos Estados-membros e partilhar as boas práticas
existentes.
O representante da HFAA observou que isto não estava na lista de prioridades desta instituição
para 2018 e só poderá ser organizado se solicitado pelas autoridades nacionais.
O representante da HFAA deu a conhecer as primeiras conclusões das missões decorridas em
vários Estados-membros, relativas à abordagem baseada no risco dos controlos oficiais, com o
objectivo de avaliar e melhorar o planeamento dos controlos oficiais no sector dos alimentos
para animais, através da identificação e análise dos principais pontos fracos e através da
partilha de boas práticas.
Observou ainda, que todos os países visitados tomaram medidas para implementar uma
abordagem baseada no risco relativamente à frequência de inspeções, tendo em consideração
o setor de atividade e desenvolvendo sistemas avançados de pontuação para os fabricantes de
alimentos compostos, ainda que menos para outros operadores do setor da alimentação
animal.
Também apontou, como grandes dificuldades, a necessidade de encontrar o compromisso
correto entre uma abordagem harmonizada em todo o país e a variedade de situações e riscos
(flexibilidade versus padronização), assim como as dificuldades em garantir a manutenção de
uma base de dados central, em particular no que diz respeito a outras atividades realizadas
pelos operadores.
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Os especialistas do Comité referiram que a informação sobre os fluxos dos diferentes tipos de
alimentos para animais é um elemento crítico para controlos eficientes baseados nos riscos e
para a classificação do risco, o que as autoridades de controlo atualmente não possuem. Será
elaborado um relatório geral até ao final de 2018.
O representante da HFAA informou ainda que o programa de trabalho da HFAA para 2018
concentrar-se-á principalmente na rastreabilidade das proteínas animais transformadas e na
rastreabilidade dos aditivos para alimentação animal, incluindo a biomassa dos processos de
fermentação.
Algumas missões foram programadas, relativamente ao uso de insetos na alimentação animal,
mas é provável que estas sejam adiadas para 2019.
Nos outros itens da agenda, os especialistas do Comité:
 Observaram o progresso ao nível do ITC (International Trade Center), na integração dos
critérios propostos na base de dados do roteiro (Standard Map), para o benchmarking de
segurança dos alimentos para animais e convidaram o grupo de trabalho do benchmarking a
identificar critérios de gestão de processos que deveriam ser incluídos na ferramenta de
benchmarking da FEFAC, tomando como ponto de partida o resultado do relatório da HFAA,
sobre as interações entre os controlos públicos e privados.
 Comentaram a concepção e os resultados do programa de monitorização mutualizado
realizado pela Associação Belga para a Alimentação Animal (BFA) e, em particular, os
resultados sobre pesticidas, mostrando a presença de muitos tipos diferentes de resíduos,
embora apenas em alguns casos com valores superiores ao LMR; sublinharam, contudo,
que a avaliação do cumprimento dos limites máximos constituía um pesadelo, considerando
a ausência de factores de processamento harmonizados e as diferenças de interpretação da
nota de rodapé 1 (isenção de produtos destinados pela natureza e características apenas
para utilizar como alimentos para animais), incerteza de medição, etc., nos diferentes
Estados-membro.
 Consideraram, no entanto, que, apesar destas dificuldades, deve ser assegurado o
acompanhamento deste assunto, para preservar a indústria em caso de incidentes, e que
esta monitorização deve incidir não apenas sobre os produtos importados, mas também,
sobre alimentos para animais produzidos na UE. Convidaram a Secretaria a refletir sobre o
desenvolvimento de um banco de dados centralizado sobre resíduos de pesticidas.
 Os vários membros do Comité não verificaram qualquer alteração específica no que diz
respeito à prevalência de Salmonela em alimentos para animais, desde a proibição do uso
de formaldeído. Observaram, no entanto, que existem intensos debates entre operadores e
autoridades em certos países e insistiram na necessidade de se manterem vigilantes;
também observaram que o setor avícola da UE (a.v.e.c.) solicitou à FEFAC que reabrisse o
diálogo sobre a gestão de salmonela na cadeia avícola.
 Notaram a intenção da Comissão Europeia de negar a autorização de riboflavina (80%)
produzida por Bacillus subtilis KCCM 10445 e aconselharam a FEFAC a intervir, no sentido
de solicitar medidas de transição mais viáveis do que as presentemente propostas (1 mês
para o aditivo e pré-misturas contendo o aditivo e 3 meses para os alimentos compostos que
os contenham).
 Debateram a integração de ferramentas de prevenção de fraude nos sistemas de Gestão de
Segurança de alimentos para animais e concordaram em dedicar parte da próxima reunião a
este item. Solicitaram à Secretaria que identificasse os principais oradores, inclusivé da
Comissão da UE.
 Notaram a intenção da Comissão de reabrir a discussão sobre o levantamento da proibição
do uso de PAT de suínos na alimentação de aves e solicitaram à FEFAC que monitorizasse
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cuidadosamente as medidas de gestão de risco decididas, em particular os métodos de
análise e as Normas de Procedimentos Operacionais decididos;
 Notaram a intenção da Comissão de solicitar ao setor que apresentasse dados sobre a
prevalência de T2/HT2 em alimentos para animais, e confirmaram que as matérias-primas
mais críticas são a aveia e os subprodutos de aveia e, em menor grau, a cevada e o milho.
 Concordaram em fornecer dados à FEFAC com vista a uma apresentação dos dados da
indústria de alimentos para animais no próximo fórum de micotoxinas da Comissão
Europeia.
O próximo Comité “Feed Safety Management” decorrerá a 15 de novembro em Bruxelas.

RIBOFLAVINA – Votação do Comité Permanente adiada para o próximo mês
de junho
Como aqui referimos na edição da IS da semana passada, a votação relativa à proposta de
não autorização da vitamina B2 produzida a partir do Bacillus subtilis KCCCM 10445 foi adiada
para a próxima reunião do Comité (SCoPAFF) que se realiza de 27 a 29 de junho.
Outra decisão tomada, por unanimidade, foi a adoção do Regulamento que estabelece o novo
limite máximo para o cobre na alimentação animal, como também já aqui tinhamos referido e
que era consensual ao nível da Indústria face aos condicionantes.
No que respeita à riboflavina, pode acontecer que a votação seja antecipada mas não é muito
provável.
Entretanto, as diferentes Associações, incluindo a FEFAC, COPA/COGECA e FEDIAF, tentam
fazer valer os seus argumentos, pugnando por um período de retirada mais longo,
considerando que o impacto económico pode ser significativo.
De facto, numa reunião com os responsáveis da Unidade “Nutrição Animal e Produtos
Veterinários” da DG SANTE com aquelas organizações europeias, no dia 26 de abril, liderada
pelo membro do Praesidium da FEFAC, Anton Einberger, foi posível retirar as seguintes
conclusões:
 A proposta da Comissão surge na sequência do responsável pelo produto não ter sido capaz
de demonstrar a segurança do aditivo e o seu impacto na saúde e no ambiente,
designadamente a questão da resistência antimicrobiana;
 Esta proposta tem de ser acompanhada pela retirada do produto, tanto mais que está em
causa a segurança alimentar. Por outro lado, considera-se o menor período de retirada
possível, estando incluídas as explorações e criadores de petfood;
 O produto será retirado com base na rastreabilidade e não interessa se os testes são ou não
positivos à presença de células vivas ou ADN recombinante. Vai ser tudo retirado;
 A retirada parece assim uma inevitabilidade, pelo que as organizações vão tentar convencer
a Comissão a alargar os prazos que estão previstos (1 mês para aditivos e pré-misturas e 3
meses para alimentos compostos e petfood);
 A Comissão Europeia continua a argumentar que existem outras fontes de produção da
vitamina B2 e que esta é apenas uma delas.
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Ainda não está feito o estudo de impacto, o que vai acontecer nos próximos dias, mas os
colegas da FEFAC estimam que vai ser enorme, justificando-se, por isso, um maior período de
transição.
Neste momento as empresas devem desde já precaver-se e verificar a origem da vitamina B2
que utilizam neste momento.
Sabemos que em muitos casos já está a ser adotado este procedimento, que, no entanto, deve
ser generalizado.
Entretanto, iremos trabalhar com a DGAV para defender um período de transição mais longo e
que minimize as perdas potenciais.

PROTEÍNAS – Workshop sobre investigação e inovação nas plantas
proteícas
Como estava previsto, teve lugar na passada semana o primeiro dos 4 workshops
programados pela Comissão, cujas conclusões irão servir de base, entre outros elementos, à
elaboração do Plano Europeu de Proteína.
Este evento centrou-se na investigação e inovação, tendo sido abordadas as questões ligadas
ao melhoramento genético, apoios à investigação, ecossistemas e nutrição animal. As baixas
produtividades das proteaginosas (incluindo a soja, sobretudo na Europa) foram igualmente
analisadas como fator de menor interesse para o desenvolvimento destas culturas. A
problemática dos OGM foi igualmente debatida, como era de esperar.
Na parte relativa à nutrição animal, o representante da indústria referiu que o setor necessita
e continuará a necessitar de proteínas (veja-se a evolução da procura de produtos animais
previsível) mas que precisamos, sobretudo, de matérias-primas com elevada concentração de
nutrientes, baixos teores de antinutricionais e elevada digestibilidade para a otimização das
fórmulas. Foi também relembrada a posição da FEFAC que subscrevemos e que já aqui
divulgámos em anteriores edições da IS.
Alguns particpantes no workshop referiram que devido à não-autorização de aminoácidos
sintéticos, os alimentos para animais destinados à produção biológica contêm níveis de
proteina entre 10 a 20% mais elevados que os alimentos destinados à produção convencional.
Na agenda de trabalhos estão previstos mais 3 workshops para cumprir o programa
inicalmente estabelecido pela Comissão Europeia até à Conferência final de novembro, em
Viena, durante a presidência da Áustria.
Estes, irão realizar-se na Roménia, nos dias 11 e 12 de junho, sobre “Práticas agronómicas e
benefícios ambientais”; em França, na segunda semana de julho, sobre “Abastecimento da
cadeia alimentar” e em setembro, na Holanda, dedicado aos “Segmentos de Mercado”.
Para além da abordagem deste importante dossier na Reunião Geral da Indústria pelo
Secretário-Geral da FEFAC, Alexander Döring, em Fátima, o ponto de situação do Plano
Europeu para a Proteína, deverá ser apresentado, de uma forma mais detalhada pelo
representante da Comissão, em Lyon, em junho, no quadro da Assembleia Geral da FEFAC
que será coorganizada pelos nossos colegas franceses da EUROFAC. A problemática dos
antibióticos e a reforma da PAC serão outros temas em destaque.
O Programa e as inscrições para este evento podem ser consultados com mais detalhe em
www.fefac.eu
Fontes: FEFAC, IACA
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BOLSA DO PORCO

INFORMAÇÃO SEMANAL

Sessão de 26 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

26 de abril

1.156

Lérida: Euros peso/vivo

França

26 de abril

1.181

Holanda

20 de abril

1.340

Dinamarca

26 de abril

1.200

Alemanha

25 de abril

1.420

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 03 de maio de 2018 (quinta-feira), pelas 19 horas

A Mesa de Cotações
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BOLSA DO BOVINO
INFORMAÇÃO DE MERCADO
SESSÃO Nº 16 de 27 de abril de 2018

TENDÊNCIA: Descida de 0,05 € nos novilhos e novilhas manutenção nas restantes
categorias e classificações.
Novilhos e novilhas voltaram às descidas, tendo sido feita manutenção nas restantes
categorias e classificações.

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 04 de maio 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

4,00

4,00

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%

3,00

3,00

0,00%

3,25

3,00

-7,69%

3,00

3,00

0,00%

2,65

2,65

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 €

Variação

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)

0,85

0,85

0,00%

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

1,35

1,35

0,00%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia

1,05

1,05

0,00%

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

0,95

0,95

0,00%

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

1,40

1,50

7,14%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia

0,95

0,95

0,00%

Ovo Classificado M (ovotermo) EUR/Dúzia
Médio Tejo

0,85

0,85

0,00%

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

0,75

0,75

0,00%

Ovo a peso 60-68 g EUR/KG

0,93

0,93

0,00%

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

1,10

1,10

0,00%

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

1,00

1,00

0,00%

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

2,16

2,16

0,00%

Mercados
Dão - Lafões (Produção)

Ribatejo e Oeste

SUÍNOS - Cotações nos Principais Mercados de Produção
PORCO Classe E (57%)
Semana Anterior em €

Semana Corrente em €

Variação

Alentejo

1,49

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

3,15

3,15

0,00%

Algarve

3,17

3,17

0,00%

Beira Litoral

3,17

3,17

0,00%

2,10

2,10

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

186,00

189,00

1,61%

Cevada Forrageira (Hexástica)

194,00

197,00

1,55%

Milho Forrageiro

178,00

183,00

2,81%

Mercados
LISBOA

Semana Anterior :
Semana Corrente:
Fonte: SIMA/GPP

De 16 a 22/04/2018
De 23 a 29/04/2017
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COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS

Fonte: Oil world
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LEGISLAÇÃO NACIONAL E COMUNITÁRIA
Diário da República
Nº 76 – I Série – 18 de abril de 2018
Portaria n.º 118/2018:
Estabelece o regime da operação 3.1.2, «Investimento de jovens agricultores na exploração
agrícola», integrada na ação 3.1, «Jovens agricultores», da medida 3, «Valorização da
produção agrícola», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, abreviadamente
designado por PDR 2020 PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 104 – 24 de abril de 2018
Regulamento (UE) 2018/627 da Comissão de 20 de abril de 2018,
Que retifica determinadas versões linguísticas do Regulamento (CE) nº 1333/2008 do
Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos aditivos alimentares PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 106 – 26 de abril de 2018
Decisão de Execução (UE) 2018/642 da Comissão de 25 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) 2640] PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 108I – 28 de abril de 2018
Regulamento de Execução (UE) 2018/657 da Comissão de 25 de abril de 2018,
Que altera o Regulamento de Execução (UE) 2016/2080 no respeitante à data de entrada em
armazém do leite em pó desnatado vendido por concurso PDF
Regulamento de Execução (UE) 2018/658 da Comissão de 25 de abril de 2018,
Que altera o Regulamento (CE) nº 1484/95, no respeitante à fixação dos preços
representativos nos setores da carne de aves de capoeira e dos ovos, bem como para a
ovalbumina PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 110 – 30 de abril de 2018
Regulamento de Execução (UE) 2018/659 da Comissão de 12 de abril de 2018,
Relativo às condições para a entrada na União de equídeos vivos e de sémen, óvulos e
embriões de equídeos PDF
Decisão de Execução (UE) 2018/662 da Comissão de 27 de abril de 2018,
Que designa o laboratório de referência da União Europeia para a gripe aviária e a doença de
Newcastle e que altera o anexo VII da Diretiva 2005/94/CE do Conselho [notificada com o
número C(2018) 2459] PDF
Decisão de Execução (UE) 2018/663 da Comissão de 27 de abril de 2018,
Relativa a determinadas medidas de proteção provisórias contra a peste suína africana na
Hungria [notificada com o número C(2018) 2690] PDF
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PROGRAMA EXPOCAÇA
De 4 a 6 de maio, vai decorrer em Santarém, a EXPOCAÇA, evento no qual a IACA irá estar
presente, no quadro do Grupo de Trabalho Mais Coelho, que, como é do conhecimento da
Indústria, tem a participação da nossa Associação, em cooperação com algumas empresas
associadas, o INIAV, DGAV e, entre outros, as Associações representativas desta importante
atividade.
Deste modo, no dia 5 de maio, vai ser feita mais uma apresentação do Projeto, contando com
intervenções de todos os intervenientes no Mais Coelho.
Para além das Ações desenvolvidas e dos resultados já obtidos, o destaque vai igualmente
para o ponto de situação nos Países do Mediterrâneo e as intervenções dos colegas de
Espanha.
A intervenção da IACA estará a cargo do Dr. Rui Fortunato, membro do Grupo de Trabalho.

Recordamos que na edição da “Alimentação Animal” que acaba de sair (nº 103), temos um
artigo bastante desenvolvido sobre este Projeto, da responsabilidade do INIAV e de outras
entidades.
No fundo, o + Coelho é uma Parceria de nove Instituições, empenhadas numa abordagem
multidisciplinar para o controlo da doença hemorrágica e a recuperação do coelho bravo.
Provavelmente, no curto prazo, estes parceiros poderão evoluir para a constituição de um
Centro de Competências para dar resposta aos problemas das espécies cinegéticas e animais
selvagens, de um modo geral. Também estão em causa as regiões do Interior, o Planeamento
do Território e o Desenvolvimento do Mundo Rural.
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RECORTES DA IMPRENSA

AGRICULTURA E MAR Actual
28.abril.2018
MARCELO REBELO DE SOUSA: OVIBEJA É A MONTRA DO ALENTEJO, DA
AGRICULTURA E DO PAÍS
“A Ovibeja é uma montra do que se está a viver em Portugal, do que se está a viver no Alentejo
e do que se vive na Agricultura. É um período de crescimento. Comparando com as últimas
edições nota-se a diferença. Há mais gente, mais stands, melhor programa, mais movimento.
Quer dizer que o país está a crescer, a agricultura e o Alentejo também. E isso é bom.”
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, traduziu com estas palavras o que viu e
ouviu durante mais de cinco horas de visita à Ovibeja, este ano dedicada ao tema da
internacionalização e que decorre de 27 de Abril a 1 de Maio no Parque de Feiras e
Exposições de Beja.
Manuel de Castro e Brito
À entrada, o Presidente da República elogiou particularmente a iniciativa de atribuição do nome
de Manuel de Castro e Brito ao Parque de Feiras e Exposições de Beja. “Manuel de Castro e
Brito foi a alma da Ovibeja, ano após ano, década, após década. A Ovibeja é hoje o que é por
sua causa. Por isso é bom que, à entrada da Ovibeja, fique para sempre registada a memória
desse grande homem”.
No dia em que a 35ª edição da grande feira do Sul abriu portas para cinco dias de grandes
encontros entre pessoas, negócios, bens e produtos, Marcelo Rebelo de Sousa foi um dos
muitos visitantes que apreciaram as inúmeras expressões que o Alentejo e o país mostram na
grande feira do Sul aberta até ao próximo dia 1 de Maio 2018.
O azeite é o tema do simpósio que marcará o segundo dia da Ovibeja, depois do concerto dos
Xutos e Pontapés que inaugura a primeira OviNoite.
Fonte: Agricultura e Mar Actual

CENTROMARCA
30.abril.2018
PODER DE COMPRA DOS PORTUGUESES TEM MAIOR SUBIDA DESDE O ANO 2000
O Qatar é o mais rico, mas Macau vai ultrapassá-lo já em 2020.
Portugal é o 47.º país em termos de riqueza per capita em 2017, segundo o FMI.
Fonte: Dinheiro Vivo
Leia o artigo aqui
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CENTROMARCA
30.abril.2018
ASÍ PREPARA MERCADONA EL 'HACENDADO' PORTUGUÉS
En los últimos meses la compañía valenciana ha registrado nueve marcas de vino con las que
competir en tierras lusas, donde desembarcará en el primer semestre de 2019.
Fonte: El Español
Leia o artigo aqui

02.maio.2018
MAIS EMPRESAS E PRODUTOS ADERENTES À MARCA AÇORES COMPORTAM
“RISCO”
O diretor-geral da Centromarca - Associação Portuguesa das Empresas de Produtos de Marca
alerta que o crescimento dos produtos e empresas aderentes à Marca Açores pode por em
causa a preservação desta marca.
“Quanto mais alargarmos a base, o risco aumenta. É óbvio e é um bocadinho esta lógica de
que uma região que produz produtos de exceção, deve manter este critério e esta marca muito
associada a este produto de exceção. O alastramento vai introduzir segundas, terceiras e
quartas categorias de produto, eventualmente, e vai aumentar o risco”, advertiu Pedro Pimentel
em declarações ao Açoriano Oriental.
Atualmente, existem 2709 produtos e 160 empresas aderentes à Marca Açores, criada pelo
Governo Regional em janeiro de 2015 com o objetivo de se assumir como uma marca territorial
de referência, que identifica a oferta dos Açores e a singularidade dos seus recursos
endógenos. A marca é utilizada sob a forma de um selo para os produtos alimentares, nãoalimentares, serviços, estabelecimentos aderentes e artesanato, procurando acrescentar-lhes
valor por via da diferenciação associada ao conceito de sustentabilidade ambiental. Prova
deste incremento é que a Marca Açores garantiu às empresas regionais aderentes um
crescimento de 22% das suas vendas em 2017.
Pedro Pimentel reconhece que o aumento das adesões é “natural” e não deixa de refletir o
“bom trabalho” na promoção daquela certificação. De qualquer forma, chama a atenção para a
importância da preservação da marca. Que é como quem diz ser sempre “bem trabalhada” e
todos os produtos a ela associados corresponderem às expectativas do consumidor. “Ou seja,
quando vou à prateleira e vejo lá a Marca Açores, estou à espera que seja um produto de
excelente qualidade. Se começo a ver que há produtos que não são de tão boa qualidade,
todos os outros, mesmo aqueles que são de excelente qualidade, vão ser sempre
penalizados”, frisa o ex-líder da Associação Nacional dos Industriais de Laticínios, tendo
consciência que está em causa uma marca “criada pelo critério geográfico”.
O diretor-geral da Centromarca ressalva que os consumidores que compram produtos com a
Marca Açores, sobretudo no estrangeiro, têm uma “expectativa de altíssima qualidade e é
preciso manter esse padrão”.
Admitindo que a Marca Açores funciona como uma boa “mensagem” no sentido das empresas
açorianas melhorarem a qualidade do que colocam no mercado, Pedro Pimentel chama a
atenção, ainda assim, para a necessidade dos empresários aderentes a esta certificação terem
“sentido de compromisso”. A lógica é esta: “todas as pessoas que aderem têm que ter a
perceção de que o seu bocadinho naquele todo não pode estragar. Para beneficiarem do resto
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que é o trabalho que todas as marcas fazem no âmbito da Marca Açores, todas as empresas
que entram têm que fazer este trabalho de contribuir positivamente e de não a penalizar”.
Fonte: Açoriano Oriental

02.maio.2018
UM 1º DE MAIO ÚNICO E IRREPETÍVEL
Ninguém poderia prever o que veio a acontecer. No dia 1º de maio de 2012, o povo saiu à rua,
não para festejar ou reclamar melhores condições de trabalho ou de remuneração, mas sim
para aproveitar uma mega promoção fazendo compras numa cadeia de supermercados.
E como é que tudo aconteceu? Pois bem, eis a verdadeira e incrível história desta promoção.
A cadeia em causa, o Pingo Doce, forçado pela crise financeira que teve que enfrentar na
viragem do século e inspirado pela experiência da Biedronka na Polónia e pelo modelo de
negócio da Mercadona, estava em pleno desenvolvimento da sua metamorfose de
supermercado qualitativo para supermercado desconto.
O pior já tinha passado com os desinvestimentos no Pingo Doce Online, no cartão Dominó, no
sonho brasileiro e principalmente, na mudança da percepção do consumidor que tardava mas
que, uma brilhante campanha televisiva de publicidade comparativa com o Minipreço,
conseguiu finalmente provocar.
A publicidade do Pingo Doce também se encontrava no seu auge da defesa da Portugalidade e
do anúncio da sua estratégia de preços baixos sempre fazendo gala da ausência de
promoções, cartões ou cupões…
Mas, o início do fatídico ano de 2012, veio mudar tudo! Inesperada e surpreendentemente e,
pela primeira vez nos últimos anos que, desde janeiro, as vendas estavam em queda livre.
Recorde-se que em 2012, atingia-se em Portugal, o cume da crise iniciada em 2008 nos EUA e
os mínimos históricos do nível de confiança dos consumidores portugueses. Recorde-se que o
Governo da época havia aplicado em 2011, o tal “brutal aumento de impostos” nomeadamente
o IVA aplicado a muitos produtos que havia sido alterado de 13% para 23%, com efeitos a
partir de 1 de janeiro de 2012.
Acontece que, por força desta alteração do IVA, algumas empresas, nomeadamente o Pingo
Doce, tinham comprado estes produtos em maior quantidade para poderem beneficiar com a
diferença de 10% entre o valor de IVA pago na aquisição e o valor depois a receber na venda.
Assim, com as vendas em queda e o excesso de stock de muitos produtos, o alarme soou na
empresa que se defrontava com um dilema inédito na sua história. Algo teria de ser feito para
não só estancar mas também inverter a queda das vendas e para escoar o excesso de stock
existente. Mas o quê?
Estava-se em Abril e era urgente agir! O assunto foi discutido ao mais alto nível pois qualquer
ação promocional equivalia a ter de alterar a estratégia seguida até então de EDLP mas,
decidiu-se mesmo avançar com uma forte ação promocional, no feriado do 1º de maio desse
ano, concedendo o desconto de 50% nos produtos com excesso de stock e nos produtos de
marca própria nas compras acima de 100€.
No entanto, a mecânica desta ação promocional não foi devidamente comunicada e na véspera
desta ação, a mensagem que passou pelas redes sociais e pelo boca-a-boca foi a de um
desconto de 50% para todos os produtos da loja. E, foi à espera desta mega promoção que
centenas de pessoas se aglomeraram à porta das lojas Pingo Doce e que, ao longo desse dia,
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de norte a sul do país, milhares de pessoas estiveram horas em filas de espera para poder
entrar nas lojas.
A avalanche humana de pessoas cegas de emoção e ávidas de poupança tornou-se
incontrolável e logo se viu que de nada valeria tentar esclarecer o equívoco da promoção pelo
que se permitiu que a promoção continuasse tal como a expectativa dos consumidores exigia.
O resto já toda a gente sabe o que aconteceu pois quem não participou na ação, a tudo pode
assistir através dos diretos das TVs e das reportagens e noticias de abertura de telejornais
durante mais de uma semana. Filas intermináveis de pessoas para entrar na loja ou para
pagar, prateleiras e lineares vazios, lojas a encerrar por ruptura total de stocks, portas
metálicas a fechar temporariamente para impedir a invasão descontrolada das lojas e até a
intervenção moderada de forças policiais para evitar cenas pouco edificantes entre clientes e
controlar os seus excessos.
Os sindicatos reagiram criticando a ação que consideraram uma provocação aos
trabalhadores; os fornecedores consideram-na violadora da lei e recusaram-se liminarmente a
acompanhar a ação, para a qual não tinham sido “tidos nem achados” e muito menos a
contribuir para as perdas desse dia; os concorrentes ficaram em silêncio, siderados pelo
formidável impacto mediático da ação que também e muito, os surpreendeu; por sua vez, as
autoridades administrativas reagiram levantando os respectivos processos de contraordenação por vendas abaixo do preço de custo.
As consequências deste memorável dia também são conhecidas desde o prejuízo de 18
milhões de euros só nesse dia à aplicação de coimas no valor de muitos milhões de euros,
passando pelas graves rupturas que demoraram em quase todas as lojas vários dias a repor o
sortido normal.
Mas por outro lado, e por força dessa inédita ação, o Pingo Doce beneficiou de muitas horas de
publicidade gratuita nos media e reforçou a sua notoriedade de marca e o seu posicionamento
de empresa de preços baixos. Feitas as contas, até me atrevo a dizer que o saldo global
acabou por ser positivo para o Pingo Doce. Contudo, no ano seguinte, com antecedência de
algumas semanas, a empresa teve o cuidado de informar os seus clientes e o mercado em
geral que o 1º de maio de 2012 tinha sido único e seria irrepetível pelo que igual ação
promocional não se voltaria a repetir.
E, naturalmente, não se repetiu. Porém, a partir daquele dia, também o Pingo Doce nunca mais
deixou de desenvolver repetidas ações promocionais ao longo dos anos e regressar à
estratégia de preços baixos sempre será uma impossibilidade total uma vez que as estratégias
promocionais são um caminho sem regresso.
Fonte: Revista Distribuição Hoje
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