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SEMANAL
FLASH INFORMATIVO

 MATÉRIAS-PRIMAS: União Europeia equaciona retaliação com os EUA e inclui milho na lista
de produtos; decisão final, em 90 dias, após a notificação à OMC
 CEREAIS: Organização de produtores ASAJA prevê um aumento de 70% na produção de
cereais de outono/inverno em Espanha
 BREXIT: Ponto de situação do processo; o Reino Unido continuará a ser membro do Mercado
Único até 31 de dezembro de 2020
 SUSTENTABILIDADE: Projeto Smartcow, vocacionado para o setor dos bovinos, vai otimizar
infraestruturas públicas para as áreas de I&D
 BOLSA DO PORCO (07/06/18): Tendência de subida (0.030 €/kg carcaça)
 BOLSA DO BOVINO (08/06/18): Manutenção em todas as categorias e classificações


PREÇOS MÉDIOS DE PRODUTOS PECUÁRIOS (semana de 04/06/18 a 10/06/18):
AVES: Tendência de manutenção no frango e peru; descida nos ovos no mercado de
Dão-Lafões
BOVINOS: Tendência de estabilidade na generalidade dos mercados
SUÍNOS: Tendência de subida nos porcos; relativa estabilidade nos leitões
OVINOS: Estabilidade em todos os mercados

 COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS


LEGISLAÇÃO: Decreto-Lei nº 39/2018, de 11 de junho, que estabelece o regime da prevenção
e controlo das emissões de poluentes para o ar, e transpõe a Diretiva (UE) 2015/2193



RELATÓRIO MENSAL DA APED



RECORTES DE IMPRENSA: Destaques para a FNA 2018 e para as eventuais retaliações entre
EUA e os parceiros comerciais, entre os quais a UE, Canadá e México; o que pode mudar na
legislação laboral com a nova proposta de lei
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NOTÍCIAS DE MERCADOS
MATÉRIAS-PRIMAS – Lista de eventuais retaliações vai incluir o milho
proveniente dos EUA
Como referimos na edição anterior da IS, a FEFAC esteve reunida na semana passada com o
Gabinete do Comissário Phil Hogan, com alguns pontos relevantes na agenda.
De facto, o encontro serviu não só para preparar o evento comemorativo dos seus 60 anos (a
celebrar em junho de 2019, em Bruxelas), com o Comissário da Agricultura a aceitar ser orador
principal, mas também para dar conta das preocupações da Indústria perante uma eventual
retaliação da União Europeia contra os Estados Unidos, na sequência do anúncio da imposição
de tarifas ao aço e alumínio à UE, Canadá e México, parceiros até agora preferenciais,
sobretudo no caso dos países da União Europeia.
Cada vez parece mais longínquo o acordo TTIP que nem está na ordem do dia, apesar das
relações comerciais entre a União Europeia e os Estados Unidos.
Ao que parece, a recente Cimeira do G7 não terá demovido a linha de conduta do Presidente
Trump e em Santarém, no passado dia 8 de junho, na Feira Nacional da Agricultura (FNA), o
Comissário Hogan referiu que a Europa iria retaliar seguramente e lançar ofensivas comerciais
e diplomáticas para mercados que até agora tinham fornecimentos de produtos norteamericanos, como por exemplo o México.
Relativamente a este país, anunciou uma quota de exportação de 350 000 tons carne de porco,
fresca e congelada, para processamento, o que representa uma boa notícia para as
exportações do setor e, natruralmente, para Portugal, pelo efeito direto ou indireto.
Por outtro lado, regressando ao potencial diferendo com os EUA, todos sabemos que os
cereais e oleaginosas, ou as carnes de bovino e de porco são produtos sensíveis para os
Estados Unidos e objeto de retaliação.
O problema é que ao nível das matérias-primas, sobretudo produtos como a soja e derivados,
bem como cereais e derivados como o corn gluten feed ou DDG são essenciais para a nossa
competitidade.
Deste modo, a Comissão Europeia listou o milho na Parte A da sua versão inicial da proposta
de retaliação publicada na passada semana que abrange produtos dos EUA num montante de
2.8 biliões de €, aos quais a UE poderá impor uma tarifa de 25%.
A lista de produtos pode ser consultada aqui.
A decisão final deverá ser tomada dentro de 90 dias após a notificação à OMC.
No encontro com o Gabinete do Comissário, havia expectativas de que a Cimeira do G7
pudesse dar uma resposta coordenada com os outros parceiros, em particular com o Canadá.
As perspetivas de Bruxelas apontam para retaliações num volume de comércio com os EUA de
6.4 biliões de €, faseada em 3 anos e no quadro das medidas de salvaguarda da OMC.
De qualquer forma a lista referida anteriormente será discutida com os parceiros, entre os quais
a FEFAC mas, para já, podemos garantir que matérias-primas como a soja e derivados ou os
DDG não estarão abrangidas.
No entanto, tal não deixará de ter repercussões nas trocas comerciais e numa maior
instabilidade que não seria de todo aconselhável, numa altura em que se discute o Brexit e
temos uma proposta de Orçamento plurianual para o período 2021-27, onde se incluem os
fundos da PAC que é fortemente penalizadora.
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Numa altura em que Governo e Organizações agrícolas, bem como os representantes de
França, Grécia, Itália e Espanha presentes, estiveram contra a proposta da Comissão e fizeram
saber isso mesmo ao Comissário da Agricultura, importa por isso ter presente o discurso do
Comissário Phil Hogan no passado dia 8 de junho em Santarém, na FNA, com a presença do
Comissário Carlos Moedas, do Ministro da Agricultura e Primiero-Ministro, que pode ser lido
aqui.
ASAJA prevê aumento de 70% na produção de cereais em Espanha
Entretanto, a ASAJA (congénere da CAP em Espanha), prevê um aumento de 70% na colheita
de cereais de inverno em Espanha.
A Associação Agrária de Jovens Agricultores (ASAJA) prevê uma produção de cereais de
inverno de 17 milhões de tons este ano, em comparação com os 9,9 milhões de toneladas
colhidas em 2017, num ano fortemente marcado pela seca.
O Presidente do setor de cereais de ASAJA, Pedro Gallardo, referiu que este aumento é devido
ao baixo nível da campanha anterior, desastrosa, em comparação com a atual, que conseguiu
melhorar com as chuvas caídas nos últimos meses. Trata-se de uma produção, se incluirmos o
milho, na ordem dos 20 milhões, que são volumes relativamente normais para a produção em
Espanha.
O rendimento dos agricultores vai aumentar, embora também tenham feito as suas despesas,
porque a chuva abundante aumentou os custos com fungicidas e herbicidas.
No entanto, para os produtores espanhóis, tal como em Portugal, o principal problema é o
baixo preço que o produtor recebe, em níveis comparáveis ao que recebia há 30 anos. A
precipitação trouxe outros problemas, como uma maior proliferação de doenças, incluindo a
ferrugem, que se acrescenta à "epidemia" de coelhos em "muitas províncias" que se alimentam
destes campos de cereais.
A colheita em geral foi adiada entre três e seis semanas, de acordo com as diferentes áreas de
produção, o que torna as previsões mais arriscadas do que em outras campanhas, declarou o
responsável da organização.
As previsões apontam, designadamente, no trigo mole uma produção de 5,5 milhões de tons e
para a cevada, 8,5 milhões de tons. A restante produção divide-se entre o trigo duro e outros
cereais (aveia, triticale, centeio).

BREXIT – Reino Unido continuará a ser membro do Mercado Único até 31 de
dezembro de 2020
Os peritos da TF50 da UE (grupo que analisa o dossier do Brexit), o Secretariado Geral e a DG
SANTE, partilharam atualizações e perspetivas sobre o processo de negociação BREXIT que
destaca o progresso do trabalho regulamentar e o calendário relativo à legislação alimentar da
UE e aos controlos fronteiriços.
No encontro foi confirmado que o Reino Unido se tornará um "País Terceiro" para a UE
em 30 de março de 2019, mas continuará a ser membro do Mercado Único para "todas as
intenções e propósitos" até ao final do período de transição, em 31 de dezembro de
2020.
A pedido da FEFAC, clarificaram que esta situação significa que o Reino Unido aplicará o
acervo comunitário completo, incluindo a nova legislação do Mercado Único ("acervo
dinâmico") "exatamente como é aplicado em todos os restantes 27 Estados-membros da UE".
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Tal significa, na prática, que o Reino Unido continuará a fazer parte do sistema RASFF e de
todos os órgãos reguladores, mas deixará de ter lugar na EFSA ou noutras agências ou
instituições da UE.
Significa também que os Estados-membros da UE terão de criar novos postos de
inspeção fronteiriços para dar resposta ao IVA, os controlos aduaneiros e SPS (acordos
sanitários e fitossanitários) para os alimentos para animais e para os alimentos
importados do Reino Unido a partir de 30 de março de 2019.
Salientaram que o acordo político sobre o período de transição ainda precisa de ser
plenamente ratificado, num processo que pode decorrer até fevereiro de 2019.
Registaram-se progressos significativos no trabalho sobre o acordo de retirada, destacando-se
4 áreas críticas que ainda precisam de ser resolvidas:
1. Governança futura,
2. Proteção de dados pessoais,
3. Indicações geográficas,
4. Irlanda.
Para reduzir o impacto adverso das datas no comércio, o Secretariado-Geral da UE está
centrado em 4 etapas:
1. Adaptar o acervo e adaptar as bases de dados,
2. Discussão com os 27 Estados-Membros através de seminários técnicos de peritos,
3. Avisos de informação aos cidadãos e às partes interessadas,
4. Preparação externa, incluindo possíveis passos em relação aos parceiros do acordo
internacional.
Foi ainda realçado que não existe qualquer clarificação nesta fase, no futuro da relação
"profunda e especial", mas foi observado que as linhas "vermelhas" atuais ajustadas pelo
governo britânico, apontam a um acordo de comércio livre do tipo do negociado no quadro do
CETA (UE/Canadá) & UE/Coreia do Sul.
A DG SANTE esclareceu que não são necessários controlos fronteiriços para as importações
britânicas de alimentos e rações de origem não animal em consonância com o Artigo 15º do
Regulamento Oficial de controlo da UE 882/2004, uma vez que o BREXIT não tem qualquer
impacto direto sobre o regulamento oficial da UE.
No entanto, os controlos fronteiriços são exigidos para os animais vivos e os produtos animais
provenientes do Reino Unido, para os quais os Estados-membros em causa necessitam de
criar novos postos de inspeção fronteiriços e pontos de controlo fronteiriços para emitir dados
comuns de entrada em saúde (CHEd).
Devem igualmente estabelecer procedimentos para o trânsito de animais vivos do Reino
Unido/produtos animais através da UE para Países Terceiros e regras de trânsito interno da
Irlanda através do Reino Unido para os países da UE, nos casos em que são exigidos
controlos fronteiriços na Irlanda e no país de destino final da UE, sabendo que a UE não tem
ainda uma situação definida no programa de controlos fronteiriços do Reino Unido. O mesmo
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se aplica às exportações da UE para o Reino Unido, onde a DG SANTE aconselhou as partes
interessadas a contactar as autoridades britânicas para saber mais detalhes.
Salientaram, no entanto, que foi criado um grupo de trabalho para encontrar uma solução
específica relativa aos fluxos comerciais entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda,
referindo-se ao acordo "backstop" sobre a fronteira entre o Reino Unido e a Irlanda do Norte,
que ainda representa um problema.
A IACA, através das informações de Bruxelas, continuará a acompanhar este dossier.

SMARTCOW – Otimizar as infraestruturas públicas para a investigação na
área dos ruminantes
O projeto SmartCow é um projecto de investigação, no valor de 5 milhões de euros, destinado
a iniciar uma melhor integração das infraestruturas de investigação existentes, no domínio da
produção bovina e a normalização de práticas / protocolos que facilitem a implementação de
novas técnicas experimentais.
Entre as suas principais atividades, a SmartCow fornecerá um banco de dados comum, com as
características de centros de investigação e dos seus serviços, documentos de orientação para
registo de dados experimentais (por exemplo, ingestão de alimentos) ou protocolos
experimentais (por exemplo, emissões de metano) e facilitar o acesso a infraestruturas de
investigação públicas aos operadores de outro país da UE.
Estarão disponíveis 1,5 milhões € para financiar cerca de 30 ensaios no âmbito deste programa
chamado Acesso Transnacional, cobrindo os custos dos animais disponibilizados e o técnico
que realiza o ensaio, na condição de que os resultados do ensaio sejam publicados.
Lançado em fevereiro desde ano, com a duração de 4 anos, a 5 de junho de 2018 realizou-se
uma reunião da plataforma para apresentar as principais características e resultados do projeto
SmartCow e obter aconselhamento das partes interessadas sobre determinados aspectos (por
exemplo, prioridades para o financiamento de ensaios), e procurar apoio nas atividades de
disseminação.
A FEFAC esteve representada nesta reunião pelo nosso colega Arnaud Bouxin.
O consórcio SmartCow coordenado pelo INRA reúne 14 organizações, das quais 10 institutos
públicos de investigação de França, Reino Unido, Holanda, Alemanha, Irlanda, Dinamarca,
Espanha e Bélgica. Competências científicas e técnicas em nutrição animal, genética, saúde e
bem-estar, gestão de dados e transferência de conhecimento serão combinadas para:
i) desenvolver IR e redes de stakeholders no setor dos bovinos, para melhorar a prática de
pesquisa e fomentar a inovação;
ii) oferecer acesso transnacional às instalações e equipamentos de pesquisa mais avançados
para o setor pecuário; e
iii) melhorar a qualidade e a ética na investigação de bovinos, por meio da identificação e
promoção de melhores práticas, novas técnicas de quantificação e tecnologias inteligentes.
Para além do mapa interactivo das infraestruturas existentes, serão organizadas visitas de
campo abertas aos operadores, em várias instalações.
Serão também organizadas redes de stakeholders, a nível nacional, em cada um dos países
representados no consórcio.
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No que diz respeito ao financiamento de ensaios, foram identificados temas prioritários, entre
outros:
 Uso eficiente de fontes de alimentos para animais: Utilização de fontes de alimentos para
animais não utilizados na alimentação humana e/ou de novos subprodutos e novos
alimentos ricos em proteínas;
 Opções de mitigação para reduzir as emissões de GEE (gases de efeito estufa) e
outras: Opções de mitigação com o objetivo de reduzir simultaneamente GEEs e outras
excreções de origem animal (amoniaco, fósforo, partículas ...) / Trade-off entre redução de
emissões de GEEs e o desempenho animal;
 Animais eficientes e robustos: Componentes de eficiência alimentar (consumo, processos
fermentativos, digestivos e metabólicos) / Adaptação e resiliência dos animais a diferentes
estratégias de alimentação e às mudanças ambientais;
 Saúde e bem-estar animal: Melhorar a saúde e o bem-estar dos animais através da gestão
da produção e alimentação;
 Qualidade dos produtos de origem animal;
 Pecuária de precisão;
 Ferramentas de fenotipagem e monitorização: biomarcadortes, sensores;
 Estudos fisiológicos comportamentais, digestivos e metabólicos em bovinos.
Dois consultores estarão encarregues de selecionar os ensaios que podem ser financiados e
dar conselhos sobre as instalações mais apropriadas.
A FEFAC sugeriu incluir nas prioridades a avaliação de novos processos ou a otimização dos
processos existentes (por exemplo, secadores) e, refletir ainda sobre indicadores apropriados
para avaliar a eficiência de novas estratégias nutricionais de apoio à imunidade e resistência a
patógenos.
Serão disponibilizadas em breve mais informações através de um website dedicado ao Projeto,
as quais serão apresentadas e desenvolvidas na conferência da EAAP em Dubrovnik, na
Croácia, entre 27 e 31 de agosto de 2018.
A FEFAC convidou o coordenador a apresentar o projeto SmartCow na reunião do
Comité de Nutrição Animal da FEFAC, a 10 de outubro de 2018 em Lisboa, que será
organizado pela IACA.
Aliás, refira-se que no dia anterior, 9 de outubro, também realizaremos o Comité “Pré-Misturas”
da FEFAC mas em breve daremos mais pormenores sobre esta organização.

Fontes: FEFAC, IACA
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BOLSA DO PORCO

INFORMAÇÃO SEMANAL

Sessão de 07 de junho de 2018

Subida (0.030 €)
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

07 de junho

1.194

Lérida: Euros peso/vivo

França

07 de junho

1.187

Holanda

01 de junho

1.360

Dinamarca

07 de junho

1.200

Alemanha

06 de junho

1.440

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 14 de junho de 2018 (quinta-feira), pelas 19 horas

A Mesa de Cotações
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BOLSA DO BOVINO
INFORMAÇÃO DE MERCADO
SESSÃO Nº 22 de 08 de junho de 2018

TENDÊNCIA: Manutenção em todas as categorias e classificações.
Manutenção em todas as categorias e classificações.

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

Cotação

Novilhos

3.95

Novilhas

3.95

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 15 de junho 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

4,00

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%

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

3,90

3,90

0,00%

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

3,40

3,40

0,00%

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

2,10

2,10

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

1,80

1,80

0,00%

290,00

290,00

0,00%

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

4,00

4,00

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%

3,00

3,00

0,00%

3,00

3,00

0,00%

3,50

3,50

0,00%

3,00

3,00

0,00%

2,65

2,65

0,00%

2,80

2,80

0,00%

2,00

2,00

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

0,95

0,95

0,00%

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

0,78

0,75

-3,85%

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

1,60

1,70

6,25%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia

0,99

0,95

-4,04%

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

0,89

0,85

-4,49%

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

1,70

1,70

0,00%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia

0,90

0,90

0,00%

Ovo Classificado M (ovotermo) EUR/Dúzia
Médio Tejo

0,80

0,80

0,00%

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

0,90

0,90

0,00%

Ovo a peso 60-68 g EUR/KG

0,88

0,88

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

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

1,55

1,56

0,65%

Algarve

1,97

2,00

1,52%

Beira Interior

1,68

1,71

1,79%

Beira Litoral

1,54

1,57

1,95%

Entre Douro e Minho

1,70

1,73

1,76%

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

1,68

1,71

1,79%

Mercados

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

Semana Corrente em €

Variação

Alentejo

3,05

3,08

0,98%

Algarve

3,17

3,17

0,00%

Beira Litoral

3,17

3,17

0,00%

2,05

2,05

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

192,00

192,50

0,26%

Cevada Forrageira (Hexástica)

195,00

195,00

0,00%

Milho Forrageiro

180,00

177,50

-1,39%

Mercados
LISBOA

Semana Anterior :
Semana Corrente:
Fonte: SIMA/GPP

De 28/05 a 03/06/2018
De 04 a 10/06/2018
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COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS

Fonte: Boletim Mercolleida
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LEGISLAÇÃO NACIONAL E COMUNITÁRIA
Diário da República
Nº 108 – I Série – 06 de junho de 2018
Portaria n.º 160/2018:
Atualiza os montantes do abono de família para crianças e jovens, do abono de família prénatal, e respetivas majorações e do subsídio de funeral PDF
Diário da República
Nº 111 – I Série – 11 de junho de 2018
Decreto-Lei n.º 39/2018:
Estabelece o regime da prevenção e controlo das emissões de poluentes para o ar, e transpõe
a Diretiva (UE) 2015/2193 PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 140 – 06 de junho de 2018
Regulamento (UE) 2018/831 da Comissão de 5 de junho de 2018,
Que altera o Regulamento (UE) nº 10/2011 relativo aos materiais e objetos de matéria plástica
destinados a entrar em contacto com os alimentos PDF
Regulamento (UE) 2018/832 da Comissão de 5 de junho de 2018,
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 ciantraniliprol, cimoxanil,
deltametrina, difenoconazol, fenamidona, flubendiamida, fluopicolida, folpete, fosetil,
mandestrobina, mepiquato, metazacloro, propamocarbe, propargite, pirimetanil, sulfoxaflor e
trifloxistrobina no interior e à superfície de certos produtos PDF
Decisão de Execução (UE) 2018/834 da Comissão de 4 de junho de 2018,
Que altera a Decisão de Execução 2014/709/UE relativa a medidas de polícia sanitária contra a
peste suína africana em determinados Estados-Membros [notificada com o número C(2018)
3318] PDF
Decisão de Execução (UE) 2018/835 da Comissão de 4 de junho de 2018,
Relativa a determinadas medidas de proteção provisórias contra a peste suína africana na
Hungria [notificada com o número C(2018) 3319] PDF

Jornal Oficial da União Europeia
L 145 – 08 de junho de 2018
Decisão (UE) 2018/813 da Comissão de 14 de maio de 2018,
Relativa ao documento de referência setorial sobre melhores práticas de gestão ambiental,
indicadores de desempenho ambiental setorial e indicadores de excelência para o setor da
agricultura, nos termos do Regulamento (CE) nº 1221/2009 do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo à participação voluntária de organizações num sistema comunitário de
ecogestão e auditoria (EMAS) PDF

IS 24/2018 – Semana de 05 a 11/06/2018
Página 12

APED - FLASH REPORT RETAIL – Abril 2018

IS 24/2018 – Semana de 05 a 11/06/2018
Página 13

IS 24/2018 – Semana de 05 a 11/06/2018
Página 14

IS 24/2018 – Semana de 05 a 11/06/2018
Página 15

RECORTES DA IMPRENSA

11.junho.2018
MAIS DE 200.000 PASSARAM PELA FNA18
Encerrada com sucesso a FNA18, a organização vai agora respirar fundo antes de iniciar a
preparação da próxima Feira Nacional de Agricultura que em 2019 se irá centrar no tema
“Vinha e Vinho”.
Durante 9 dias, a 55ª Feira Nacional de Agricultura / 65ª Feira do Ribatejo foi o centro das
atenções da agricultura nacional, com uma presença alargada de expositores, representando
quase todo o sector e apresentando simultaneamente características tradicionais e festivas,
que fazem desta feira um acontecimento único no país.
Tendo escolhido como tema central o sector do “Olival e Azeite”, a FNA18 deu a conhecer
algumas das mais avançadas tecnologias e novidades da actividade agrícola, e foi anfitriã da
primeira edição do World Olive Oil Summit, que incluiu a Conferencia Internacional onde
participaram os comissários Phil Hogan e Carlos Moedas, acompanhados do Primeiro-ministro
António Costa, e do ministro da Agricultura, Capoulas Santos.
Em conversa com a comunicação social, o administrador executivo do Centro Nacional de
Exposições, Luís Mira, mostrou satisfação e optimismo com o resultado da FNA18, quer pela
quantidade de visitantes, que já ultrapassam os 202 mil quando ainda falta apurar os números
finais, quer pelo elevado interesse na participação de expositores e aumento da área ocupada
pelas empresas que quiseram marcar presença no evento para divulgação dos seus produtos e
serviços, “presença e investimento na Feira” que muito agradeceu.
O também secretário-geral da Confederação dos Agricultores de Portugal, Luís Mira, não
deixou de referir as presenças institucionais, com um destaque muito especial para o sempre
entusiasta Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que inaugurou o certame na
tarde do dia 2 de junho.
A merecer também destaque particular, Luís Mira salientou a participação do Comissário
Europeu da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Phil Hogan, que debateu em Santarém com
agricultores de vários países temas quentes como a diminuição dos fundos comunitários para o
setor agrícola e considerou que a “Feira Nacional de Agricultura é cada vez mais um evento
internacional devido à sua dimensão e à presença de muitas individualidades estrangeiras.”

11.junho.2018
TRUMP AVISA QUE SERÁ "UM ERRO" RETALIAR A TAXAS À IMPORTAÇÃO DE AÇO E
ALUMÍNIO
Donald Trump avisou hoje que será "um erro" o Canadá, o México e a União Europeia
aplicarem taxas à importação de produtos norte-americanos, em retaliação pelas tarifas
alfandegárias impostas pelos Estados Unidos sobre o aço e alumínio daqueles países.
“Se retaliarem, será um erro”, asseverou o Presidente dos Estados Unidos em conferência de
imprensa em Malbaia, na província canadiana do Quebeque, palco da cimeira do G7, o grupo
dos sete países mais industrializados do mundo.
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Depois de ter ameaçado parar as exportações dos Estados Unidos, especialmente no setor
agrícola, para países que mantêm a aplicação de direitos aduaneiros a produtos norteamericanos, Donald Trump voltou a afirmar que o comércio global se tem “aproveitado” dos
norte-americanos.
“Somos como o cofre que todo o mundo rouba”, afirmou o Presidente do Estados Unidos, que
viajou hoje para Singapura, onde, na terça-feira, encontra-se com o líder da Coreia do Norte,
Kim Jong-un, para tentar um acordo de desnuclearização daquele país asiático.
Apesar de ter proferido o alerta de fechar as exportações a países que apliquem taxas
aduaneiras, o chefe do Estado norte-americano assinalou que teve “grande relacionamento”
com os restantes membros do G7 – Canadá, Alemanha, Japão, Itália, Reino Unido e França
nesta cimeira.
O Presidente norte-americano revelou que propôs a reflexão dos outros seis países do grupo
para a criação de uma zona de comércio livre, eliminando-se as tarifas, as barreiras aduaneiras
e subsídios.
Trump revelou progressos para se conseguir um acordo no Tratado de Livre Comércio
(NAFTA) com Canadá e México, argumentando que o resultado final levará a um melhor
acordo comercial ou a pactos separados com os dois vizinhos dos Estados Unidos.

CENTROMARCA
11.junho.2018
CRESCIMENTO IMPARÁVEL: ESTRATÉGIA, OPORTUNISMO OU SUICÍDIO?
Artigo/Crónica por Pedro Pimentel
Noticiava há dias a Marktest que "os dados disponíveis [...] mostram que o número de lojas das
insígnias da grande distribuição duplicou entre 2009 e 2017". Assim, "em 2017, existiam no
país um total de 3382 lojas de 32 insígnias da grande distribuição", sendo que 'este valor
corresponde a uma duplicação dos números de 2009, quando se contavam 1678
estabelecimentos de 36 insígnias".
Fonte: Vida Económica
Leia o artigo aqui

CENTROMARCA
11.junho.2018
31% DOS PORTUGUESES ESTÃO DISPOSTOS A PAGAR MAIS POR PRODUTOS
NACIONAIS
A origem dos produtos é um fator que pesa cada vez mais na decisão de compra dos
portugueses, contudo, 60% dos portugueses revela que só opta por produtos nacionais se
estes tiverem o mesmo preço que a alternativa.
Fonte: Distribuição Hoje
Leia o artigo aqui
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CENTROMARCA
11.junho.2018
TAXAS PARA REDUZIR A UTILIZAÇÃO DE PLÁSTICOS
Ainda antes de serem conhecidas as sugestões de um grupo de trabalho criado para incentivar
a redução do uso de plásticos nas embalagens, Governo admite incentivos fiscais para os
'bons' e taxas para os 'maus'.
Fonte: Destak
Leia o artigo aqui

12.junho.2018
DOS CONTRATOS A PRAZO AO PERÍODO EXPERIMENTAL
A proposta de lei que altera a legislação laboral e o Código dos Regimes Contributivos já
chegou ao Parlamento. O que propõe o Executivo?
Entre restrições aos contratos a prazo a um novo banco de horas por acordo de grupo, são
várias as alterações ao Código do Trabalho que o Governo defende. A proposta de lei que
altera a legislação laboral já chegou ao Parlamento e também introduz novidades no Código
dos Regimes Contributivos. Veja aqui as principais alterações.
Contratos a prazo e temporários











A duração máxima dos contratos a termo certo baixa de três para dois anos. Continua a ser
possível fazer três renovações, mas, com as novas regras, a duração total destas não pode
exceder a do período inicial do contrato.
Além da satisfação de necessidades temporárias, a legislação já admite a contratação a
termo noutros casos concretos, mas vão ser introduzidas novas restrições. Desaparece da
lei a possibilidade de contratar a prazo, mas para postos permanentes, trabalhadores à
procura de primeiro emprego e desempregados de longa duração, sendo a norma admitida
apenas para desempregados há mais de dois anos. E, abaixo do atual limiar, será possível
contratar a prazo em caso de início de funcionamento de empresa ou estabelecimento
pertencente a empresa com menos de 250 trabalhadores (hoje, 750).
A duração máxima dos contratos a termo incerto baixa de seis para quatro ano.
As convenções coletivas de trabalho não podem afastar o regime de contrato a termo
previsto na lei, exceto no que toca ao elenco de motivos que constituem necessidade
temporária da empresa e ao artigo relativo a preferência na admissão.
Os contratos de trabalho temporário passam a ter um limite de renovações — seis —, exceto
quando celebrados para substituição de trabalhador ausente ou temporariamente impedido
de trabalhar.
As alterações no que respeita à admissibilidade, renovação e duração dos contratos a
termo, bem como à renovação dos contratos de trabalho temporário, não se aplicam a
contratos celebrados antes da entrada em vigor da lei. Ou seja, só afetam futuros contratos.
Contratos de muito curta duração e trabalho intermitente



É alargado, de 15 para 35 dias, a duração máxima dos contratos de muito curta duração
que, atualmente, abrangem atividade sazonal agrícola e eventos turísticos. De acordo com a
proposta de lei, o regime passa a dizer respeito a situações em que existe “acréscimo
excecional e substancial da atividade de empresa cujo ciclo anual apresente irregularidades
decorrentes do respetivo mercado ou de natureza estrutural que não seja passível de
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assegurar pela sua estrutura permanente, nomeadamente em atividade sazonal no setor
agrícola ou do turismo”.
 No caso de trabalho intermitente, o período mínimo de prestação de trabalho desce de seis
para cinco meses a tempo completo, por ano, dos quais pelo menos três meses (contra os
atuais quatro) devem ser consecutivos. Se o trabalhador exercer outra função no período de
inatividade, o valor daquele retribuição é deduzido à compensação a que tem direito.
Período experimental


No caso de contratos sem termo, o período experimental de 180 dias passa a ser aplicado a
trabalhadores à procura do primeiro emprego e desempregados de longa duração.
Atualmente, abrange trabalhadores que exerçam cargos de complexidade técnica, elevado
grau de responsabilidade ou que pressuponham uma especial qualificação, bem como os
que desempenhem funções de confiança.
 Para efeitos de período experimental passa também a contar o contrato de estágio
profissional para a mesma atividade.
Banco de horas


O regime de banco de horas individual desaparece, mas a proposta do Governo garante um
período transitório. Os bancos de horas em aplicação na data de entrada em vigor da lei
cessam no prazo de um ano.
 Desaparece o banco de horas grupal instituído por acordo individual, mas é criada uma nova
figura por acordo de grupo. O novo regime de banco de horas pode ser aplicado a toda a
equipa ou secção se 65% dos trabalhadores abrangidos aprovarem, em referendo, o projeto.
Quando o número de trabalhadores abrangidos for inferior a dez, o referendo é
supervisionado pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT). O novo regime pode
ser aplicado durante quatro anos mas também pode cessar antes, nomeadamente se, ao fim
de dois anos, um terço dos trabalhadores solicitar novo referendo que resulte em chumbo.
Contratação coletiva











A denúncia das convenções coletivas deve ser acompanhada de fundamentação, quanto “a
motivos de ordem económica, estrutural ou a desajustamentos do regime da convenção
denunciada”. É estabelecido ainda um dever de comunicação perante a Administração do
Trabalho.
Em caso de caducidade da convenção, também os regimes de parentalidade e segurança e
saúde no trabalho continuam a produzir efeitos, além de outras matérias já previstas na lei.
A proposta do Governo indica que a convenção coletiva pode cessar por caducidade em
caso de extinção de associação outorgante — sindical ou de empregadores. Mas introduz
outras novidades. Por exemplo, caso se verifique a extinção voluntária ou a perda da
qualidade de associação de empregadores outorgante de um contrato coletivo, passa a
existir, para cada um dos empregadores filiados na associação, um acordo de empresa com
o mesmo regime.
Se uma convenção coletiva aplicada por portaria de extensão cessar, mantém-se em vigor
os efeitos de um conjunto de matérias previstas na lei, nomeadamente retribuição, duração
do tempo de trabalho (e parentalidade ou segurança e saúde no trabalho, já na nova
versão).
Qualquer das partes — patronal ou sindical — pode requerer ao Conselho Económico e
Social arbitragem para suspender o período de sobrevigência da convenção. O objetivo é
verificar se existe “probabilidade séria” de as partes chegarem a acordo para rever, parcial
ou totalmente, aquela convenção. O período de sobrevigência pode ser suspenso até quatro
meses.
As convenções coletivas só podem afastar as regras previstas na lei geral no âmbito do
pagamento de horas extra se for em sentido mais favorável.
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As disposições de instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho contrárias a normas
imperativas do Código do Trabalho devem ser alteradas na primeira revisão que ocorra nos
12 meses depois da entrada em vigor da lei, sob pena de nulidade.
Nova taxa

É criada uma Contribuição Adicional por Rotatividade Excessiva, que ainda tem de ser
regulamentada. Ainda assim, a proposta atira a produção de efeitos para janeiro de 2019. A
nova taxa nasce de um aditamento ao Código dos Regimes Contributivos. Aplica-se a pessoas
coletivas e singulares com atividade empresarial que apresentem um peso anual de
contratação a termo superior à média do setor, indicador que deve ser publicado no primeiro
trimestre do ano a que respeita. A taxa, progressiva e até 2%, aplica-se sobre o total das
remunerações base, em dinheiro ou em espécie, de contratos a termo resolutivo (o que
abrange a termo certo e incerto). Fora desta contribuição ficam contratos celebrados para
substituir trabalhador em licença de parentalidade ou de baixa há mais de 30 dias, bem como
contratos de muito curta duração e, ainda, “contratos obrigatoriamente celebrados a termo
resolutivo por imposição legal ou em virtude dos condicionalismos inerentes ao tipo de trabalho
ou à situação do trabalhador”. Falsas declarações sobre o tipo de contrato que visem isentar o
empregador da nova taxa constituem contraordenação muito grave.
Fonte:ECO Economia Online
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