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FLASH INFORMATIVO

 ALIMENTOS COMPOSTOS: Ligeira progressão da produção europeia em 2017 não deverá
repetir-se este ano

 ALIMENTAÇÃO ANIMAL: Na sequência da Assembleia-Geral e da Conferência de Lyon,
apresentamos as principais conclusões do Conselho da FEFAC

 ALIMENTOS MEDICAMENTOSOS: IACA e Indústria europeia saúdam acordo das Instituições
comunitárias no final da presidência da Bulgária

 BOLSA DO PORCO (21/06/18): Tendência de manutenção
 BOLSA DO BOVINO (22/06/18): Manutenção em todas as categorias e classificações
 PREÇOS MÉDIOS DE PRODUTOS PECUÁRIOS (semana de 18/06/18 a 24/06/18):
AVES: Tendência de manutenção nos produtos avícolas, com exceção do frango vivo em
Dão-Lafões (subida)
BOVINOS:Tendência de estabilidade na generalidade dos mercados
SUÍNOS: Tendência de estabilidade nos porcos e leitões
OVINOS: Alentejo Litoral, em quebra, contraria tendência de manutenção
 PREÇOS DOS CEREAIS NO MERCADO INTERNO
 COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS
 LEGISLAÇÃO: Medidas sanitárias e Resolução do Parlamento Europeu sobre os próximos
passos para atingir os objetivos globais e os compromissos da UE em matéria de nutrição e
segurança alimentar no mundo

 RECORTES DE IMPRENSA: Destaques para a seca nos Açores (Ilha Terceira), promoção da
carne de coelho, concertação social e reforma da PAC pós 2020; ainda o rescaldo da III Gala
Porco d’Ouro
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NOTÍCIAS DE MERCADOS
ALIMENTOS COMPOSTOS – Ligeira progressão de 2017 não deverá repetirse este ano na União Europeia
De acordo com a FEFAC, cujos dados foram apresentados no quadro da Assembleia-Geral de
Lyon, a produção de alimentos compostos na União Europeia registou um crescimento de 1.5%
em 2017, situando-se nos 159,1 milhões de tons, esperando-se uma tendência de estabilidade
para 2018. De resto, estimativas que confirmam as opiniões dos peritos da FEFAC,
designadamente no Comité “Alimentos Compostos”.
Os alimentos para bovinos, a que não será alheia a conjuntura na produção de leite, mas
também a situação de seca em Portugal e Espanha, entre outros, registaram a taxa de
crescimento mais elevada (+ 3,6%), situando-se nos 44,8 milhões de tons, enquanto as aves
(55,1 milhões) e os alimentos para suínos (50,8 milhões) tiveram aumentos de produção mais
moderados (+ 1,4 e + 1,0%, respetivamente). Com cerca de 8 milhões para a Espanha, e 7,3
milhões para a Alemanha, estes são os principais produtores neste subsetor, longe do Reino
Unido (5,5) e da França (5,2).
Nos alimentos para suínos, temos novamente um ano positivo, após a desaceleração de 2016.
Os efeitos ainda persistentes da peste suína africana na Europa Oriental pesaram
significativamente no desenvolvimento da produção de carne de suíno. A exceção permanece
na Polónia, que, apesar da ameaça permanente da doença, conseguiu aumentar a sua
produção em 7%.
A imagem é extremamente contrastada em toda a Europa para a alimentação animal: os
países do Norte registaram um crescimento de volumes entre 4 e 12%, enquanto os do Sul, em
geral, viram a sua produção estabilizar, embora a Espanha tenha tido um bom desempenho
(em alta, tal como Portugal), e entre os países do Leste, apenas a Polónia e a Bulgária têm
visto um aumento significativo da produção (8% ou superior).
Este ano, o surto de gripe aviária afetou várias regiões produtoras de aves da Europa,
nomeadamente a França e a Hungria. No entanto, esta situação foi compensada pelo aumento
em muitos outros países, levando a um incremento global nos alimentos para aves de 1,4% em
2017 quando comparado com 2016, confirmando assim a sua posição de líder da produção de
alimentos compostos industriais da EU (55,1 milhões de tons), bem à frente da alimentação de
suínos. Durante o quarto ano consecutivo, a Polónia foi um dos países com melhores
resultados, um crescimento anual de 7,5%, impulsionado pela procura de alimentos para aves
que transformou aquele País no maior país produtor da UE, mas também um aumento de 8%
na alimentação animal.
Todos os grandes países produtores de alimentos compostos (acima de 10 mio. t/ano) têm
visto a sua produção crescer (entre 0,4 e 3,5%), com exceção da França, que ainda está
lutando para recuperar do surto da gripe aviária. A Alemanha continua a ser o principal país
produtor, seguido pela Espanha, alargando assim a diferença para a França, que permanece
na terceira posição. Numa conjuntura dominada pela Alemanha e Espanha, na produção
global, os nossos vizinhos ibéricos são líderes nos bovinos e suínos, enquanto a França detém
a liderança nos alimentos para aves.
Perspetivas para 2018
Para 2018, os peritos de mercado da FEFAC são relativamente prudentes.
O setor do leite ainda precisa de recuperar da grave crise do preço do leite e de se libertar dos
elevados stocks acumulados, sendo de esperar uma redução na procura de rações para este
segmento, entre 0,5 e 1%.
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Por outro lado, temos uma série de fatores que vão influenciar o comportamento da produção
de suínos: a evolução dos efetivos e da produção de carne, e a subsequente procura de
alimentos para suínos dependem, em larga medida, da procura global de carne de suíno, que
deverá estabilizar. O desenvolvimento da legislação nacional/local sobre os efluentes e as
emissões de fósforo também pode ter um impacto. No entanto, a principal incerteza permanece
na possível expansão da área afetada pela peste suína africana. Uma ligeira redução da
produção de alimentos de suínos em 0,5 ou 1% é, portanto, possível. No setor avícola, embora
as exportações continuem a ser afetadas por restrições em Países Terceiros devido à gripe
aviária, espera-se que a tendência persistente para o aumento do consumo de carne de aves
na UE mantenha a procura de alimentos ao nível de 2017; temos, no entanto, em contraponto,
a tendência em determinados países ocidentais, para reduzir a densidade das aves,
desencadeada por pressões do bem-estar animal. Em geral, os peritos FEFAC preveem uma
estabilização ou redução moderada da produção de alimentos compostos (entre 0 a-0,5%).

ALIMENTAÇÃO ANIMAL – Principais Conclusões do Conselho da FEFAC
Como é do conhecimento da Indústria, decorreu em Lyon na passada semana (dias 20 e 21 de
junho) a Assembleia Geral Anual da FEFAC, em Lyon, numa coorganização entre a FEFAC e a
nossa congénere francesa EUROFAC. Trata-se de um evento que decorre entre os
Congressos, que se realizam habitualmente de 3 em 3 anos.
Para além da componente interna, tivemos uma pública, que contou com a presença de 160
participantes, numa Conferência dividida em duas Sessões: uma sobre a resistência
antimicrobiana e o papel da indústria da alimentação animal, no dia 20 de junho, moderada por
Alexander Döring, imediatamente a seguir às boas-vindas pelo Presidente Nick Major; a outra,
dia 21 de junho, sobre a PAC pós 2020 e o Plano Europeu da Proteína, moderada pelo
Secretário-Geral da IACA. Ambas muito interessantes e com um debate que, certamente, se
prolongou para além do Auditório.
A delegação da IACA foi constituída pelo Presidente Romão Braz, Diretora Cristina de Sousa,
na qualidade de Membro do Praesidium e Vice-Presidente da FEFAC e Jaime Piçarra, na
qualidade de Secretário-Geral da IACA e Coordenador da Task Force da FEFAC sobre a PAC.
Os representantes da IACA estiveram presentes na reunião do 198ª Conselho da FEFAC,
sintetizando-se aqui as principais conclusões:
 Modelo de Governação da FEFAC: os membros do Conselho aprovaram as
recomendações do Praesidium sobre a revisão do atual modelo, clarificando as
responsabilidades dos órgãos-chave de decisão, da assembleia geral, do Conselho e do
Praesidium (em questões de emergência que requerem uma resposta rápida) e os principais
órgãos consultivos, o colégio dos diretores-gerais, o grupo de direção e as sete comissões
permanentes, bem como as Task Force temporárias e os grupos de trabalho. A proposta
também inclui descrições de trabalho mais precisas sobre os membros que são eleitos para
os diferentes cargos ou funções.
 Adesão da AIC: os membros do Conselho acordaram a prorrogação da total adesão da AIC
(associação congénere do Reino Unido) a 31 de dezembro de 2020, com base na
recomendação do Praesidium de seguir o acordo político UE/Reino Unido sobre o período
de transição/implementação do BREXIT, durante o qual o Reino Unido continua a ser "de
facto" membro do Mercado Único. Observaram a eventual necessidade de declarar
determinados temas da agenda como itens reservados, no caso de só afetarem os Estadosmembros da UE (por exemplo, a fixação de pagamentos ligados para as culturas proteicas),
verificando que a AIC mantém os direitos de voto completos para qualquer tema abrangido
pelo mercado único da UE. O Conselho da FEFAC irá rever o estatuto de membro da AIC
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"pós-2020", à luz do progresso da negociação em relação ao futuro acordo de parceria
"profundo e especial" entre a UE e o Reino Unido.
 Mandato do Praesidium para a revisão dos estatutos FEFAC: o Conselho concordou
com a análise e a recomendação sobre a necessidade de rever os estatutos da FEFAC
relativos à criação de uma estrutura de Direção "real", verificando que as revisões anteriores
do funcionamento do Conselho como órgão de decisão-chave não permitiram um resultado
satisfatório. Concordaram com a manutenção do modelo de associação nacional,
convidando o Praesidium a apresentar uma proposta mais pormenorizada para a futura
composição, papel e funcionamento do futuro Conselho, que deverá substituir o presente
Conselho e o Praesidium. Observaram a intenção de fortalecer o papel da Assembleia-Geral
e do Colégio dos Diretores-Gerais, órgão onde estão representados os Diretores-Gerais ou
Secretários-Gerais das Associações membros.
 60 º Aniversário da FEFAC em junho de 2019 em Bruxelas e XXIX Congresso em junho
de 2020, em Antuérpia: o Conselho observou o esboço do programa do 60º Aniversário, no
qual Phil Hogan, Comissário da Agricultura, e Joel Newman, Presidente da AFIA (congénere
dos EUA), serão os oradores principais. Congratularam-se ainda com a proposta Associação
belga BEMEFA, de uma consulta interativa dos membros da FEFAC e dos stakeholders
sobre a futura carta de sustentabilidade FEFAC que deve ser acordada e assinada como
conclusão do XXIX Congresso a realizar em Antuérpia, incluindo a questão sobre uma
eventual nova imagem e logotipo.
 Memorando de Cooperação com o Irão: o Conselho aprovou a recomendação do
Praesidium de subscrever um memorando de cooperação com a Associação da Indústria de
Alimentos Compostos do Irão, IRFIA. Os Presidentes da IRFIA, Dr Ghadirly, e da FEFAC,
Nick Major, assinaram o MoU, destacando o interesse mútuo no fortalecimento do
intercâmbio de informações sobre a gestão da segurança alimentar e as melhores práticas
para a Indústria. A IRFIA representa 645 empresas, que produziram cerca de 10 milhões de
tons/ano em 2017. A taxa de crescimento anual de 7%.
No que respeita às ações de lobbying da nossa organização europeia, foram passados em
revista os seguintes dossiers:
• Reforma da PAC e Plano de Proteínas da UE: O Conselho congratulou-se com as
intervenções da DG AGRI e dos principais intervenientes durante a Assembleia-Geral
pública sobre o plano de proteínas da UE, recomendando que a FEFAC continue a
pressionar a DG AGRI com as suas principais mensagens e recomendações para
concentrar-se numa oferta competitiva de proteínas vegetais que satisfaçam a procura da
indústria em proteínas da alta qualidade, ao manter o acesso às fontes de importação.
Apoiaram o convite da Comissão Europeia ao Presidente Nick Major, para intervir, como um
dos oradores principais, na Conferência de encerramento da DG AGRI sobre o plano de
proteínas da UE que vai decorrer nos dias 22 e 23 de novembro de 2018 em Viena, já no
âmbito da Presidência da Áustria. Recorde-se que a nossa Indústria é a principal utilizadora
de proteínas.
 "Não-OGM"/Workshop FEFAC: O Conselho concordou com as recomendações do Comité
“Alimentos Compostos” e do Praesidium na harmonização de regras à escala europeia, para
o fornecimento de alimentos para animais "não-GM". Aprovaram a proposta de organizar um
Workshop de peritos a nível da UE, recomendando uma primeira mesa-redonda com
organismos de certificação e sistemas de controlo que se centrariam no reconhecimento
mútuo e na harmonização dos requisitos técnicos e de testes para o fornecimento dos
alimentos não-GM. Observaram que diversos sistemas de certificação estão a oferecer ou a
desenvolver módulos da certificação do "não-GM" completamente diferentes. Uma mesaredonda com a DG SANTE e as autoridades nacionais e outras partes interessadas poderia
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ser prevista numa segunda etapa, abordando as principais diferenças entre as legislações
nacionais relativas aos pedidos de alimentos não-GM relativos aos produtos animais.
• Plano de ação sobre a soja responsável e PEF/GFLI: O Conselho aprovou a
recomendação do Comité de sustentabilidade para continuar a cooperação com
APROSOJA, ABIOVE, FEDIOL e IDH, com foco na conclusão do Benchmarking SOJAPLUS
pelo ITC, no quadro do Guia da FEFAC, como prioridade-chave. Foi ainda aprovado o
mandato para abrir negociações com o IDH e as associações nacionais interessadas para o
período 2018-2020 para um terceiro contrato, centrando-se nas atividades de divulgação
com parceiros a jusante, e na exploração da possível ligação e sinergias com a abordagem
PEF e banco de dados GFLI (pegada ambiental).
De registar a apreciação muito positiva que foi feita aos representantes da IACA em dossiers
relevantes e em diferentes frentes, como a assinatura do acordo com o Irão, que resultou da
visita àquele país, numa missão da Diretora Cristina de Sousa a acompanhar o Comissário
Hogan, ou a contribuição para o dossier da revisão da PAC, no Plano da Proteína, ou na
missão ao Brasil e o nosso envolvimento no Projeto Soja Plus.
Ainda sem qualquer confirmação, apenas uma ideia, a IACA pode ser candidata, depois do
Congresso de Antuérpia, em 2020, a organizar, pela terceira vez (depois do Estoril em 1981 e
Porto, em 2017), um Congresso em Portugal, em 2023 e, provavelmente, nos Açores.

ALIMENTOS MEDICAMENTOSOS – Indústria europeia saúda acordo político
A Indústria europeia, IACA incluída, congratulou-se com o acordo político das instituições
europeias sobre os alimentos medicamentos, no quadro da nova proposta de Regulamento.
O acordo segue o compromisso adotado que foi feito sobre a proposta de um novo
regulamento dos medicamentos veterinários, que fazia parte de um pacote com a proposta dos
alimentos medicamentosos devido à ligação entre entre ambos, nomeadamente no que diz
respeito às medidas contra a Resistência Antimicrobiana (RAM).
A FEFAC congratula-se que, aos olhos das autoridades, os alimentos medicados sejam
reconhecidos como uma forma segura e legítima de administração de medicamentos para
os animais de produção. O acordo estabelece requisitos técnicos proporcionados para a
fabricação de ração medicada em unidades multiuso, o que foi uma preocupação fundamental
desde o início do processo.
As restrições ao uso profilático e metafilático com vista a travar a ocorrência de resistências
são consistentes com as decisões políticas tomadas no contexto do Regulamento veterinário
dos medicamentos.
A FEFAC, apoiada pela IACA e contra a posição de algumas associações congéneres, referiu
sempre que a produção de alimentos medicamentosos é um serviço prestado pelos fabricantes
de alimentos compostos aos produtores pecuários para tratar os animais doentes, com base no
aconselhamento e prescrição do veterinário.
Fornecer soluções de alimentação não medicada é o principal negócio dos fabricantes de
alimentos compostos e representa uma contribuição fundamental para apoiar a saúde dos
animais e reduzir a necessidade de tratamento veterinário.
Para mais informações sobre o papel da nutrição animal tendo em vista uma ótima gestão da
saúde animal, que representa igualmente a nossa visão, porque também a ajudamos a
construir, ler aqui.
Fontes: FEFAC/IACA
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BOLSA DO PORCO

INFORMAÇÃO SEMANAL

Sessão de 21 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

21 de junho

1.220

Lérida: Euros peso/vivo

França

21 de junho

1.205

Holanda

15 de junho

1.380

Dinamarca

21 de junho

1.170

Alemanha

20 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 28 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 24 de 22 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 29 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

3,95

-1,25%

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

2,50

-10,71%

2,40

2,40

0,00%

2,70

2,70

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 €

Variação

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

0,95

1,00

5,26%

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

1,85

1,85

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
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

1,59

1,60

0,63%

Algarve

2,03

2,03

0,00%

Beira Interior

1,74

1,74

0,00%

Beira Litoral

1,59

1,59

0,00%

Entre Douro e Minho

1,75

1,75

0,00%

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

1,73

1,73

0,00%

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

186,00

192,00

3,23%

Cevada Forrageira (Hexástica)

188,00

189,00

0,53%

Milho Forrageiro

170,00

177,00

4,12%

Mercados
LISBOA

Semana Anterior :
Semana Corrente:
Fonte: SIMA/GPP

De 11 a 17/06/2018
De 18 a 24/06/2018
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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 155 – 19 de junho de 2018
Regulamento de execução (UE) 2018/878 da Comissão de 18 de junho de 2018,
Que adota a lista dos Estados-Membros ou partes do território de Estados-Membros que
satisfazem as regras de classificação estabelecidas no artigo 2.o, n.os 2 e 3, do Regulamento
Delegado (UE) 2018/772 relativo à aplicação de medidas sanitárias preventivas para o controlo
da infeção por Echinococcus multilocularis em cães PDF
Decisão de Execução (UE) 2018/883 da Comissão de 18 de junho de 2018,
Que altera o anexo da 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) 3942 PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 159 – 22 de junho de 2018
Regulamento de Execução (UE) 2018/892 da Comissão de 21 de junho de 2018,
Que fixa o preço mínimo de venda de leite em pó desnatado para o vigésimo primeiro concurso
parcial no âmbito do concurso aberto pelo Regulamento de Execução (UE) 2016/2080 PDF
Decisão de Execução (UE) 2018/894 da Comissão de 21 de junho 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) 4007] PDF
Jornal Oficial da União Europeia
C 215 – 19 de junho de 2018
Resolução do Parlamento Europeu de 5 de outubro de 2016,
Sobre os próximos passos para atingir os objetivos globais e os compromissos da UE em
matéria de nutrição e segurança alimentar no mundo (2016/2705(RSP)) PDF

RECORTES DA IMPRENSA
AGROPORTAL
25.junho.2018
AGRICULTORES DA TERCEIRA ESTIMAM QUEBRA DE PRODUÇÃO ATÉ 40% DEVIDO À
SECA
Os agricultores da ilha Terceira, nos Açores, estimam uma quebra entre 30% e 40% na
produção de leite, na sequência da seca dos últimos três meses, que afetou a produção de
milho.
“Nos primeiros cinco meses [de 2018], até tivemos uma produção superior ao ano passado. No
mês de junho tem caído abruptamente e vamos notar ainda mais nos próximos meses. E vai
haver rutura de stocks, porque se calhar 30% a 40% da produção do leite é capaz de cair”,
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adiantou hoje o presidente da Associação de Jovens Agricultores Terceirenses (AJAT),
Anselmo Pires.
O produtor agrícola falava, em declarações aos jornalistas, à margem de uma visita a alguns
campos de milho na Praia da Vitória, acompanhado pelo secretário regional da Agricultura e
Florestas dos Açores, João Ponte.
Segundo o agricultor, embora seja comum a outras ilhas nos Açores, a seca “acentuou-se mais
cedo” nas ilhas Terceira e Graciosa e num nível superior ao registado nos últimos 50 anos.
“No meu tempo, nunca houve nada disto. Os mais antigos referem que há mais de 50 anos
houve um caso parecido, mas não tanto gravoso como este ano”, sublinhou.
Segundo Anselmo Pires, a falta de chuva nos meses de abril, maio e junho provocou atrasos
na produção de erva e milho, o que fará com que alguns agricultores tenham de importar
produtos para alimentar os animais, já a partir de julho.
“Foi semeado menos 60% do milho este ano na ilha Terceira. Destes 40% que foram
semeados, se calhar 10% vão ser colhidos, vão vingar”, salientou, acrescentando que a
produção de rolos de erva registou “uma quebra de 50%”.
Os agricultores fazem habitualmente silos de milho em setembro para utilizarem durante o
inverno e a primavera, mas este ano, mesmo que chova no verão, não haverá produção
suficiente para assegurar a alimentação do gado bovino.
Por outro lado, o presidente da Associação de Jovens Agricultores Terceirenses alertou para a
possibilidade de se registarem constrangimentos no abastecimento de água para os animais.
“Era preciso que os furos que estão instalados começassem a ser equipados para retirar água,
porque os reservatórios não vão aguentar este verão. Temos animais nesta altura do ano a
beber mais de 120 litros de água por dia”, frisou.
Anselmo Pires reivindicou a atribuição de apoios do Governo Regional, alegando que esta
quebra de alimentos “vai afetar bastante a produção de leite e mesmo de carne”.
O secretário regional da Agricultura e Florestas disse que iria definir medidas a tomar nos
próximos dias, realçando que “a situação é muito complexa” e diferente de ilha para ilha.
“Esta semana vamos reunir-nos com a Federação Agrícola dos Açores para, no fundo, se
possível, tomar algumas decisões e avançar com soluções concretas para minimizar os
prejuízos, que não há dúvidas que vão existir”, apontou.
Questionado sobre a possibilidade de atribuição de apoios aos agricultores, João Ponte disse
que o executivo açoriano não quer “avançar com decisões avulsas”, por isso vai fazer “uma
avaliação concreta em todas as ilhas”, para poder criar um “plano de ação específico”, em
articulação com as associações representativas dos agricultores.
Segundo o governante, as ilhas Terceira, Santa Maria e Graciosa apresentam “situações mais
complexas”, mas todas as ilhas requerem atenção.
“Não há dúvidas de que vão existir carências de alimentação, não há dúvidas de que as
produções de leite vão baixar. Isso parece-me que é inequívoco, mesmo que possa chover
durante os meses de julho e de agosto”, salientou.
João Ponte realçou ainda a necessidade de canalizar os fundos do próximo quadro comunitário
de apoio para o reforço da capacidade de reserva de água, que apresenta carências sobretudo
nas ilhas do Pico, de Santa Maria e de São Miguel.
Fonte: Açoriano Oriental
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25.junho.2018
UE FINANCIA CAMPANHA PARA CONSUMO DA CARNE DE COELHO NA PENÍNSULA
IBÉRICA
Os criadores de coelhos estão a passar por uma crise. Há falta de consumo e os produtores
estão a sofrer consequências financeiras. A cunicultura está em risco de desaparecer na
Europa. A UE reconheceu esse risco e vai financiar, durante 3 anos, uma campanha de
sensibilização de consumo de carne de coelho na Península Ibérica.
“Ciente do risco de extinção desta actividade e das nefastas consequências económicas e
sociais que daí advêm, a União Europeia foi sensível aos pedidos de apoio” da ASPOC –
Associação Portuguesa de Cunicultura e da Intercun – Organizacion Interprofisional Cunicola e
aceitou financiar uma campanha de sensibilização para o consumo da carne de coelho na
Península Ibérica nos próximos 3 anos, refere um comunicado da ASPOC.
“Crise sem precedentes em toda a Europa”
O mesmo comunicado frisa que o sector da cunicultura está a viver uma “crise sem
precedentes em toda a Europa”, prevendo-se que “possa desaparecer em poucos anos se não
houver uma política comunitária de sensibilização” para o consumo da carne de coelho.
Só na Península Ibérica, a produção deste alimento caiu 16% em pouco mais de 10 anos,
tendo passado de 78.100 toneladas/ano para 65.600 toneladas/ano. Este declínio resulta
exclusivamente de uma quebra constante do consumo da carne de coelho que o sector não
tem conseguido contrariar.
Portugal: campanha arranca a 28 de Junho
Em Portugal, onde a carne de coelho ocupava tradicionalmente um lugar de destaque na dieta
alimentar, a campanha arranca na próxima quinta-feira, dia 28 de Junho, decorrendo o
lançamento oficial na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa.
Presentes no evento de lançamento desta campanha estarão o secretário de Estado da
Agricultura e Alimentação, Luís Medeiros Vieira, da secretária-geral da Associação Portuguesa
de Nutrição, Helena Real, e dos membros da direcção da ASPOC, entre outros convidados.
O Chef Hélio Loureiro e a filha, Bárbara Loureiro, orientarão o showcooking de lançamento
desta iniciativa, num “claro apelo à necessidade de passagem de testemunho geracional desta
tradição da dieta mediterrânica”, acrescenta a ASPOC.
Benefícios da carne de coelho
Classificada como carne branca, é apreciada pelos consumidores pelo seu sabor, por ser
tenra, suculenta, saborosa e de fácil confecção.
“No entanto, a carne de coelho alia prazer e saúde, pois para além de um baixo valor calórico,
possui uma excelente composição nutricional, devendo fazer parte de uma alimentação
variada, completa e equilibrada, sendo aconselhada para os consumidores de todas as idades
pelos
mais
variados
motivos”,
refere
a
ASPOC
no
site
da
sua
responsabilidade www.comercoelho.pt.
E adianta que, no que respeita aos macronutrimentos, a carne de coelho destaca-se pelo seu
elevado teor em proteínas, nutriente responsável pelo crescimento, conservação e reparação
dos nossos órgãos, tecidos e células, sendo indicada uma ingestão em maiores quantidades
nas crianças e adolescentes em fase de crescimento e nos desportistas, sendo que uma
alimentação desequilibrada e deficiente num desportista pode vir a produzir alterações
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metabólicas, bioquímicas e fisiológicas, senso essencial a ingestão adequada de proteínas
para a manutenção e desenvolvimento da massa muscular.
Proteínas de alto valor biológico
Para além disto, a carne de coelho fornece proteínas de alto valor biológico, ou seja, possui
aminoácidos nas quantidades e proporções adequadas às necessidades do organismo, sem as
desvantagens normalmente associadas ao consumo de carnes vermelhas, tais como, maior
ingestão de colesterol e gorduras saturadas.
“Recomenda-se, por isso, que se escolham carnes brancas, sendo a carne de coelho uma
carne de eleição nesse sentido, devido ao seu baixo teor em gorduras saturadas e colesterol,
sendo aconselhável para prevenir ou não agravar determinadas patologias como as doenças
cardiovasculares”, pode ler-se no site.
Por outro lado, uma vez que apresenta um conteúdo de ácido úrico mais baixo que as carnes
vermelhas, a carne de coelho é indicada para pessoas com gota e níveis elevados de ácido
úrico no sangue.
A carne de coelho é de fácil digestão, sendo indicada para fazer parte das refeições de
crianças, idosos e quem possuir problemas de estômago.
Fonte: Agricultura e Mar Actual

25.junho.2018
CIP NÃO ACREDITA QUE PS ALTERE ACORDO DE CONCERTAÇÃO SOCIAL
A concertação social foi o tema em debate no Em Nome da Lei do passado sábado, onde
foram convidados António Saraiva (CIP), Carlos Silva (UGT), Arménio Carlos (CGTP) e Luís
Gonçalves da Silva (professor de Direito do Trabalho).
António Saraiva, presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), acredita que a
bancada do PS “não irá alterar as medidas negociadas em sede de concertação social, porque
isso seria uma deslealdade com António Costa, que assinou o acordo com os parceiros sociais
na dupla qualidade de PM e líder do PS”.
O acordo de concertação social tinha como objetivo combater a precariedade laboral e
promover a negociação coletiva. Mas algumas das suas medidas são contestadas, não só pelo
PCP e pelo Bloco de Esquerda, como por alguns deputados da bancada socialista.
Uma das medidas em que os deputados do PS poderão mexer, impondo uma cláusula travão
que evite abusos da parte das entidades patronais, é o alargamento de 90 para 180 dias o
período experimental dos contratos para trabalhadores à procura do primeiro emprego ou para
desempregados de longa duração.
No Em Nome da Lei deste sábado, o líder da UGT, Carlos Silva, revela que “não veria com
maus olhos essa alteração ao acordo que assinou esta semana em sede de concertação
social.”
O alargamento do período experimental é repudiado pela CGTP, que mais uma vez não
assinou o acordo de concertação social. Arménio Carlos diz que “a medida em nada combate a
precariedade, antes a agrava”.
E quanto à redução de três para dois anos do prazo máximo dos contratos a prazo, considera
que “a medida não chega. É preciso controlar se as empresas não despedem no final do prazo,
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para voltar a contratar. E essa fiscalização, defende, faz-se facilmente junto da segurança
social”.
Carlos Silva, o líder da UGT, entende o descontentamento dos partidos da esquerda. Mas
explica que” o acordo resulta de um compromisso Todos tiveram de recuar. E o resultado
obtido é que pela primeira vez em muitos anos se combatem os contratos a prazo”.
O professor de Direito do Trabalho Luís Gonçalves da Silva considera que “o alargamento do
período experimental para os seis meses pode ser chumbado de novo pelo Tribunal
Constitucional. E defende que a medida é uma forma de precariedade substitutiva”.
Na opinião de Luís Gonçalves da Silva, o alargamento do período experimental de 90 para 180
dias, dos contratos para os trabalhadores à procura do primeiro emprego ou desempregados
de longa duração, é “uma forma de precaridade substitutiva. Os 180 dias, diz, não se
justificam”.
Aliás, acrescenta, o Governo podia ter estado quieto. “Melhor do que uma alteração duvidosa,
é alteração nenhuma”, defende, considerando que “há demasiadas mexidas na lei laboral”.
Patrões admitem salário mínimo acima dos 600€
A discussão do salário mínimo nacional para 2019 pode trazer surpresas, diz António Saraiva.
O presidente da CIP diz que as confederações patronais vão “surpreender a sociedade” em
2019. Em entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1, António Saraiva não avança valores,
mas diz que as confederações já estão a discutir o tema e poderão avançar uma proposta na
próxima discussão sobre o salário mínimo.
Segundo o presidente da Confederação Empresarial, “os 600 euros são a meta do Governo,
mas provavelmente se continuarmos neste desenvolvimento, nesta garantia de manutenção e
nas alterações que desejamos produzir ao nível da melhoria dos fatores de produção, então é
possível que esse valor até possa vir a ser melhorado".
Os patrões garantem que não estão contra a subida do salário mínimo e lamentam que exista
uma perceção errada na sociedade. No entanto, os salários têm que estar indexados à
produtividade e ao crescimento, “havendo essa indexação os salários podem e devem subir".
"Que o salário mínimo é baixo todos o reconhecemos. Que deve ser melhorado, todos os
desejamos e por isso provavelmente as confederações patronais vão surpreender a sociedade
portuguesa na próxima discussão" na Concertação Social, avisa.
Fonte: Rádio Renascença

AGRICULTURA E MAR Actual
25.junho.2018
PRESIDENTE DO INIAV: NOVA PAC DARÁ MAIS RELEVÂNCIA À INOVAÇÃO AGRÍCOLA
O INIAV – Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária vai estar na 6ª edição da
AgroGlobal – Feira das Grandes Culturas realiza-se de 5 a 7 de Setembro de 2018, em Valada
do Ribatejo. A comunicação da Feira entrevistou o presidente do Instituto, Nuno Canada, que
considera que “a nova PAC dará mais relevância à área da inovação agrícola”.
Nuno canada diz que a nova PAC “dará mais relevância à área da inovação agrícola, sendo
expectável também um maior financiamento à investigação. Por outro, o novo QCA de apoio à
inovação (após o ano 2020), que se vai chamar Europa 2030, terá um aumento significativo de
dotação financeira”.
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O presidente do INIAV realça ainda que o Comissário Europeu da Inovação, Carlos Moedas,
anunciou que vai alocar 10% desse orçamento (que contempla um total de 10 mil milhões de
euros) à área agrícola. Para Portugal há ainda uma boa oportunidade de financiamento através
do PRIMA (Programa para a Inovação no Mediterrâneo), que está fortemente centrado na área
agrícola, já apresentámos um conjunto alargado de candidaturas a este programa, que se vão
decidir nos próximos meses e provavelmente prolongar ao próximo QCA”.
Transferência de conhecimento para os agricultores
Refira-se que a AgroGlobal decorre numa das estações do INAV, a Estação Zootécnica
Nacional, pelo que o INIAV é parceiro da feira desde a primeira hora. O Instituto vai estar
presente no Pavilhão AgroInov com projectos na área da agricultura de precisão, em palestras
técnicas e científicas e também com um stand.
“A transferência de conhecimento é o nosso modo de estar. Temos 130 projectos de I&D em
curso, dos quais 95% em estreita articulação com o sector agrícola”, garante Nuno Canada.
O INIAV participa em 50 projectos dos Grupos Operacionais do PDR 2020, onde se juntam a
investigação e os utilizadores finais do conhecimento (os agricultores).
“Por exemplo, na área dos cereais estamos a dar formação a técnicos e agricultores em
parceria com a ANPOC e a Escola Superior Agrária de Beja; implementámos as Listas de
Variedades Recomendadas de cevadas e trigos, em parceria com a indústria, para aconselhar
os agricultores sobre as variedades mais adequadas do ponto de vista agronómico e industrial.
Outro exemplo, na área da floresta, criámos com a UNAC, a Escola Nacional de Quadros para
a Floresta para formar engenheiros florestais”, reforça o presidente do INIAV.
Laboratório Colaborativo InnovProtectPlant
E no sentido de transferir conhecimento para o agricultor, o INIAV conta com os Laboratórios
Colaborativos, ecossistemas de inovação que visam transferir conhecimento para a indústria.
O INIAV participa em 5 destes laboratórios. O InnovProtectPlant está orientado para
desenvolver novas moléculas na área dos produtos fitofarmacêuticos e pós-colheita para várias
culturas agrícolas, também numa perspectiva de sustentabilidade e protecção do ambiente.
“O primeiro passo foi dado no dia 15 de Maio, em Elvas, onde ficará sediado este CoLab no
pólo do INIAV, com assinatura do protocolo entre o INIAV, a Câmara Municipal de Elvas e a
Universidade Nova de Lisboa. Os nossos parceiros neste CoLab são a ANPROMIS, a ANPOC,
a Casa do Arroz, a FNOP, a Fertiprado, o CEBAL, a Bayer e a Syngenta”, explica Nuno
Canada.
Projectos na área dos cereais
Já na área dos cereais “há um projecto em parceria com a ARVALIS e um instituto de
investigação da Tunísia que visa desenvolver um ideótipo de trigo adequado à zona do
Mediterrâneo e Sul da Europa, que seja resistente a altas temperaturas e capaz de usar a água
de forma eficiente”, diz o presidente do INIAV.
Em paralelo, o projecto FastBreed visa combinar ferramentas de tecnologia de ponta nas áreas
da genómica e proteómica com os métodos de melhoramento tradicionais, “isto permitirá fazer
melhoramento de trigo mais rápido e mais direccionado às necessidades do sector”,
acrescenta aquele responsável.
Por outro lado, há ainda o Pão de Cereais do Alentejo, um produto certificado, à venda nas
lojas Continente e Auchan, que foi desenvolvido pelo INIAV, a Escola Superior Agrária de Beja
e a indústria de farinhas. “É uma forma de valorizar o que é nacional e de diferenciar os nossos
recursos endógenos”, diz Nuno Canada.
Fonte: Agricultura e Mar Actual
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26.junho.2018
AGRUPALTO É O GRANDE VENCEDOR DO ‘PORCO D’OURO’
As empresas associadas da organização Agrupalto foram as que arrecadaram mais
distinções no âmbito da ‘III Gala Porco d’Ouro’, iniciativa anual da Federação Portuguesa de
Associações de Suinicultores (FPAS) que distingue os melhores suinicultores do país. Ao todo,
o agrupamento de produtores venceu 19 prémios.
As distinções Porco de Diamante e Porco D’Ouro Máxima Produtividade Numérica foram
entregues à exploração Intersuínos da empresa Nuno Correia e a região de Lisboa e Vale do
Tejo arrecadou um total de 23 prémios.
Conheça todos os vencedores nas tabelas abaixo:
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