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 ALIMENTAÇÃO ANIMAL: Visão da FEFAC para a alimentação animal
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2016, que altera o anexo IV do Regulamento de Execução (UE) nº 577/2013, no que diz
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NOTÍCIAS DE MERCADOS
ALIMENTAÇÃO ANIMAL – Visão da FEFAC para a alimentação animal
A Feedipédia publicou um artigo de Harinder Makkar da FAO dando relevo à importância da
alimentação animal em vários aspetos da produção pecuária. No artigo, Makkar coloca a
alimentação animal como o componente central para muitos aspetos de importância para a
pecuária, tais como alimentação e segurança dos alimentos para animais, segurança alimentar
dos géneros alimentícios, saúde animal e humana, bem-estar animal, alterações climáticas e
sustentabilidade económica. Em todo o Mundo os nutricionistas de animais são identificados
como o cruzamento no qual quase todos os setores e serviços pecuários se encontram. O
artigo mostra semelhanças com a visão da FEFAC sobre a Alimentação Animal, e realça
igualmente que deve ser dada mais atenção para as soluções que a ciência da alimentação
animal pode trazer para um sector pecuário sustentável.
Atualmente a alimentação animal é muito mais do que apenas aumentar o desempenho dos
animais: privilegia a saúde e o bem-estar animal e procura minimizar o seu impacto no meio
ambiente. Outra vertente da alimentação animal consiste em direcionar a produção no sentido
de o produto final ir ao encontro das expectativas do consumidor. Em suma, um alimento
composto para animais é muito mais do que a soma dos seus ingredientes. É neste sentido
que o investimento na pesquisa sobre a alimentação animal é essencial para ajudar os
produtores pecuários da UE a preservar a sustentabilidade e resiliência da pecuária.
Com base nestes pressupostos a FEFAC elaborou três documentos sobre a visão da indústria
da alimentação animal: “Um conhecimento direcionado, parceiro de confiança de um sector da
pecuária competitiva”.
Os três pilares da visão da indústria de alimentação animal são: gestão da segurança
alimentar; alimentação animal; sustentabilidade.
Relativamente ao pilar da alimentação animal, no qual este texto se foca, existem muitos
sistemas diferentes de produção animal que os tornam únicos. Mas o que eles têm em comum
é a exigência de fornecer os alimentos certos para determinada raça específica de animais e a
expectativa de que sejam cumpridas as melhores práticas no que diz respeito à saúde e bemestar animal e à produção de produtos seguros. Para atingir estes objetivos, a alimentação
animal é um parâmetro intrínseco e essencial de qualquer sistema de produção animal bemsucedido.
A indústria de alimentação animal Europeia tem a ambição e a visão de um sector pecuário
harmoniosamente integrados num modelo socioeconómico Europeu inteligente baseado em
particular:
- Na utilização dos nutrientes de maneira mais eficiente, reduzindo assim o impacto ambiental
da produção pecuária, e ao mesmo tempo melhorar o perfil nutricional dos produtos de origem
animal para os consumidores, assim como a segurança dos alimentos para animais produtores
de géneros alimentícios e consequentemente para os consumidores;
- Melhorar o estado de saúde e bem-estar animal, reduzindo assim a necessidade de
tratamentos terapêuticos através da ação preventiva.
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A FEFAC acredita fortemente que novas descobertas na ciência de alimentação animal
servirão de base para o desenvolvimento sustentável de uma pecuária, respeitadora das
normas e permitindo que se mantenha competitiva. Ao longo dos últimos 20 anos, a
investigação e a inovação em ciência animal, incluindo a alimentação animal, permitiu ao sector
pecuário Europeu compensar as suas desvantagens de competitividade estrutural vis-à-vis
concorrentes de países terceiros (exigências mais elevadas, maiores custos do trabalho,
deficiência de proteína). O aumento significativo do conhecimento na área da alimentação
animal, a transferência de conhecimento e gestão ao nível da exploração devem ser
alcançados para ajudar os produtores pecuários da UE a se manterem competitivos. Eles
também irão melhorar a produção e o bem-estar animal e a eficiência dos recursos, através da
redução continuada da utilização de antibióticos, especialmente no que diz respeito a infeções
relacionadas com a saúde intestinal melhorando a segurança dos alimentos para animais e dos
géneros alimentícios de origem animal. Para este fim, a ciência da alimentação animal deve
agora alcançar o próximo nível. Isso requer mais investimentos em investigação précompetitiva,
em
particular
nas
seguintes
áreas
prioritárias:
 Aumento da eficiência de utilização de nutrientes em alimentação animal e reduzindo as
emissões para o ambiente;
 Compreensão das complexas interações que ocorrem no aparelho digestivo dos animais
 Melhoria dos conhecimentos sobre o efeito do processamento dos alimentos na saúde
intestinal dos animais;
 Adaptação/desenvolvimento de novas estratégias alimentares com vista a satisfazer novos
desafios de bem-estar animal
Juntamente com institutos chave de pesquisa da cadeia alimentar e com as associações de
alimentação nacionais, a FEFAC estabeleceu o Centro Europeu para a alimentação Tecnologia
(EUFETEC), que foi encarregue de desenvolver a Agenda Estratégica de Investigação e
Inovação alimentar da UE. Este documento identifica os futuros progressos que se esperam da
investigação em alimentação animal com vista a enfrentar os muitos desafios da pecuária da
UE. O documento EUFETEC foi partilhado com os parceiros da cadeia e com decisores chave
para ajudar a projetar os programas de trabalho de investigação da UE no âmbito do Horizonte
2020.

ADITIVOS – Novo regulamento de autorização de utilização de zinco na
alimentação animal
No início de julho, a Comissão Europeia publicou um novo regulamento (Regulamento (UE)
2016/1095) para a reautorização de aditivos de zinco na UE por um período de 10 anos, com
várias alterações introduzidas em relação ao ato legislativo de utilização de zinco na
alimentação animal que vigorava anteriormente, incluindo a introdução de uma nova
classificação de quelato de zinco chamada quelato de zinco de hidrolisados de proteína.
A introdução desta nova classificação é a resposta a um pedido recebido pela Comissão
Europeia proveniente de um sub-grupo de cinco membros do Grupo Europeu de Interesse
Económico - Trace Elements Consortium (TREAC), um dos quais é a Alltech.
Congratulando-se com esta nova classificação, o Dr. Gerry Dillon - gerente Europeu para os
Assuntos Legislativos da Alltech - disse: "A autorização do quelato de zinco de hidrolisados de
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proteína é o culminar de um elevado trabalho duro, e estamos ansiosos para entregar quelatos
de zinco de qualidade superior ao mercado alimentar com o apoio da Comissão Europeia".
Gerry Dillon considera ainda que “o termo é importante, uma vez que descreve o produto obtido
através do processo de produção. Os quelatos de zinco de hidrolisados de proteína são
essencialmente originados a partir da ligação de uma fonte de zinco com a proteína de soja
hidrolisada.
O termo anterior "quelato de aminoácidos hidratado” era o nome original dado aos produtos
deste tipo quando eles foram pesquisados e tem sido usado até hoje por esse motivo. Não
houve uma oportunidade, até agora, de alterar esta designação.”
Na sequência da autorização, do regulamento em questão, de acetato de zinco di-hidratado,
óxido de zinco, sulfato de zinco hepta-hidratado, sulfato de zinco mono-hidratado, quelatos de
zinco e de aminoácidos na forma hidratada e quelato de zinco com glicina na forma hidratada,
as entradas relativas a estas substâncias nos Regulamentos (CE) nº 479/2006 e (CE) nº
1334/2003 tornaram-se obsoletas.
Os teores máximos permitidos destas substâncias são de 200 mg no caso de alimentos para
cães e gatos, 180 mg nos alimentos para salmonídeos e substitutos do leite para vitelos, 150
mg nos alimentos para leitões, marrãs, coelhos e todas as espécies de peixes exceto
salmonídeos e 120 mg nos alimentos para outras espécies e categorias diferentes das
referenciadas anteriormente. De forma a cumprirem estes novos limites legais os
Regulamentos (UE) nº 335/2010, (UE) nº 991/2012 e (UE) nº 636/2013 deverão ser alterados
em conformidade.
O acetato de zinco di-hidratado, óxido de zinco, sulfato de zinco hepta-hidratado, sulfato de
zinco mono-hidratado, quelatos de zinco e de aminoácidos na forma hidratada, quelato de
zinco com glicina na forma hidratada e os compostos de zinco autorizados pelo Regulamento
(UE) nº 335/2010 e pelos Regulamentos de Execução (UE) nº 991/2012 e (UE) nº 636/2013,
bem como as pré-misturas que os contenham, que tenham sido produzidos e rotulados antes
de 27 de janeiro de 2017 em conformidade com as regras aplicáveis antes de 27 de julho de
2016, podem continuar a ser colocados no mercado e utilizados até que se esgotem as suas
existências.
As matérias-primas para alimentação animal e os alimentos compostos para animais que
contenham as substâncias referidas no parágrafo anterior, que tenham sido produzidos e
rotulados antes de 27 de julho de 2017 ou antes de 27 de julho de 2018, consoante se tratem
de alimentos destinados a animais produtores de géneros alimentícios ou a animais não
produtores de géneros alimentícios, respetivamente, em conformidade com as regras
aplicáveis antes de 27 de julho de 2016, podem continuar a ser colocados no mercado e
utilizados até que se esgotem as suas existências.

Fontes: FEFAC/Feedinfo News Service /IACA
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BOLSA DO PORCO

INFORMAÇÃO SEMANAL

Sessão de 11 de agosto de 2016

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:

Portugal

11 de agosto

1.825

Carcaça, 57% de carne

Espanha

11 de agosto

1.323

Lérida: Euros peso/vivo

França

11 de agosto

1.463

Holanda

05 de agosto

1.590

Dinamarca

11 de agosto

1.400

Alemanha

10 de agosto

1.660

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

Ver também em: www.bolsadoporco.com

A próxima sessão realizar-se-á no dia 18 de agosto de 2016 (quinta feira), pelas 19 horas

A Mesa de Cotações
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BOLSA DO BOVINO
INFORMAÇÃO DE MERCADO
SESSÃO Nº 32 de 12 de agosto de 2016

TENDÊNCIA: Manutenção em todas as categorias, excepto nas novilhas em que subiram
0,03€, por maioria.
Por unanimidade optou-se por fazer manutenção em todas as categorias excepto nas
novilhas em que se optou por subir 0,03€. A decisão foi por maioria.

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

Cotação

Novilhos

3,77

Novilhas

3,80

Vitela

4,03

Vacas

2,00

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 19 de Agosto de 2016, 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

3,40

3,40

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

3,80

3,80

0,00%

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

3,40

3,40

0,00%

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

3,60

3,60

0,00%

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

3,00

3,00

0,00%

240,00

240,00

0,00%

3,75

3,75

0,00%

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

4,10

4,10

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

3,65

3,65

0,00%

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

3,00

3,00

0,00%

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

2,40

2,40

0,00%

Vaca Abate Turina EUR/Kg. P. Carcaça

2,20

2,20

0,00%

290,00

290,00

0,00%

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

3,80

3,80

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)

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

1,90

1,90

0,00%

2,00

2,10

5,00%

2,00

2,00

0,00%

4,00

4,00

0,00%

3,00

3,00

0,00%

4,00

4,00

0,00%

2,10

2,10

0,00%

2,10

2,10

0,00%

2,10

2,10

0,00%

1,70

1,70

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

0,92

0,92

0,00%

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

0,65

0,68

4,62%

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

1,40

1,45

3,57%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia

0,83

0,83

0,00%

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

0,73

0,73

0,00%

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

1,50

1,45

-3,33%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia

0,70

0,75

7,14%

Ovo Classificado M (ovotermo) EUR/Dúzia
Médio Tejo

0,60

0,65

8,33%

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

1,05

1,05

0,00%

Ovo a peso 60-68 g EUR/KG

0,73

0,78

6,85%

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

0,80

0,85

6,25%

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

0,70

0,75

7,14%

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

2,10

2,10

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

1,70

1,70

0,00%

Algarve

1,80

1,80

0,00%

Beira Interior

1,72

1,72

0,00%

Beira Litoral

1,71

1,71

0,00%

Entre Douro e Minho

1,81

1,81

0,00%

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

1,79

1,79

0,00%

Mercados

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

Semana Corrente em €

Variação

Alentejo

2,33

2,33

0,00%

Algarve

2,33

2,33

0,00%

2,67

2,92

9,36%

1,90

0,00%

Mercados
Leitões até 12 Kg

Beira Litoral
Leitões de 19 a 25 Kg.
Alentejo

1,90

Unidade: EUR / TONELADA
Semana Anterior :
Semana Corrente:
Fonte: SIMA / GPP

De 01 a 07/08/2016
De 08 a 14/08/2016
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CEREAIS - PREÇOS DO MERCADO INTERNO
Mercados

Semana Anterior em €

Semana Corrente em €

Variação

165,00

165,00

0,00%

235,00

235,00

0,00%

170,00

170,00

0,00%

190,00

190,00

0,00%

175,00

175,00

0,00%

160,00

160,00

0,00%

185,00

185,00

0,00%

165,00

n.d.

200,00

200,00

0,00%

200,00

200,00

0,00%

ALENTEJO
Trigo Mole Forrageiro
Trigo Duro
Trigo Mole Panificável
Cevada Forrageira (Hexástica)
LISBOA
Trigo Mole Forrageiro
Cevada Forrageira (Hexástica)
Milho Forrageiro
RIBATEJO
Trigo Mole Panificável
TRÁS-OS-MONTES
Trigo Mole Panificável
Centeio Panificável
Semana Anterior: De 01 a 07/08/2016
Semana Corrente: De 08 a 14/08/2016
Fonte: SIMA/GPP
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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 215 – 10 de agosto de 2016
Retificação do Regulamento de Execução (UE) 2016/561 da Comissão, de 11 de abril de
2016, que altera o anexo IV do Regulamento de Execução (UE) nº 577/2013 no que diz
respeito ao modelo de certificado sanitário para a circulação de cães, gatos e furões para um
Estado-Membro a partir de um território ou país terceiro para fins não comerciais (JO L 96 de
12.4.2016) PDF

RECORTES DA IMPRENSA

AGRICULTURA E MAR

Actual
09.agosto.2016
SALÃO DO AGRO-ALIMENTAR DE PARIS, SIAL, CONTA COM 24 EMPRESAS
PORTUGUESAS
O SIAL Paris – Salon International de l’Agroalimentaire terá lugar de 16 a 20 de Outubro, em
Paris Nord-Villepinte, e conta com a presença de 24 empresas e entidades portuguesas.
O SIAL, considerada a maior feira mundial do agro-alimentar, tem como objectivo mostrar a
inovação, tecnologias, tendências de novos produtos e novos negócios no sector.
Segundo a organização, o SIAL é “a maior cozinha do Mundo onde surgem novas tendências,
e onde o fornecimento mundial de alimentos inspira hoje e amanhã”. É também uma
“plataforma sem fronteiras para forjar novas parcerias e investir em outros mercados”.
Na sua última edição, realizada em 2014, o evento reuniu mais de 6.500 expositores em 21
áreas de exposição, mais de 155.000 visitantes de 194 países e teve 104 países
representados.
Entre as empresas portuguesas presentes no SIAL 2016 estão nomes como os da Acope –
Associação dos Comerciantes de Pescado, Acushla Organic Olive Oil, Azeol, Bicafé, Brasmar,
Caçarola, Cantoliva, Carnes Landeiro, Cerealis, Condi, Docapesca, Ferbar, Frueat, Gelpeixe,
Lactaçores, Lusiteca, Pastelaria Chafariz, Portugalfoods, Queijos Santiago, Unicer,
Sumol+Compal e Santa Catarina – Indústria Conserveira.
A lista completa de expositores encontra-se aqui. Mais informações através do email:
exhibit@sialparis.com.
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AGRICULTURA E MAR

Actual
10.agosto.2016
PDR 2020: APOIO À ACÇÃO 1.1 – GRUPOS OPERACIONAIS ABERTO ATÉ 31 DE
OUTUBRO
Abriu dia 8 de Agosto o Aviso para a Acção 1.1 – Grupos Operacionais, no âmbito do PDR
2020, até ao próximo dia 31 de Outubro de 2016 às 17h00.
O Aviso para as candidaturas à Acção 1.1 “Grupos Operacionais” do PDR 2020 e a candidatura
é realizada através da site do PDR 2020, na zona do Balcão do Beneficiário.
O fomento do PDR 2020 à inovação incide no apoio aos Grupos Operacionais que juntem
micro, pequenas ou médias empresas ou pessoas singulares que exerçam actividade agrícola
ou silvícola, transformação ou comercialização de produtos agrícolas ou de produtos florestais,
suas associações, cooperativas ou outras formas associativas e entidades com actividade na
investigação e desenvolvimento, para resolver problemas concretos ou aproveitar
oportunidades que se coloquem ao sector produtivo.
A acção dos grupos operacionais é orientada para atingir os objectivos e prioridades do
Desenvolvimento Rural, nas áreas temáticas consideradas prioritárias pelo sector, tendo em
vista a produtividade e sustentabilidade agrícolas conforme consideradas na Parceria Europeia
de Inovação para a Produtividade e Sustentabilidade Agrícolas (PEI AGRI), sendo
operacionalizada através de projectos-piloto ou do desenvolvimento de novos produtos,
práticas, processos e tecnologias que visem a obtenção de novo conhecimento que seja total e
amplamente divulgado. Esta operacionalização é sustentada num Plano de Acção apresentado
no momento da candidatura, por cujo acompanhamento e avaliação, o Grupo Operacional
ficará responsável até ao fim da implementação do apoio.
Mais informações:
Anúncio de abertura
Orientação Técnica Específica
Minuta do contrato de consórcio
Memória Descritiva
Lista de Meios Materiais
Portaria n.º 402/2015

AGRICULTURA E MAR

Actual
11.agosto.2016
CONSULAI DEBATE DESAFIOS DA AGRICULTURA NOS PRÓXIMOS 15 ANOS NA
AGROGLOBAL
A Consulai – Consultadoria Agro-Industrial vai estar na Agroglobal, a maior feira agrícola do
País, e organiza a sessão “Os desafios da agricultura nos próximos 15 anos”. O evento
ocorrerá no dia 8 de Setembro de 2016, às 14h30, no auditório Armando Sevinate Pinto, no
recinto da Agroglobal.
Programa:
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14h30 Enquadramento
Pedro Santos | Consulai
15h00 Intensificação sustentável da produção agrícola
Sofia Santos | BCSD
15h30 O papel da agricultura na geopolítica
Miguel Monjardino | Universidade Católica Portuguesa
16h00 Mesa redonda “Os desafios da agricultura portuguesa”
Moderador: Cristina Esteves | RTP
Assunção Cristas | Professora, Deputada e ex-Ministra da Agricultura
António Serrano | Jerónimo Martins Agroalimentar e ex-Ministro da Agricultura
17h00 Degustação de produtos regionais
A entrada é gratuita, mas limitada aos lugares disponíveis do auditório.
A Agroglobal
O mundo agrícola reúne-se de novo em Valada do Ribatejo, de 7 a 9 de Setembro, para
conhecer o que de mais moderno se pratica na agricultura portuguesa. A Agroglobal é a maior
feira agrícola do País e uma das maiores da Europa neste modelo dinâmico, reunindo cerca de
250 empresas expositoras e demonstrações em contexto real da mais avançada tecnologia ao
serviço do sector agrícola. O papel da Agricultura na economia portuguesa é debatido num
ciclo de colóquios, ao longo dos três dias da feira.
Inovação, tecnologia e conhecimento são os ingredientes que atraem milhares de visitantes à
Agroglobal- Feira das Grandes Culturas, desde a sua primeira edição.

16.agosto.2016
PRODUÇÃO INDUSTRIAL EM PORTUGAL CRESCE MAIS DO DOBRO DOS PAÍSES DO
EURO
A produção das fábricas portuguesas cresceu 1,2% em Junho, em comparação com o mesmo
mês do ano passado, revela o Eurostat na sexta-feira, 12 de Agosto.
Esta evolução é mais do dobro da subida média registada pelos países da Zona Euro, onde
este indicador avançou 0,4% em termos homólogos. Na União Europeia, o crescimento foi de
0,5%.
Na região da moeda única, a subida da produção industrial justifica-se pelo aumento de 1,1%
da produção de bens de capital, de 0,9% dos bens duradouros e não duradouros. A evitar um
maior crescimento esteve a queda de 3,5% na produção de energia.
Na União Europeia, também foram os bens de capital os que mais impulsionaram o índice total
de actividade da indústria. Entre os Estados-membros, as maiores subidas face a Junho de
2015 registaram-se na Letónia (7,9%), Grécia (7,6%) e Eslovénia (6,1%), enquanto as maiores
descidas foram observadas em Malta (-8,5%), Estónia (-4,6%) e Suécia (-3,1%).
Na comparação trimestral, Portugal também se destaca dos congéneres do euro. Por cá, a
produção da indústria cresceu 2% em Junho face ao mês anterior, enquanto na Zona Euro o
avanço foi de 0,6%.
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Na União Europeia, o crescimento foi de 0,5%, impulsionado sobretudo pelo desempenho de
três países: Irlanda (7,1%), Bulgária (3,9%) e Grécia (3,8%). Em sentido contrário, as maiores
quedas aconteceram na Estónia (-3,1%), Hungria (-2,3%) e Malta (-1,6%).
FONTE: Jornal de Negócios

16.agosto.2016
CRESCIMENTO DA ECONOMIA PORTUGUESA ESTAGNA NO SEGUNDO TRIMESTRE
O crescimento nacional terá estagnado no segundo trimestre, revela a estimativa rápida do
Instituto Nacional de Estatística, divulgada na sexta-feira, dia 12 de Agosto. Segundo o
instituto, o rendimento gerado em Portugal entre Abril e Junho terá aumentado 0,8% em termos
homólogos e 0,2% face aos primeiros três meses do ano. Valores que saíram praticamente
inalterados face aos registados nos primeiros três meses de 2016.
Em comparação com o arranque do ano, o INE explica que a economia foi penalizada por um
menor dinamismo da procura interna, dando conta de "um crescimento menos intenso do
consumo privado e uma redução mais expressiva do investimento". Ao contrário, as relações
com o exterior deram um contributivo positivo: "a procura externa líquida [exportações
subtraídas de importações] passou a ter um contributo ligeiramente positivo, refletindo a
desaceleração mais acentuada das Importações de Bens e Serviços em comparação com a
das Exportações de Bens e Serviços", lê-se na mesma nota.
Os valores avançados pelo instituto, que terão de ser confirmados mais para o final do mês,
saíram abaixo das previsões dos economistas dos principais bancos portugueses, que
apontavam para um crescimento homólogo na casa dos 1% e em cadeia em torno dos 0,5%.

A confirmarem-se estes valores, fica cada vez mais longe a longe da meta do Governo inscrita
no Programa de Estabilidade de um crescimento anual de 1,8%. Comissão Europeia, FMI e
OCDE apontam para bem menos: 1,5%, 1,4% e 1,2%, respectivamente. O mau desempenho
da economia nacional acompanha o abrandamento da economia da Zona Euro que terá
crescido 0,3% face ao primeiro trimestre, e 1,6% em termos homólogos, revelou o Eurostat.
No primeiro trimestre a economia desacelerou em termos homólogos – tendo crescido 0,9%
face ao primeiro trimestre de 2015 – e confirmou a quase estagnação da economia desde
meados de 2015, com um avanço de 0,2% face ao último trimestre de 2014. Uma estagnação
que se prolongou para o segundo trimestre do ano.
O crescimento foi explicado na totalidade pela contributo da procura interna, e em particular do
consumo privado, que permitiu compensar a má conjuntura externa, explicou o INE na altura:
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"A procura externa líquida [exportações subtraídas de importações] registou um contributo
negativo de 1,1 pontos percentuais para a variação homóloga do PIB (…) verificando-se uma
desaceleração das Exportações de Bens e Serviços e das Importações de Bens e Serviços",
lê-se na nota divulgada a 31 de Maio, que acrescenta que "O contributo da procura interna
[consumo privado e publico e investimento] foi de 2,0 pontos percentuais, inferior ao observado
no trimestre precedente devido à redução do Investimento, uma vez que o consumo privado
acelerou e o consumo público manteve o ritmo de crescimento do trimestre anterior".
clique na foto para ver a infografia

clique na foto para ver a infografia

FONTE: Jornal de Negócios
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