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NOTÍCIAS DE MERCADOS
ALIMENTAÇÃO ANIMAL – Competição entre matérias-primas e a produção
de géneros alimentícios
Num estudo recentemente publicado, a FAO forneceu uma nova análise do debate sobre
alimentação humana versus alimentação animal, no contexto do crescimento previsto na
procura global de produtos de origem animal.
A avaliação da FAO (Mottet, A. em “Global Food Security 2017, ver aqui) fornece uma
metodologia de classificação do “feed” para determinar em que medida as matérias-primas
utilizadas na alimentação animal estão em concorrência com a produção de alimentos.
Para além da relação clássica da conversão da alimentação (FCR1) em produto animal, o
índice de conversão, o estudo analisa igualmente se a matéria-prima de base é “comestível"
(FCR2) e se a procura de alimentos é o principal motor para o uso da terra (FCR3), baseado na
alocação económica (ALE).
Os resultados são bastante interessantes e mostram que 86% das matérias-primas
consumidas pela pecuária, à escala global, não são comestíveis para os seres humanos,
o que se explica pelas pastagens. O bagaço de soja é o grande impulsionador do cultivo da
soja, mas representa apenas 4% da ingestão total de alimentos para animais.
Os monogástricos são os mais eficientes conversores de matérias-primas, embora tendam a
utilizar mais recursos que competem com os humanos, do que os ruminantes. De facto, os
sistemas de pastoreio extensivos mostram menor eficiência em FCR1 em comparação com os
da pecuária industrial, mas expressa em termos de taxas de conversão de “proteína humanacomestível”, podem ser mais eficientes.
No entanto, os sistemas industriais beneficiam de maior densidade nutricional, qualidade da
alimentação e uma melhor saúde animal. Com todos os diversos parâmetros causados pelo
contexto geográfico e pelas dietas de animais, os autores pedem uma visão diferenciada do
debate global sobre alimentação animal/géneros alimentícios, que muitas vezes é focado em
animais em produções muito confinadas e com elevada utilização de matérias-primas que
concorrem com a alimentação humana.
Em 14 de junho de 2018, a Diretiva-Quadro relativa aos resíduos foi publicada no Jornal Oficial
da União Europeia, que exclui as substâncias destinadas à utilização de matérias-primas para
alimentação animal do âmbito de aplicação do diploma (ver comunicado de imprensa EFFPA
aqui).

ADITIVOS – Início da consulta sobre a revisão da legislação europeia
contou com a presença dos principais intervenientes
Como é sabido, a Comissão Europeia pretende fazer uma revisão e atualização da legislação
relativa aos aditivos para a alimentação animal, o chamado “fitness check”.
Assim, a primeira etapa deste processo iniciou-se com a consulta dos principais intervenientes
(FEFAC, FEFANA, FEDIAF, COPA-COGECA) e das autoridades nacionais, para definir o
âmbito da verificação de aptidão, ou seja, os elementos-chave que serão considerados e que
requerem uma avaliação aprofundada, incluindo os dados do mercado e o impacto sobre a
economia da nossa Indústria e das explorações pecuárias.
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Reinder Sijtsma, Presidente do Comité de Pré-Misturas e Alimentos Minerais da FEFAC, e
Arnaud Bouxin, Secretário-Geral Adjunto,encontraram o consultor contratado pela Comissão
para desenvolver este estudo de impacto no passado dia 14 de junho. O objetivo do encontro
foi discutir os termos de referência para a consulta.
A FEFAC insistiu nas restrições à autorização de substâncias que contribuam para reduzir a
necessidade de antibióticos, uma vez que a eficácia dos aditivos para a alimentação animal só
pode ser avaliada em animais saudáveis, e nos encargos administrativos ligados às
disposições de rotulagem, incluindo para a declaração de aditivos alimentares em etiquetas de
alimentação composta.
Perguntas adicionais do consultor referem-se, em particular, à fronteira entre matérias-primas
alimentares e aditivos para a alimentação animal. Espera-se que o consultor envie para a
FEFAC uma lista de questões para as quais será necessária uma maior evidência (“casestudy”, dados de mercado e económicos).
Os próximos passos consistirão na redação de um questionário às partes interessadas e às
autoridades (disponível provavelmente em setembro) que serão seguidas por entrevistas mais
aprofundadas a cada um dos representantes.

MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS - Acordo político entre o Conselho e o
Parlamento Europeu
Com o compromisso político assinado entre o Conselho e o Parlamento Europeu, parece estar
quase concluído o processo de revisão da legislação relativa aos medicamentos veterinários
(MV), que é determinante para a conclusão da reformulação do atual quadro legal que incide
sobre os alimentos medicamentosos, sendo possível fechar o acordo ainda durante a
Presidência da Bulgária.
A proposta de reformulação da legislação relativa aos medicamentos veterinários faz parte de
um pacote que inclui também a proposta de reformulação da lei dos alimentos
medicamentosos.
Uma vez que várias disposições são comuns aos dois textos (por exemplo, definições,
restrições à utilização de alimentos medicamentosos contendo antibióticos), foi acordado
estabelecer um acordo na Tríloga sobre a proposta dos MV e, em seguida, alinhar o texto dos
alimentos medicamentosos em conformidade.
O acordo alcançado entre o Conselho e o Parlamento Europeu diz respeito, nomeadamente, às
restrições à utilização de antibióticos:
 Profilaxia: a excecional administração de antibióticos a um animal individual, quando o risco
de uma doença é muito elevado e quando as consequências são prováveis, por exemplo,
após a cirurgia;
 Metafilase: a administração de antibióticos a um grupo de animais – por exemplo, rebanhos
e bandos – onde o risco de infeção bacteriana ou doença é elevado e não existem outras
alternativas adequadas;
 Antibióticos críticos de importação: uma lista de substâncias essenciais para a saúde
humana será proibida para a utilização na pecuária.
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Além disso, o novo texto exige que os operadores de países terceiros que exportam
produtos animais para a UE tenham de respeitar a proibição da utilização de antibióticos
como promotores de crescimento.
O acordo contém igualmente disposições relativas à utilização de MV na água de bebida ou no
“top dressing”: "a Comissão da UE" adota atos delegados [...] para o estabelecimento de regras
relativas a medidas adequadas para assegurar a utilização efetiva e segura dos medicamentos
veterinários autorizados e prescritos para a administração oral através de outras rotas do que
os alimentos medicamentosos, tais como a mistura de água para beber com um medicamento
veterinário ou como a mistura manual de um medicamento veterinário em alimentos para
animais e administrado pelo detentor do animal para a produção de géneros alimentícios.
O presente acordo será submetido ao Parlamento Europeu em sessão plenária para aprovação
(provavelmente em setembro de 2018) e, em seguida, validado pelo Conselho da EU, até ao
final do ano.
Entretanto, a Tríloga sobre os alimentos medicamentosos deverá chegar a um acordo durante
esta semana.

BIOCOMBUSTÍVEIS - Acordo político sobre a Diretiva relativa às energias
renováveis (RED II)
No dia 14 de junho, as instituições europeias (Comissão, Conselho, Parlamento) elaboraram
um acordo político preliminar sobre o a Diretiva RED II relativa às Energias Renováveis (20202030).
Para os biocombustíveis à base de culturas agrícolas, a contribuição máxima para o objetivo
das energias renováveis no sector dos transportes será fixada nos níveis dos Estadosmembros de 2020 + 1%, com um máximo de 7%. As negociações da Tríloga fizeram um
esforço para distinguir os biocombustíveis entre “bom” (muitas vezes visto como "fonte UE") e
“mau”.
Foi feito um acordo de princípio para congelar a contribuição para os biocombustíveis ligados à
mudança do uso do solo e desflorestação, com níveis de 2019. A fase gradual no horizonte
2030 será iniciado em 2023. O objetivo principal consiste em travar as importações de óleo de
palma para utilização de biocombustíveis; no entanto, nesta fase, é ainda incerto que os
modelos ILUC aplicados para atingir esse objetivo específico possam ter também impacto no
óleo de soja, seguindo a mesma metodologia.
O método para determinar a supressão gradual deve ser estabelecido em novas negociações,
provavelmente na forma de um Ato delegado. Outros resultados do acordo são a remoção do
melaço da parte B do anexo IX; fixar o objetivo para energias renováveis de 32% em 2030; a
obrigação de mistura de fontes de energia renováveis no sector dos transportes de, pelo
menos, 14%.
A FEDIOL (comunicado de imprensa) considerou o reconhecimento da indústria de biodiesel
da UE como produtora de biocombustíveis sustentáveis, um aspeto muito positivo; no entanto,
mostram preocupação com a incerteza criada pela metodologia anunciada que determinará a
sustentabilidade dos biocombustíveis à base de culturas importadas. A FEFAC e a Indústria da
alimentação animal irão analisar esta proposta de forma mais detalhada quando o texto estiver
disponível.
Fonte: FEFAC/IACA
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BOLSA DO PORCO

INFORMAÇÃO SEMANAL

Sessão de 14 de junho 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

14 de junho

1.215

Lérida: Euros peso/vivo

França

14 de junho

1.202

Holanda

08 de junho

1.380

Dinamarca

14 de junho

1.200

Alemanha

13 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 21 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 23 de 15 de junho de 2018

TENDÊNCIA: Manutenção em todas as categorias e classificações.
Apesar dos comentários relativos às dificuldades na venda da carne, foi decidido por
unanimidade fazer 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 22 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

2,70

-5,26%

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 €

Variação

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)

0,75

0,75

0,00%

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

1,70

1,70

0,00%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia

0,95

0,95

0,00%

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

0,85

0,85

0,00%

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

1,70

1,85

8,82%

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
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

1,56

1,59

1,92%

Algarve

2,00

2,03

1,50%

Beira Interior

1,71

1,74

1,75%

Beira Litoral

1,57

1,59

1,27%

Entre Douro e Minho

1,73

1,75

1,16%

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

1,71

1,73

1,17%

Mercados

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

Semana Corrente em €

Variação

Alentejo

3,08

3,08

0,00%

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

192,50

186,00

-3,38%

Cevada Forrageira (Hexástica)

195,00

188,00

-3,59%

Milho Forrageiro

177,50

170,00

-4,23%

Mercados
LISBOA

Semana Anterior :
Semana Corrente:
Fonte: SIMA/GPP

De 04 a 10/06/2018
De 11 a 17/06/2018
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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
Jornal Oficial da União Europeia
L 150 – 14 de junho de 2018
Regulamento (UE) 2018/848 do Parlamento Europeu e do Conselho de 30 de maio de
2018,
Relativo à produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos e que revoga o
Regulamento (CE) nº 834/2007 do Conselho PDF
Diretiva (UE) 2018/851 do Parlamento Europeu e do Conselho de 30 de maio de 2018,
Que altera a Diretiva 2008/98/CE relativa aos resíduos PDF
Diretiva (UE) 2018/852 do Parlamento Europeu e do Conselho de 30 de maio de 2018,
Que altera a Diretiva 94/62/CE relativa a embalagens e resíduos de embalagens PDF

RECORTES DA IMPRENSA

AGRICULTURA E MAR Actual
18.junho.2018
CAPOULAS NA REUNIÃO DE MINISTROS DA AGRICULTURA A LUTAR CONTRA
CORTES NA PAC
O ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas Santos, participa
hoje, 18 de Junho, na reunião do Conselho de Ministros da Agricultura da União Europeia.
Começa uma luta contra os cortes na Política Agrícola Comum (PAC).
O secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, Luís Medeiros Vieira, também participa
na reunião, que se realiza no European Convention Center Luxembourg, no Luxembrugo.
Proposta conjunta de 6 países
Portugal irá apresentar, em conjunto com a Espanha, Finlândia, França, Grécia e Irlanda, um
Memorando sobre a PAC no contexto do próximo Quadro Financeiro Plurianual (QFP),
documento subscrito por estes países no encontro de Madrid, que decorreu em 31 de Maio
último e que contou com a participação do ministro da Agricultura de Portugal.
Fontes europeias garantem que a estes seis países se juntarão outros sete.
Em agenda está a apresentação do Pacote de Reforma da Política Agrícola Comum pós 2020
pela Comissão Europeia. Em cima da mesa estarão as propostas de regulamentos sobre
planos estratégicos; financiamento, gestão e acompanhamento da PAC; e Organização
Comum do Mercado (COM) de produtos agrícolas.
Contra os cortes
Na reunião de 31 de Maio, Capoulas Santos referiu que a actual proposta da Comissão “não é
suficiente” para responder “à ambição que temos” para a futura PAC, que “deve ser
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compatível” com a “convicção” destes países de “garantir alimentos saudáveis e preços justos
para a PAC”.
A declaração conjunta consiste em 11 pontos nos quais aqueles países destacam a
importância da PAC para oferecer um “suprimento seguro” de produtos agrícolas que responda
“aos mais altos padrões sanitários e ambientais”.
Entre outros aspectos, afirmam no texto que esta política “constitui a primeira rede de
segurança” para os agricultores e tem um “efeito directo” sobre o seu rendimento.
Por todas estas razões, lamentam profundamente que a Comissão tenha proposto uma
redução do orçamento para o futuro quadro financeiro plurianual 2021-2027 e solicitam que o
actual seja mantido a fim de responder “com êxito” aos “desafios” de natureza económica e
ambiental.
Fonte: Agricultura e Mar

18.junho.2018
Entre os as petos positi vos , que pesar am na classi ficaç ão, estão questões na ár ea da energia e do cli ma, “à escal a eur opei a e em termos de defesa de pol ític as mais ambici osas” e à es cal a naci onal, com “ vári os c ompr omiss os nomeadamente a r etirada do car vão até 2030 e a neutr alidade c arbónica em 2050”, explicou Fr ancisco F erreira. “Inf eliz mente, Portug al tem também asp eto s n egativo s aqui pond erados, nom eadam ente a po ssibilid ad e d e vir a explor ar petró leo e gás é, sem dúvid a, visto à escala eu ropeia, como um retro cesso p otencial e r elevante”, r ealç ou, acres centando que, em relação ao uso do c ar vão, o Governo fi xou a data de 2030 par a termi nar, mas “er a bom que acontec ess e antes” .
Par a o especi alista em alterações climátic as, no trabal ho da C AN-Europe “há algumas s urpr esas”, c omo a Finl ândia, que está em nono l ugar, o últi mo lugar da Pol óni a “ acaba por ser i nevi tável” porque o país conti nua a apos tar muito no us o do c ar vão e “tem dific ultado muitas das negoci aç ões à escal a eur opei a”, além do penúlti mo l ugar para a Irlanda e o s exto par a a Di namarca.

PORTUGAL ESTÁ NO PÓDIO EUROPEU DO COMB ATE ÀS ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS
Portugal surge em segundo lugar num ranking dos países europeus que avalia a ambição em
metas e medidas para cumprir o Acordo de Paris contra as alterações climáticas.
Portugal surge em segundo lugar num ranking dos países europeus que avalia a ambição em
metas e medidas para cumprir o Acordo de Paris contra as alterações climáticas.
Portugal está em segundo lugar entre os países europeus num ranking sobre ambição em
metas e medidas para cumprir o Acordo de Paris contra as alterações climáticas, sendo
somente ultrapassado pela Suécia, segundo um estudo hoje divulgado. A grande maioria dos
Estados-membros da União Europeia (UE) “está a falhar o objetivo” de alcançar as
metas do Acordo de Paris e Portugal está entre os poucos países que tem apelado para
metas e políticas mais ambiciosas na área da energia e clima, como a redução das
emissões de gases com efeito de estufa, conclui o estudo apresentado pela Rede Europeia de
Ação Climática (CAN-Europe).
Intitulado Off target: Ranking of EU countries’ ambition and progress in fighting climate change,
o estudo avalia o papel que os Estados-membros estão a desempenhar na definição de metas
e políticas ambiciosas na área da energia e clima e o progresso que estão a fazer na redução
das emissões de gases com efeito de estufa e na promoção das energias renováveis e
eficiência energética. O trabalho foi divulgado em Portugal pela Associação Sistema Terrestre
Sustentável, Zero, que integra a CAN-Europe, e lista nos primeiros lugares a Suécia (77%),
Portugal (66%), França (65%), Holanda (58%) e Luxemburgo (56%), considerando que não há
qualquer país a preencher os requisitos para ocupar o primeiro lugar.
“Temos um segundo lugar que no fundo é um terceiro, na medida em que nenhum país
da Europa atinge os 100%, somos o segundo país porque a Suécia nos consegue
superar nesta seriação dos 28 países da União Europeia”, disse à agência Lusa o
presidente da Zero, Francisco Ferreira. Para o ambientalista este resultado “muito simpático”
para Portugal mostra que o país “tem um caminho que não pode perder em termos de
oportunidade” para cumprir o Acordo de Paris. “Reflete acima de tudo o esforço que Portugal
tem vindo a fazer, quer internamente, quer nas negociações à escala europeia e, nesse
contexto, tem sido dos países que tem defendido metas mais ambiciosas” para a redução de
gases com efeito de estufa, apontou.
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Entre os aspetos positivos, que pesaram na classificação, estão questões na área da energia e
do clima, “à escala europeia e em termos de defesa de políticas mais ambiciosas” e à escala
nacional, com “vários compromissos nomeadamente a retirada do carvão até 2030 e a
neutralidade carbónica em 2050”, explicou Francisco Ferreira. “Infelizmente, Portugal tem
também aspetos negativos aqui ponderados, nomeadamente a possibilidade de vir a
explorar petróleo e gás é, sem dúvida, visto à escala europeia, como um retrocesso
potencial e relevante”, realçou, acrescentando que, em relação ao uso do carvão, o Governo
fixou a data de 2030 para terminar, mas “era bom que acontecesse antes”.
Para o especialista em alterações climáticas, no trabalho da CAN-Europe “há algumas
surpresas”, como a Finlândia, que está em nono lugar, o último lugar da Polónia “acaba por ser
inevitável” porque o país continua a apostar muito no uso do carvão e “tem dificultado muitas
das negociações à escala europeia”, além do penúltimo lugar para a Irlanda e o sexto para a
Dinamarca.

18.junho.2018
AGRICULTORES ESTÃO A PAGAR A SAÍDA DO REINO UNIDO DA UE
As novas políticas da União Europeia não podem ser feitas à custa da PAC e da Coesão,
alertam os especialistas.
“São os agricultores que estão a pagar a saída do Reino Unido da União Europeia”, sentencia
Luís Mira. O secretário-geral da Confederação dos Agricultores de Portugal acusa a Comissão
Europeia de ser “perita em comunicação” e de esconder a verdadeira dimensão dos cortes
propostos. Numa análise à proposta da Comissão Europeia para a Política Agrícola Comum
(PAC) a convicção geral é de que os textos do regulamento não estarão prontos a tempo
das eleições europeias.
“Esta proposta que temos pela frente um ano de negociação é uma maratona”, alerta Luís Mira,
frisando que é demasiado cedo para alguém se proclamar vencedor. No dia em que 15
Estados membros, incluindo Portugal, entregam à Comissão Europeia um documento no qual
exigem um maior financiamento para a PAC, a Comissão Europeia organizou uma conferência
sobre o futuro orçamento comunitário, nomeadamente sobre a PAC, e os intervenientes
mostraram-se críticos com aquilo que é desde já conhecido.
“As novas políticas da União não podem ser feitas à custa da PAC e da Coesão“, afirma
Patrícia Fonseca. A deputada do CDS sublinha que Portugal é duplamente afetado pelo corte
de 15% proposto pela Comissão para o desenvolvimento rural, porque o segundo pilar da PAC
pesa 50% no orçamento agrícola nacional: “um corte de 15% sobre metade do orçamento é
diferente de um corte sobre só 20%”, frisa a deputada.
“Portugal tem dos níveis de pagamento por hectare dos mais baixos da Europa, por isso
se ainda tivermos em cima disso um corte de 15% isso seria muito mau”, salienta Bruno Dimas,
subdiretor-geral do Gabinete de Planeamento e Políticas. O responsável concorda com Luís
Mira sobre as capacidades comunicacionais da Comissão: “A Comissão está bem preparada e
neste quadro financeiro” já tem o seu punch line — “este quadro financeiro é maior do que o
anterior”, mesmo com o Brexit.
Este corte transversal sobre o desenvolvimento rural é uma forma de beneficiar os
países ricos, defende Luís Mira, até porque, nas ajudas diretas (o primeiro pilar) Portugal
recebe valores baixos porque são calculados a partir de uma base muito pequena quando a
agricultura nacional ainda era incipiente.
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Hugo Almeida, da Direção Geral da Agricultura da comissão Europeia, frisa, por seu turno, que
o corte não poderia ser sugerido de outra forma, porque é o primeiro pilar que assegura o
rendimento dos trabalhadores. E se os Estados membros o desejarem podem transferir 15%
das verbas do primeiro pilar para o segundo. Uma ideia rejeitada à partida pelos membros do
painel, dada a composição do orçamento português. Outras das alternativas sobre a mesa
é recorrer ao Horizonte Europa que tem dez mil milhões de euros reservados para
investimentos agrícolas inovadores. Mas aqui todos os Estados membros concorrem em pé de
igualdade e tendencialmente os países do norte da Europa beneficiam mais destes programas.
Outra das críticas foi para o “risco de renacionalização” da PAC, porque, de acordo com a
proposta da Comissão o primeiro pilar passa a ter um sistema de plano e aprovação da
Comissão Europeia em conjunto com o processo de aprovação do Programa de
Desenvolvimento Rural. A política agrícola “vai ficar mais dependente da importância que cada
Governo dará ao setor agrícola”, alerta Patrícia Fonseca. Contudo, Francisco Avillez, professor
do Instituto Superior de Agronomia e conselheiro do comissário europeu da Agricultura, Phil
Hogan, lembra que esta é a resposta da Comissão para “o pedido de há anos dos Estados
membros para que Bruxelas respeite as idiossincrasias da agricultura de cada país”. O
consultor defende que mais do que discutir os montantes que cabem a cada um, o importante é
discutir onde deve ser gasto o dinheiro.
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