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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS
DE ALIMENTOS COMPOSTOS PARA ANIMAIS

INFORMAÇÃO
SEMANAL
FLASH INFORMATIVO
• SUSTENTABILIDADE: Projeto GFLI e Desflorestação (Manifesto do Cerrado) na ordem do dia;
IACA e USSEC promovem Seminário sobre o tema da sustentabilidade no próximo dia 19 de
setembro em Lisboa

• RELAÇÕES COMERCIAIS: Relatórios bimensais sobre as trocas comerciais de soja entre os
Estados Unidos e União Europeia são a primeira consequência da Declaração conjunta

• ALIMENTAÇÃO ANIMAL: Relatório da FEFAC 2017/18 marca o primeiro ano de nova liderança,
com a aposta numa estratégia menos defensiva e mais proativa; documento disponível em
www.fefac.eu

• BOLSA DO PORCO (02/08/18): Tendência de manutenção
• BOLSA DO BOVINO (03/08/18): Manutenção em todas as categorias e classificações, apesar das
dificuldades no escoamento da carne

• PREÇOS MÉDIOS DE PRODUTOS PECUÁRIOS (semana de 30/07 a 05/08/18):
AVES: Tendência de manutenção nos produtos avícolas; exceção para os ovos no mercado
do Ribatejo e Oeste (em baixa)
BOVINOS: Tendência de estabilidade
SUÍNOS: Tendência de estabilidade nos porcos; leitões até 12 kg em alta no Alentejo
OVINOS: Mercado misto, maioritariamente de estabilidade

• PREÇOS DOS CEREAIS NO MERCADO INTERNO
• COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS
• LEGISLAÇÃO: Diversos Regulamentos relativos à autorização de aditivos para a alimentação
animal

• RECORTES DE IMPRENSA: Destaques para o setor do leite, na sequência da anunciada baixa
de preços por parte da Indústria, e para os fogos em Monchique; Universidade de Évora
organiza roteiro para a sustentabilidade e competitividade empresarial.

• PROGRAMA DAS VII JORNADAS DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL (FÁTIMA, DIA 27 DE
SETEMBRO)

• CURSO SOBRE LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO SETOR DOS ALIMENTOS PARA ANIMAIS
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NOTÍCIAS DE MERCADOS
SUSTENTABILIDADE – Projeto GFLI e Manifesto do Cerrado no centro da
atualidade e da agenda política
Uma vez que a fase de Projeto do Global Feed LCA Institute (GFLI) está a chegar ao fim, é
tempo de se equacionar a estratégia e modelo de negócio a mais longo prazo.
Recorde-se que este é um consórcio internacional, lançado pelo IFIF (Federação Internacional
de Fabricantes de Alimentos Compostos) a nível global em 2016, e da qual fazem parte para
além da FEFAC, empresas de alimentos compostos e associações europeias (SNIA…) e fora
da Europa (AFIA, USSEC…), cujo objetivo é definir um benchmarking para avaliar o impacto
ambiental da indústria da alimentação animal.
A proposta para o modelo de negócio GFLI foi apresentada aos membros do grupo de projetos
do GFLI da União Europeia e incluiu uma abordagem baseada na adesão, com dois níveis de
adesão para abordar a diversidade de necessidades, com taxas diferenciadas.
Os membros congratularam-se com a proposta de abordagem para a adesão ao GFLI e
salientaram os seguintes pontos:
• Devem fornecer mais informações sobre a abordagem de licenciamento atualmente
incluída no modelo de negócio, e que se aplicará a organizações interessadas numa
utilização comercial dos dados GFLI, tais como consultorias;
• Reduzir o horizonte temporal a 5 anos em vez de 10;
• Seguir uma abordagem menos otimista para o número de novos projetos por ano e o
número de participantes que permanecem como membros GFLI no final de um projeto;
• Incluir a inflação nos custos.
Tendo em conta estes elementos, a proposta do modelo de negócio foi revista e apresentada
ao Conselho de administração da GFLI, tendo sido muito bem-recebida pelo Conselho, que
solicitou a identificação dos custos relacionados com novos projetos GFLI mais fácil de
identificar a partir dos custos estruturais. Isso permitirá avaliar quantos membros são
necessários para a viabilidade GFLI.
A proposta atualizada será discutida na próxima reunião do Conselho de Administração do
GFLI em final de agosto/início de setembro.
Tal como o anterior, ligado à desflorestação que se prende com a soja e o Plano Europeu para
a Proteína, também este tema estará na agenda da reunião do Colégio de Diretores-gerais da
FEFAC, do próximo dia 7 de setembro de 2018, em Viena.
Grupo de empresas de investimento comprometem-se com o Manifesto do Serrado e a
lutar contra a desflorestação
Um grupo de 17 empresas de investimento, com um total de 2.8 biliões de $ assumiram o
compromisso de defesa do Manifesto do Cerrado em 31 de julho de 2018, no sentido de conter
a desflorestação no bioma Cerrado, no Brasil.
No site da FAIRR (Farm Animal Investment Risk & Return) podemos ver algumas dessas
empresas, algumas das quais gigantes mundiais do agroalimentar e da grande distribuição. De
resto, a organização Consumers Goods Forum (CGF, que agrupa muitos dos principais
supermercados, entre os quais grupos como o Lidl, Continente ou Pingo Doce) é um dos
apoiantes deste manifesto e da iniciativa.
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A declaração considera que o Regulamento do código florestal brasileiro não protege o bioma
Cerrado como deveria, dado que "apenas 20% de cada propriedade privada é exigido por
lei para ser preservado para conservação" e "85% da conversão de vegetação nativa
para soja no Cerrado é legal ".
Neste mês de agosto, está previsto um acordo entre produtores, indústria, organizações de
consumidores e a sociedade civil sobre um plano de ação para a erradicação do
desmatamento na área do cerrado. Recorde-se que o Manifesto do Cerrado (Cerrado
Manifesto) foi lançado em setembro de 2017 e tem 76 organizações como signatárias.
IACA e USSEC organizam evento sobre Sustentabilidade dia 19 de setembro
Entretanto, e porque se trata de um tema de enorme relevância e atualidade, a IACA e a
USSEC vão organizar no próximo dia 19 de setembro, em Lisboa, um evento sob o tema
“Sustentabilidade: Um Desafio e uma Responsabilidade” em que, para além da soja
sustentável, conta com intervenções de empresas do setor, de fornecedores, da Administração
Pública (GPP), da APED e de colegas de Espanha (instituições e empresas) que nos irão falar
do tema, da economia circular, e de como estão a preparar as empresas para este desafio.
Para já, aqui fica o anúncio. O Programa detalhado será enviado oportunamente mas estão
todos convidados desde já a estar presentes.

RELAÇÕES COMERCIAIS - Mecanismo bimensal de relatórios sobre o
comércio de soja EUA-UE vai ser uma realidade
No passado dia 1 de agosto de 2018, a Comissão Europeia anunciou a publicação de relatório
bimensal sobre a evolução do comércio de soja dos EUA para a UE, incluindo volumes de
importação de soja, ações e preços.
Trata-se de mais um instrumento de avaliação e de monitorização do mercado.
Este é o primeiro seguimento concreto da declaração conjunta UE-EUA acordada em
Washington entre o Presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, e o Presidente dos EUA,
Donald Trump.
No primeiro relatório sobre o comércio de soja (first report on soy trade), a Comissão salienta
um aumento de 283% nas importações dos EUA em julho de 2018 em relação a julho de 2017,
trazendo a quota-parte dos EUA das importações da UE para 37% (contra 9% no ano anterior).
A quota-parte dos EUA das importações totais de bagaço de soja aumentou de 0,3% para
13,4%, o que significa um aumento de 3337%. Os aumentos das importações de soja e bagaço
de soja dos EUA são uma continuação das importações em alta iniciadas no ano anterior
(período de 1 de julho de 2017 a 30 de junho de 2018).
No que se refere a outros pontos, também se podem observar fortes aumentos nas
importações originárias do Canadá e da Índia, à custa do Brasil, da Argentina e do Paraguai.
No comunicado de imprensa, o Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, fala
de uma "situação vantajosa para os cidadãos europeus e americanos", enquanto o
Comissário Europeu para a Agricultura e o Desenvolvimento Rural Phil Hogan, destacou o
reforço da relação comercial entre a UE e os EUA como parceiros de longa data.
O relatório é um exemplo do que serão contribuições bimensais da Comissão para o grupo de
trabalho executivo criado pelos presidentes Juncker e Trump na sua reunião em Washington,
em 25 de julho de 2018, com o objetivo de aplicar a declaração conjunta.
A Comissária responsável pelo Comércio da UE, Cecilia Malmström, está a liderar os trabalhos
e reportará regularmente o relatório ao Conselho de Ministros da UE e ao Parlamento Europeu.
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Recorde-se que na semana passada aqui demos conta de uma carta enviada pela FEFAC ao
Presidente da Comissão, destacando a potencial criação de barreiras comerciais não pautais
resultantes do acórdão do TEJ sobre novas técnicas de criação de plantas mutagénese no
esforço da UE para aumentar a soja dos EUA.
Numa entrevista à estação de TV alemã ARD, em 30 de julho de 2018, Juncker afirmou que "a
soja OGM" não fazia parte do acordo, deixando pouca esperança quanto à forma como a
Comissão irá com esta questão.
De facto, com saída prevista para 2019 e eleições para o Parlamento Europeu em breve, uma
presidência da Áustria neste semestre e a Roménia no próximo, não é de esperar qualquer
reação da Comissão sobre este dossier que tenderá a ser “empurrado”, infelizmente, para uma
decisão dos Estados-membros, com as inevitáveis divisões.
E não poderemos contar com o Reino Unido, na sequência do Brexit, depois de março de
2019.
Para já, de salientar que não é por acaso que a Administração norte-americana se refere à soja
e a este relatório. O significado político é evidente: o Presidente Trump finalmente
compreendeu o papel da soja nas exportações dos EUA, ouviu os representantes dos
agricultores, e deixa a União Europeia com menor margem de manobra perante as alternativas
e as pressões das ONG, designadamente, no quadro do Plano Europeu para a Proteína,
deixando claro que, goste-se ou não, as alternativas à soja (seja GM ou não) são (ainda) uma
miragem. Como vai atuar a Comissão num eventual “sistema de compensações” é o que
veremos a seguir…

ALIMENTAÇÃO ANIMAL – Relatório anual da FEFAC 2017/2018 publicado e
disponível no site da organização
A FEFAC, entidade que representa a indústria de alimentos compostos e de pré-misturas da
União Europeia, publicou recentemente o seu relatório anual 2017-2018, disponível no seu site
(www.fefac.eu) e que pode ser consultado em Annual Report 2017-2018.
Este período marca o primeiro ano de liderança de Nick Major enquanto Presidente, e do novo
Preasidium (de que faz parte a nossa Diretora Cristina de Sousa, Vice-Presidente da FEFAC),
e destaca a implementação da visão da indústria FEFAC 2030, adotada em 2016, como uma
das suas primeiras prioridades. Nick Major sublinhou que a mudança na FEFAC, de uma
abordagem defensiva, para uma estratégia proactiva, já está a produzir resultados.
Chama-se ainda a atenção para o trabalho que a FEFAC tem feito sobre a sustentabilidade,
que não deve ser simplesmente vista como uma atividade no topo dos requisitos legais da UE.
O Relatório anual 2017-2018 fornece uma visão geral da ação da FEFAC, e da indústria
associada e o seu posicionamento sobre os temas mais pertinentes e relevantes para a
indústria da alimentação animal europeia no ano passado. Inclui a publicação do PEFCR para
animais produtores de alimentos, os níveis máximos permitidos revistos para o cobre na
alimentação de suínos, o acordo político sobre os alimentos medicamentosos e a dimensão da
nutrição animal no plano europeu de proteínas.
O relatório também tem um resumo de duas páginas sobre as conclusões da 63ª AssembleiaGeral FEFAC, realizada recentemente em Lyon, onde o papel da nutrição animal e o contributo
para a otimização da saúde animal, bem como o Plano Europeu para as Proteínas foram
discutidos, como temas centrais do evento.
Finalmente, a secção central contém os dados mais importantes sobre o Setor em 2017 e a
evolução histórica. Informação necessária e a ter em conta!
Fontes: FEFAC/IACA
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BOLSA DO PORCO

INFORMAÇÃO SEMANAL

Sessão de 02 de agosto 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

02 de agosto

1,246

Lérida: Euros peso/vivo

França

02 de agosto

1,223

Holanda

27 de julho

1,330

Dinamarca

02 de agosto

1,170

Alemanha

01 de agosto

1,410

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 09 de agosto de 2018 (quinta-feira), pelas 19 horas

A Mesa de Cotações
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BOLSA DO BOVINO
INFORMAÇÃO DE MERCADO
SESSÃO Nº 30 de 03 de agosto de 2018

TENDÊNCIA: Manutenção em todas as categorias.

Novamente manutenção. Apesar de ter havido referencias a dificuldade no escoamento da
carne, tal corresponde ao que é habitual nesta época do ano e a opção foi de fazer a
manutenção.
Cotações registadas esta semana, em Euros/Kg/Carcaça R
Categoria

Cotação

Novilhos

3,93

Novilhas

3,93

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 10 de agosto 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
Mercados

Semana Anterior em €

Semana Corrente em €

Variação

3,95

3,95

0,00%

3,20

3,20

0,00%

Alentejo Litoral (Produção)
Novilho 12 a 18 meses Cruz. Charolês EUR/Kg P. Carcaça

Entre Douro e Minho (Produção)
Novilho 12 a 18 meses 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

3,00

3,00

0,00%

250,00

250,00

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%

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

3,95

3,95

0,00%

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

2,75

2,75

0,00%

Vaca Abate Turina EUR/Kg. P. Carcaça
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)

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

2,50

2,50

0,00%

2,40

2,40

0,00%

2,50

2,80

12,00%

4,00

4,00

0,00%

3,75

4,00

6,67%

4,50

4,50

0,00%

3,00

3,00

0,00%

2,60

2,25

-13,46%

2,51

2,51

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

0,90

0,90

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

1,55

1,50

-3,23%

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

1,65

1,60

-3,03%

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

0,85

0,85

0,00%

Ovo a peso 60-68 g EUR/KG

0,88

0,85

-3,41%

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

1,10

1,05

-4,55%

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

1,00

0,90

-10,00%

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

1,58

1,58

0,00%

Algarve

2,08

2,08

0,00%

Beira Interior

1,78

1,78

0,00%

Beira Litoral

1,60

1,60

0,00%

Entre Douro e Minho

1,77

1,77

0,00%

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

1,74

1,74

0,00%

Mercados

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

Semana Corrente em €

Variação

Alentejo

2,95

3,10

5,08%

Algarve

3,17

3,17

0,00%

3,17

3,17

0,00%

1,90

1,90

0,00%

Mercados
Leitões até 12 Kg

Beira Litoral
Leitões de 19 a 25 Kg.
Alentejo

CEREAIS - PREÇOS DO MERCADO INTERNO
Semana Anterior em €

Semana Corrente em €

Variação

Trigo Mole Forrageiro

207,00

182,00

-12,08%

Cevada Forrageira (Hexástica)

210,00

210,00

0,00%

Milho Forrageiro

182,00

207,00

13,74%

Mercados
LISBOA

Semana Anterior :
Semana Corrente:
Fonte: SIMA/GPP

De 23 a 29/07/2018
De 30/07 a 05/08/2018
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COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS

Fonte: Oil World
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Fonte: Boletim Mercolleida
IS 32/2018 – Semana de 31/07 a 06/08/2018
Página 10

LEGISLAÇÃO NACIONAL E COMUNITÁRIA
Diário da República
Nº147 – Série I – 01 de agosto de 2018
Portaria n.º 221/2018,
Estabelece a forma de transmissão e o conteúdo da informação relativa ao autocontrolo da
monitorização em contínuo e pontual das emissões de poluentes para o ar, bem como a
informação a reportar anualmente PDF
Diário da República
Nº150 – Série I – 06 de agosto de 2018
Portaria n.º 225/2018,
Procede à primeira alteração à Portaria n.º 118/2018, de 30 de abril, que estabelece o regime
de aplicação da operação 3.1.2, «Investimento de jovens agricultores na exploração agrícola»,
integrada na ação 3.1, «Jovens agricultores», da medida 3, «Valorização da produção
agrícola», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, abreviadamente designado
por PDR 2020 PDF

Jornal Oficial da União Europeia
L 194 – 31 de julho de 2018
Regulamento de Execução (UE) 2018/1079 da Comissão, de 30 de julho de 2018,
Relativo à autorização de uma preparação de Bacillus subtilis DSM 28343 como aditivo em
alimentos para leitões desmamados (detentor da autorização Lactosan GmbH & Co. KG) PDF
Regulamento de Execução (UE) 2018/1080 da Comissão, de 30 de julho de 2018,
Relativo à autorização da preparação de Bacillus subtilis DSM 29784 como aditivo em
alimentos para espécies menores de aves de capoeira de engorda e criadas para postura
(detentor da autorização Adisseo France SAS) PDF
Regulamento de Execução (UE) 2018/1081 da Comissão, de 30 de julho de 2018,
Relativo à autorização da preparação de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) como aditivo em
alimentos para suínos de engorda (detentor da autorização Asahi Calpis Wellness Co. Ltd,
representado por Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office PDF

Jornal Oficial da União Europeia
L 195 – 01 de agosto de 2018
Regulamento de Execução (UE) 2018/1090 da Comissão, de 31 de julho de 2018,
Relativo à autorização de uma preparação de endo-1,4-beta-xilanase e endo-1,3(4)-betaglucanase produzida por Komagataella pastoris (CBS 25376) e Komagataella pastoris (CBS
26469) como aditivo em alimentos para frangos de engorda, frangas criadas para postura,
perus de engorda, todas as espécies aviárias criadas para postura ou para reprodução, leitões
desmamados e espécies menores de suínos (desmamados) (detentor da autorização Kaesler
Nutrition GmbH) PDF
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APED – Flash report retail Maio 2018

IS 32/2018 – Semana de 31/07 a 06/08/2018
Página 12

IS 32/2018 – Semana de 31/07 a 06/08/2018
Página 13

IS 32/2018 – Semana de 31/07 a 06/08/2018
Página 14

RECORTES DA IMPRENSA

AGRICULTURA E MAR Actual
07.agosto.2018

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA EM MONCHIQUE NO APOIO À EVACUAÇÃO E
ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS
Os serviços do Ministério da Agricultura estão no terreno, a “acompanhar directamente a
situação decorrente do incêndio que está a atingir a Serra de Monchique”, refere uma nota do
Gabinete de Luís Capoulas Santos.
Os técnicos da DGAV — Direcção Geral de Alimentação e Veterinária estão a articular-se com
os serviços de Protecção Civil e com a Veterinária Municipal de Monchique, “apoiando as
operações de evacuação e alimentação dos animais retirados da zona do incêndio, onde ainda
não é possível circular”, acrescenta a mesma nota.
DRAP Algarve faz levantamento de prejuízos nas explorações
Os serviços da Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAP Algarve), diz
ainda o Ministério da Agricultura, estão igualmente a acompanhar a situação, “aguardando que
sejam levantadas as restrições à circulação por parte dos serviços de Protecção Civil, para
poder dar início ao levantamento dos prejuízos provocados pelo incêndio em explorações
agrícolas”.
FONTE: Agricultura e Mar Actual

06.agosto.2018

LACTICOOP GARANTE NÃO ESTAR A INDEMNIZAR PRODUTORES DE LEITE PARA
CESSAREM PRODUÇÃO
A Lacticoop, cooperativa associada à Lactogal, disse hoje que não está a indemnizar os
produtores de leite que querem deixar de produzir e esclareceu que a implementação de
mecanismos de controlo da oferta justificam-se com as "oscilações" do mercado.
“A Lacticoop não está a indemnizar produtores que queiram deixar de produzir [...]. Com o fim
do regime das quotas leiteiras a produção de leite cresceu de forma acentuada sem o respetivo
aumento da procura de produtos lácteos. Este aumento da oferta de matéria-prima no mercado
resultou em sucessivas reduções no preço de leite pela pressão que os excedentes colocaram
à indústria para escoamento da matéria-prima recebida", disse o Conselho de Administração
da Lacticoop, em resposta à Lusa.
De acordo com a Lacticoop - União de Cooperativas de entre Douro e Mondego, face a este
cenário, em 2015, as cooperativas decidiram implementar "um mecanismo alternativo ao
controlo da oferta de matéria-prima" para evitar descidas no preço do leite.
"Apesar do modelo implementado apresentar benefícios por ser idêntico a um 'sistema de
quotas' acabou por sofrer do mesmo problema que o regime anterior. As quantidades
contratualizadas entre a indústria e as cooperativas mantiveram-se inalteradas desde 2016 [...].
Foi então que em Março de 2018 as Cooperativas aceitaram implementar um plano de redução
das quantidades entregues na Lactogal em 60 milhões de litros de leite, uma redução de cerca
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7% aos valores contratualizados que se mantinham inalterados desde 2016, nos 865 milhões
de litros de leite", indicou.
A Lacticoop esclareceu ainda que as quantidades entregues pelas cooperativas à Lactogal em
2016 foram de 855 milhões de litros e em 2017 de 857 milhões de litros.
Leia o artigo completo aqui.
FONTE: Lusa/ DN

03.setembro.2018

DEOLINDA SILVA: PORTUGAL É RECONHECIDO COMO PRODUTOR DE EXCELÊNCIA
No ano em que comemora o décimo aniversário, a PortugalFoods está a rever a estratégia de
internacionalização para o setor agroalimentar até 2020. Certo é já o propósito de consolidar
mercados como a Escandinávia e os países bálticos e o desenvolvimento de uma abordagem
específica à América do Norte. A Ásia, o Médio Oriente, a América Latina e a África do Sul
também estão nos planos de promoção dos produtos nacionais. A garantia é dada pela diretora
executiva da associação, Deolinda Silva, que entende que o agroalimentar é um dos pilares
mais importantes da economia nacional e que Portugal é reconhecido internacionalmente como
país produtor de excelência.
Leia a entrevista completa aqui.

AGRICULTURA E MAR Actual
03.agosto.2018

SECA: UE DÁ PAGAMENTOS ANTECIPADOS MAIS ALTOS E FLEXIBILIDADE DE
TERRENOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL
A Comissão Europeia anunciou um reforço do apoio aos agricultores europeus que se debatem
com as dificuldades decorrentes da situação de seca extrema. Há pagamentos antecipados
mais altos e flexibilidade na utilização de terrenos para alimentação animal
Os agricultores terão a possibilidade de receber os seus pagamentos directos e de
desenvolvimento rural antecipadamente e disporão de maior flexibilidade para utilizar terrenos
que normalmente não são utilizados para produção, para alimentar os seus animais.
Reforço de apoios
Foram assim tomadas duas decisões para ajudar os agricultores a lidar com as secas, para
além do apoio previsto na actual legislação relativa à política agrícola comum:
Pagamentos antecipados mais elevados: os agricultores poderão receber até 70% dos
pagamentos directos e 85% dos pagamentos ao abrigo do desenvolvimento rural já a partir de
meados de Outubro de 2018, em vez de deverem aguardar até Dezembro, para melhorar a sua
situação de tesouraria;
Derrogações de determinados requisitos em matéria de ecologização, a saber, a diversificação
das culturas e as regras relativas às superfícies de interesse ecológico nas terras em pousio,
para permitir que essas terras sejam utilizadas para a produção de alimentos para animais.
Está igualmente prevista a adopção de outras derrogações à ecologização para permitir que os
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agricultores tenham mais flexibilidade para a produção de forragens. Estas medidas serão
particularmente benéficas para os criadores de gado, garante a Comissão.
O Comissário responsável pela Agricultura, Phil Hogan, declarou: “Estou muito preocupado
com esta prolongada situação climática. Tenho estado em contacto com uma série de ministros
dos países afectados a fim de debater a situação e receber avaliações actualizadas do seu
impacto”.
Leia o artigo completo aqui.
FONTE: Agricultura e Mar Actual

AGRICULTURA E MAR Actual
03.agosto.2018

ISQ E UNIVERSIDADE DE ÉVORA ORGANIZAM ROTEIRO REGIONAL PARA A
SUSTENTABILIDADE E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL
O ISQ e a Universidade de Évora estão a organizar o Roteiro Regional para a Sustentabilidade
e Competitividade Empresarial, que visa aprofundar a reflexão sobre aspectos críticos à
implementação de projectos de economia circular e promover a colaboração e a partilha entre
empresas e entre empresas e outros agentes relevantes do panorama regional e nacional.
Este Roteiro, no âmbito do projecto Alentejo Circular, constituído por um total de três eventos,
decorrerá no mês de Setembro, em Évora, Beja e Portalegre e contará com a realização de
mesas redondas de reflexão e sessões de networking empresarial, em que os participantes
podem realizar encontros bilaterais com os outros participantes na iniciativa.
A iniciativa conta ainda com o apoio dos Núcleos Empresariais da Região de Évora (NERE),
Beja (NERBE) e Portalegre (NERPOR).
Agenda
Considerando este enquadramento, a SPI — Sociedade Portuguesa de Inovação divulga o
programa deste Roteiro Regional, que decorrerá nos seguintes locais e datas:
NERE – 18 de Setembro de 2018 (Évora)
NERBE – 19 de Setembro de 2018 (Beja)
NERPOR – 21 de Setembro de 2018 (Portalegre)
A SPI relembra que, para efeitos de organização e logística, a inscrição é gratuita, mas
obrigatória, e deverá ser efectuada através online aqui, até ao próximo dia 31 de Agosto. Pode
inscrever-se apenas num ou em todos os eventos em que pretenda participar.
Pode consultar o programa completo aqui.
Alentejo Circular
O projecto Alentejo Circular tem como objectivo geral sensibilizar e mobilizar os agentes
económicos do Alentejo nas fileiras do azeite, vinho e suinicultura para a adopção do modelo
da economia circular, procurando promover o interesse e a sensibilização para esta temática,
empreender uma primeira abordagem às barreiras e oportunidades identificadas e estabelecer
as condições de base para a realização de futuros projectos de economia circular nos referidos
sectores económicos.
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O projecto constitui uma parceria entre o ISQ e a Universidade de Évora e foi aprovado pelo
Alentejo 2020, no âmbito de uma candidatura Sistema de Apoio a Acções Colectivas
“Qualificação”. O projecto, com uma duração total de 24 meses, iniciou a sua execução a 1 de
Novembro de 2016.
FONTE: Agricultura e Mar Actual

AGRICULTURA E MAR Actual
01.agosto.2018

CAL ALTERA DATA DA MISSÃO EMPRESARIAL DO AGRONEGÓCIO A MOÇAMBIQUE. 9
A 17 DE SETEMBRO
A CAL — Câmara Agrícola Lusófona está a preparar uma Missão Empresarial a Moçambique e
por motivos operacionais teve de alterar as datas da visita. Vai assim realizar-se de 9 a 17 de
Setembro de 2018. A visita ocorre no âmbito Projecto de Internacionalização do Agronegócio
CPLP 2017/2018.
Esta é uma iniciativa co-financiada pela União Europeia através do Portugal 2020 e Compete
2020.
A comitiva empresarial participará em diversas reuniões a Sul, quer na capital, Cidade de
Maputo, que possui estatuto provincial, bem como na Beira, passando por Chimoio.
Fileiras com oportunidade de negócio
Segundo o presidente da CAL, Jorge Correia Santos, “considerando as eventuais
oportunidades nos países lusófonos no agronegócio, foram identificadas as seguintes fileiras
como sendo prioritárias: carnes transformadas, lacticínios (em especial os queijos), azeite,
hortofrutícolas, vinhos, panificação, rações e maquinarias agrícolas”.
Assim, diz aquele responsável, “de uma forma inovadora, pretende-se proporcionar às
empresas ligadas ao agronegócio, a participação em diversos tipos de acções, nomeadamente:
missões empresariais, feiras, seminários, workshops, entre outras actividades.
CAL proporciona às empresas participantes nesta missão:
Gestão de toda a logística da missão:
•

Passagens aéreas de ida e volta em classe económica;

•

Transfers aeroporto/hotel/aeroporto;

•

Minibus em todas as deslocações colectivas de acordo com o programa;

•

Alojamento em hotéis de 4* e 5* com pequeno-almoço incluído;

•

Seguro de viagem;

•

Agilização do processo de obtenção de vistos dos empresários participantes junto dos
consulados ou embaixadas em Portugal;

•

Apoio contínuo e permanente à comitiva empresarial por um representante da CAL em
cada missão empresarial.

Mais informações e inscrições aqui.
FONTE: Agricultura e Mar Actual
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VII Jornadas de Alimentação Animal
Para conhecimento dos Associados e de todos aqueles que participam nos eventos da IACA,
para que reservem desde já o dia 27 de setembro nas respetivas agendas, divulgamos o
Programa, ainda provisório, das VII Jornadas de Alimentação Animal, este ano dedicado ao
tema da saúde intestinal e a redução da utilização de antibióticos na produção animal.

09:00 - 09:30h

Receção dos participantes

09:30 - 10:00h

Abertura e Apresentação das Jornadas

10:00 - 10:35h

Redução do uso de antibióticos em explorações pecuárias - uma estratégia
multifatorial
J.J. Sousa Nunes, TNA

10:35 - 11:10h
11:10 - 11:30h
11:30 - 12:05h

12:05 - 12:40h

12:40 - 13:15h

Preocupações nutricionais na redução do uso de antibióticos
Ignasi Riu, Avena/Tecnipec
Coffee-break
Qualidade dos produtos derivados da soja: controlo dos fatores antinutricionais
Lourdes Câmara, UPM/USSEC
Alternativas à produção com antibióticos
Fernando Trajano Lima, Biomin/ Vetlima
Ácidos orgânicos, monoglicéridos e óleos essenciais na redução do uso de
antibióticos
Mário Garcia, 3F/Eurocereal

13:15 - 13:30h

Discussão

13:30 - 15:00h

Almoço

15:00 - 15:35h

Estratégias para a redução de antimicrobianos mediante a utilização de
probióticos e prebióticos
David Saornil, Lallemand/Tecadi

15:35 - 16:10h

16:10 - 16:45h

Enzimas
Márcio Ceccantini, Adisseo/Indukern
Alimentando a saúde: Estratégias para a redução do consumo de antibióticos
Saúl Escobero, Vetalmex

16:45 - 17:00h

Discussão

17:00 - 17:30h

Encerramento

IS 32/2018 – Semana de 31/07 a 06/08/2018
Página 19

CURSO SOBRE LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO SETOR DOS
ALIMENTOS PARA ANIMAIS
A IACA e a DGAV, através da sua Divisão de Alimentação Animal da Direção de Serviços de
Nutrição e Alimentação, vão promover a realização de Cursos sobre legislação aplicável ao
setor dos alimentos para animais, por forma a disseminar a nível nacional a informação
relevante veiculada através dos cursos que são efetuados ao abrigo do programa “Better
Training for Safer Food” (BTSF) da Comissão Europeia.
Pretende-se desta por forma transmitir as disposições legais aplicáveis ao setor dos alimentos
para animais, dotando os participantes dos conhecimentos técnicos e científicos necessários
ao cumprimento e verificação dos requisitos leais em vigor, bem como relembrar as obrigações
que assistem os operadores do setor, permitindo as adequadas e harmonizadas ações de
controlo no âmbito das competências e responsabilidades das autoridades competentes
nacionais, seja da DGAV a nível do Continente, sejam dos respetivos serviços responsáveis a
nível das Regiões Autónomas.
Como referimos em comunicações anteriores, estas ações (3 dias) destinam-se não só aos
operadores do Setor e da Fileira da Alimentação Animal, associados e não associados da
IACA, mas também aos técnicos dos serviços regionais envolvidos no controlo oficial da
alimentação animal.
Pretendemos iniciar estas ações de formação na Região Autónoma dos Açores (alargando às
empresas e autoridades da Região Autónoma da Madeira, embora qualquer empresa seja livre
de escolher o melhor local, para os seus colaboradores ou clientes), mais concretamente em
Ponta Delgada, São Miguel, na data já acordada com os diversos intervenientes,
designadamente:
• Ponta Delgada – Ilha de S. Miguel, Açores, 5 a 7 de setembro de 2018
As outras datas previstas para os Cursos, no Continente, são as seguintes:
• Santarém – 15, 22 e 29 de outubro
• Porto – 16, 23 e 30 de novembro
De acordo com a disponibilidade, localização e interesse das empresas, assim se deverão
inscrever, podendo encontrar em anexo a respetiva Ficha de Inscrição, com todas as
informações e detalhes.
Ficamos desde já a aguardar as vossas Inscrições, esperando que esta iniciativa possa ir ao
encontro das necessidades das empresas associadas, numa altura em que são inúmeros e
complexos os desafios que temos pela frente.
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