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• BSE: EFSA não exclui os alimentos para animais como veículos dos casos de BSE após a
proibição das PAT
• CARNE: Resultados do Workshop organizado pela UECBV
• BOLSA DO PORCO (10/08/17): Tendência de manutenção
• BOLSA DO BOVINO (11/08/17): Subida de 0,03 € nos novilhos e manutenção nas restantes
categorias
•

PREÇOS MÉDIOS DE PRODUTOS PECUÁRIOS (semana de 07/08/17 a 13/08/17):
BOVINOS: Estabilidade em todos os mercados
OVINOS: Estabilidade é nota dominante; exceção para Castelo-Branco (subida)
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•
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Resolução do Parlamento Europeu de 07 de julho de 2015, sobre as
perspetivas para o setor dos laticínios na UE

Fipronil, Portugal livre de contaminação
• VI JORNADAS DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL, dia 21 de setembro, no Dom Gonçalo Hotel & SPA
em Fátima
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NOTÍCIAS DE MERCADOS
BSE – EFSA não excluiu os alimentos para animais como veículos dos
casos de BSE após a proibição de PAT
Na sequência de alguns casos de BARB (na sigla inglesa, born after the real ban, nascido após
a proibição real), ou seja animais contaminados com BSE após a restrição da utilização de
proteínas de origem animal na alimentação dos mesmos, em 2016, a Comissão Europeia
solicitou à EFSA um parecer científico sobre a origem mais provável da contaminação nos 60
casos de BARB. Em particular se a alimentação dos animais com material contaminado com o
agente da BSE pode ser excluído como veículo de contaminação nestes casos e, em caso
afirmativo, se existem provas científicas suficientes para concluir que tais casos apresentaram
origem espontânea.
A EFSA examinou as informações fornecidas pelos Estados Membros em cada caso, bem
como os relatórios de inspeção do FVO sobre a implementação das restrições alimentares
(feed ban), bem como diversos estudos sobre possíveis vias de contaminação.
A EFSA conclui que a informação é escassa, especialmente sobre a natureza do alimento
utilizado nas explorações em causa, "a alimentação dos animais com material contaminado
com o agente da BSE não pode ser excluída como a origem de qualquer um dos 60 casos de
BARB, nem é possível fazê-lo, explicou a EFSA, visto que "uma combinação de fatores,
incluindo a dose muito baixa de material necessário para a infeção oral, a persistência de
vestígios de alimentos contaminados nos locais de armazenamento dos alimentos para animais
(concentrados em pequenas quantidades sob a forma de grumos de materiais infetado) e a
deteção de vestígios de contaminação em alimentos para animais importados”, não permite
excluir esta via de contaminação.
A EFSA critica também os programas oficiais de monitorização implementados pelas
autoridades dos Estados-membros, apontando em particular a "falta de sensibilidade do
programa de controlo no local, para a monitorização da proibição de utilização de proteínas
animais transformadas (PAT) na alimentação de certos animais", "deficiências nos testes de
alimentos para animais" e "a falta de medidas de alto risco direcionadas, na cadeia alimentar",
deficiências observadas pela FVO e reportadas nos seus relatórios de inspeção.
A EFSA também enfatiza que estas fraquezas não são apenas válidas para os alimentos para
animais, mas são mais sintomáticas de um problema geral que afeta a confiança nos
procedimentos de amostragem de géneros alimentícios e matérias-primas (commodities) para
a alimentação animal.
A FVO nos primeiros anos de execução da proibição total foi progressivamente ultrapassada
pelas medidas aplicadas pelos EM.
Como recomendação principal, a EFSA, propõe "criar um sistema Europeu onde sejam
reportados os testes efetuados aos alimentos para animais para a monitorização dos mesmos,
permitindo desta forma a recolha de informação, comparação e análise de dados dos testes
efetuados aos alimentos para animais pelos EM".
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CARNE – Resultado do workshop organizado pela UECBV
A 12 de julho de 2017, a UECBV (European Livestock and Meat Trades Union) organizou um
workshop sobre comunicação, o qual se centrou nos impactos na comercialização de carne
devido à perceção negativa de diferentes aspetos da cadeia alimentar. Neste workshop foram
ainda apresentados diferentes estudos de casos realizados em França, Bélgica, Alemanha e
Espanha.
Como introdução, o presidente da UECBV, Jos Goebbels, destacou a pressão sobre a
reputação no setor da carne em muitos países da UE, mostrando a necessidade de um forte
compromisso internacional por parte da indústria. Ele afirmou que o setor está a ser mais
proativo com o lançamento de um comité de especialistas nacionais em comunicação. Ele
observou a tendência "defeituosa" das associações industriais para responder apenas aos
desenvolvimentos legislativos, em vez de, em simultâneo, terem em consideração a urgência
de se envolverem nos desenvolvimentos do consumidor.
A FEFAC com a AVEC (EU Association of Poultry Processors and Trade, na sigla inglesa) e a
EFFAB (European Association Animal Breeders) congratularam-se com a iniciativa da UECBV
de discutir conjuntamente os desafios de comunicação comuns e investigar o alcance de uma
cooperação intersectorial a nível da UE.
Um consultor da Red Flag Communications explicou a eficácia das campanhas anti-carne por
ONG, com os ataques seguintes baseados no bem-estar animal ("carne é assassinato") e
ambiente, eles conseguiram levar a discussão para a mesa de jantar com reivindicações sobre
saúde pública ("com que é que eu alimento o meu filho?"). Ele afirmou que, embora não
existam ameaças legislativas imediatas ao consumo de carne ao nível da UE (por exemplo,
impostos específicos, rotulagem de alegações de saúde, etc.), há pressão a nível nacional para
proibir financiamento público e avisos relativos aos produtos à base de carne e restrições
quanto ao consumo de carne nas escolas, que já estão a ser voluntariamente implementadas.
No que diz respeito às táticas de comunicação social, ele destacou a vantagem que as ONGs
tiveram em campanhas públicas nos meios de comunicação modernos através de petições,
eventos, campanhas nas redes sociais e listas de e-mails. Em comparação com a indústria,
onde os mandatos dos membros e as aprovações das direções são práticas comuns, eles
estão melhor equipados para interagir com o mundo exterior, onde atualmente a velocidade de
uma mensagem é mais importante do que a qualidade.
No entanto, ele lembrou que a resposta geral dos consumidores à classificação do IARC da
OMS de carnes vermelhas como potencialmente cancerígenas ilustra que muitas pessoas
refutaram a alegação de perigo para a saúde pública, tendo a opinião do IARC sobre o
glifosato um impacto mais persistente.
A Interbev apresentou um caso de estudo francês, mostrando que as atividades realizadas pelo
setor para se envolver com o público (portas abertas de uma semana, promoção de receita,
kits de informações escolares), são importantes, ao mesmo tempo que ressalta a necessidade
de aumentar a presença nos meios de comunicação social online para estabelecer uma
presença de comunicação positiva mais permanente. O Collège des Producteurs (Bélgica),
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apresentou a experiência da campanha anual "40 dias sem carne" (1 de março - 17 de abril,
desde 2011).
A campanha baseia-se principalmente no elemento ambiental (permitindo que os participantes
calculem quanto CO2, água e pegada ambiental são “poupados” por não consumir carne. No
entanto, este ano, a campanha recebeu um "impulso de bem-estar animal" com o incidente do
matadouro em Tielt no final de março, levando a mais de 100 mil participantes.
O caso de estudo alemão mostrou fortes campanhas públicas para um "Agrarwende",
afastando-se do consumo de carne e direcionando-se para a produção biológica. Nos últimos
tempos, os ativistas visaram especificamente representantes públicos de produtores pecuários
(incluindo membros do Parlamento) entrando nas suas explorações para registrar "imagens
impactantes". A iniciativa intersectorial Landschafftwerte (incluindo a indústria de alimentos
para animais) também foi brevemente apresentada.
O caso de estudo espanhol destacou especificamente a crise da imagem da carne causada
pela publicação do estudo do IARC sobre carne vermelha e o orador lamentou a falta de ação
intersectorial.
Pekka Pesonen (Copa-Cogega) afirmou que, em retrospetiva, uma ação rápida, melhor
coordenada deveria sido realizada de imediato (citando a abordagem mais bem-sucedida nos
EUA), ao mesmo tempo que apontou a ausência das indústrias alimentares na participação
ativa no debate devido a interesses divergentes.
As apresentações do workshop podem ser solicitadas no Secretariado da FEFAC. Existe a
intenção de realizar um segundo workshop em outubro de 2017.
Fontes: Fefax nº 21/2017 - FEFAC/IACA
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BOLSA DO PORCO

INFORMAÇÃO SEMANAL

Sessão de 10 de agosto de 2017

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

10 de agosto

1.435

Lérida: Euros peso/vivo

França

10 de agosto

1.468

Holanda

04 de agosto

1.600

Dinamarca

10 de agosto

1.488

Alemanha

09 de agosto

1.700

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 17 de agosto de 2017 (quinta-feira), pelas 19 horas

A Mesa de Cotações
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BOLSA DO BOVINO
INFORMAÇÃO DE MERCADO
SESSÃO Nº 31 de 11 de agosto de 2017

TENDÊNCIA: Subida de 0,03€ nos novilhos e manutenção nas restantes categorias.
Subida de 0,03€ nos Novilhos (apenas nos machos) e manutenção nas restantes categorias.

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

Cotação

Novilhos

3.88

Novilhas

3.88

Vitela

4,40

Vacas

2,20

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 18 de agosto de 2017, 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

3,90

3,90

0,00%

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

3,30

3,30

0,00%

275,00

275,00

0,00%

3,80

3,80

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

3,40

3,40

0,00%

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

3,75

3,75

0,00%

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

3,10

3,10

0,00%

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

2,30

2,30

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

2,00

2,00

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%

2,25

2,25

0,00%

2,00

2,00

0,00%

3,70

4,00

8,11%

3,50

3,50

0,00%

4,00

4,00

0,00%

2,50

2,50

0,00%

2,10

2,10

0,00%

2,21

2,21

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

0,90

0,90

0,00%

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

0,85

0,88

3,53%

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

1,00

5,26%

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

0,85

0,90

5,88%

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

1,70

1,70

0,00%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia

0,93

1,00

7,53%

Ovo Classificado M (ovotermo) EUR/Dúzia
Médio Tejo

0,83

0,90

8,43%

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

0,90

0,90

0,00%

Ovo a peso 60-68 g EUR/KG

0,90

1,00

11,11%

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

1,00

1,10

10,00%

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

0,90

1,00

11,11%

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

2,26

2,26

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

1,89
2,15

1,89

0,00%

Algarve

2,15

0,00%

Beira Interior

1,85

1,85

0,00%

Beira Litoral

1,89

1,89

0,00%

Entre Douro e Minho

2,01

2,01

0,00%

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

1,99

1,99

0,00%

Mercados
Alentejo

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

Semana Corrente em €

Variação

Alentejo

3,17

3,17

0,00%

Algarve

3,75

3,83

2,13%

Beira Litoral

3,75

4,17

11,20%

2,00

2,00

0,00%

Mercados
Leitões até 12 Kg

Leitões de 19 a 25 Kg.
Alentejo
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CEREAIS - PREÇOS DO MERCADO INTERNO
Semana Anterior em €

Semana Corrente em €

Variação

Trigo Mole Forrageiro

160,00

160,00

0,00%

Trigo Duro

230,00

230,00

0,00%

Trigo Mole Panificável

180,00

180,00

0,00%

Trigo Mole Forrageiro

183,00

173,00

-0,57%

Cevada Forrageira (Hexástica)

172,00

165,00

-3,51%

Milho Forrageiro

176,00

174,00

2,35%

210,00

210,00

0,00%

190,00

190,00

0,00%

Mercados
ALENTEJO (*)

LISBOA

TRÁS-OS-MONTES (*)
Trigo Mole Panificável
Centeio Panificável
Semana Anterior :
Semana Corrente:
Fonte: SIMA/GPP

De 31/07 a 06/08/2017
De 07 a 13/08/2017
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COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS

Fonte: Boletim Mercolleida
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LEGISLAÇÃO NACIONAL E COMUNITÁRIA
Jornal Oficial da União Europeia
L 205 – 8 de agosto de 2017
Decisão de Execução (UE) 2017/1437 da Comissão de 04 de agosto de 2017,
Relativa a determinadas medidas de proteção contra a peste suína africana na República
Checa [notificada com o número C(2017) 5418] PDF

Jornal Oficial da União Europeia
L 208 – 11 de agosto de 2017
Decisão de Execução (UE) 2017/1460 da Comissão de 08 de agosto de 2017,
Que altera a Decisão de Execução (UE) 2016/2008 relativa a medidas de polícia sanitária
contra a dermatite nodular contagiosa em determinados Estados-Membros [notificada com o
número C(2017) 5471] PDF
Decisão de Execução (UE) 2017/1461 da Comissão de 08 de agosto de 2017,
Que altera o anexo II da Decisão 2007/777/CE no que diz respeito à lista de países terceiros ou
partes de países terceiros a partir dos quais é autorizada a introdução na União de produtos à
base de carne e estômagos, bexigas e intestinos tratados [notificada com o número C(2017)
5472] PDF
Jornal Oficial da União Europeia
C 265 – 11 de agosto de 2017
Resolução do Parlamento Europeu de 07 de julho de 2015,
Sobre as perspetivas para o setor dos laticínios da UE – Revisão da aplicação do “pacote de
leite” (2014/2146 (INI)) PDF
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RECORTES DA IMPRENSA
Diário de NOTÍCIAS
7.agosto.2017
VENDAS NO COMÉRCIO TRADICIONAL CRESCEM 6,5% NO PRIMEIRO SEMESTRE
Os portugueses estão a gastar mais na sua fatura mensal de supermercado. O mercado de
grande consumo cresceu 3,9%, no primeiro semestre, para 3809 milhões de euros, sendo este
comportamento transversal a todas as categorias de produtos. E a todos os canais de
distribuição. Mas é no comércio tradicional que o consumo mais cresce: 6,5% face ao primeiro
semestre de 2016. Um efeito do renascer dos centros das cidades e, também, do aumento da
procura por parte dos turistas.
"As alterações dos hábitos de consumo favorecem o comércio de proximidade", sublinha Pedro
Pimentel, diretor-geral da Centromarca. A ida ao hipermercado para a compra do mês é algo
que já não faz parte da rotina das famílias, que preferem ir mais vezes às compras e fazerem
compras mais ponderadas, com o comércio tradicional a ganhar com isso. Por outro lado, o
envelhecimento da população e o crescimento do fenómeno do turismo em alojamento local
fazem, também, que haja uma maior procura do comércio tradicional. Um canal em que a
moderna distribuição decidiu apostar crescentemente nos últimos anos, com a abertura das
pequenas lojas de bairro, como os espaços Amanhecer e Meu Super, que procuram marcar
presença junto dos locais de maior procura turística, conscientes de que este é um mercado a
não desperdiçar.
Os dados do Scantrends da Nielsen mostram também um reforço do peso das marcas de
distribuição e primeiro preço, as chamadas "marcas brancas", que contam já com uma quota
de 34,1%. É nos produtos alimentares em geral que os portugueses compram mais artigos de
marca branca. No caso dos congelados, a quota ultrapassa os 48%. Nas bebidas, e em
especial as alcoólicas, as famílias são mais fiéis aos fabricantes: só 11,1% das bebidas
alcoólicas compradas são de marca branca.
Para Pedro Pimentel, este reforço das marcas brancas mostra que, "embora se continuem a
fazer muitas promoções, estas têm cada vez menos impacto no consumidor", que, não
comprando tantos produtos em promoção, acaba por regressar às marcas brancas. E tem
também que ver com o efeito Mercadona, a cadeia espanhola que se prepara para entrar em
Portugal, diz, e com a tentativa de fidelizar o consumidor a um determinado espaço comercial.
Um atum Ramirez ou um detergente Skip é igual nos supermercados todos, mas as refeições
prontas de um não são iguais às de outro. "Cada uma das cadeias sente que, nesta altura, não
basta ter um bom sortido, bons fornecedores e boas marcas de fabricante, há aqui um
fenómeno adicional de concorrência nas marcas de distribuição", diz Pedro Pimentel.
Em termos de categorias de produtos, as bebidas não alcoólicas lideram as subidas. O calor maio e junho foram meses com temperaturas mais elevadas do que o habitual - e o recurso
crescente das famílias a bebidas não açucaradas ajudam a explicar estes dados, acredita o
diretor-geral da Centromarca. O novo imposto sobre o açúcar levou os refrigerantes a
aumentar em cerca de dez cêntimos e as vendas ressentiram-se, com uma quebra de 6% no
primeiro semestre. Mesmo assim, o consumo de bebidas não alcoólicas subiu 14%. Para
Pedro Pimentel, estes dados mostram, sobretudo, o efeito do alargamento da oferta das
empresas em respostas às novas preocupações com um consumo saudável. "A questão do
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novo imposto acaba por ser uma razão adicional a uma opção de saúde que muitos já fazem.
Assistiu-se ao aparecimento de muitas bebidas não açucaradas no mercado e que estão a
impulsionar o consumo", diz.
Nas bebidas alcoólicas, que estão a crescer 9% face a igual período do ano passado, Pedro
Pimentel destaca o dinamismo do mercado das cervejas, também com um aumento da oferta.
"A entrada no mercado de muitos produtos artesanais e semiartesanais está a puxar pelo
consumo. São novas linhas que podem não significar muito volume, mas significam valor e
diversificação", sublinha.

AGRICULTURA E MAR Actual
11.agosto.2017
OVOS CONTAMINADOS CHEGARAM A 15 PAÍSES DA UNIÃO EUROPEIA. PORTUGAL
LIVRE DE FIPRONIL
A Comissão Europeia confirmou no dia 11 de Agosto, que ovos contaminados com fipronil
foram detectados até ao momento em 15 países da União Europeia, na Suíça e em Hong
Kong. Na UE, as detecções ocorreram na Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Eslováquia,
Eslovénia, França, Holanda, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Polónia, Reino Unido, Roménia e
Suécia, precisou um porta-voz da Comissão.
O alarme está dado mas a Comissão Europeia vai reunir-se com representantes daqueles
países apenas em 26 de Setembro, acrescentou o mesmo porta-voz.
“Propus a realização de uma reunião de alto nível reunindo os ministros [dos países] visados e
os representantes das agências de segurança alimentar de todos os Estados-membros
implicados assim que o conjunto de factos esteja à nossa disposição”, disse o Comissário da
Saúde, Vytenis Andriukaitis, num comunicado enviado à agência France Presse (AFP).
O comissário europeu da Saúde e Segurança Alimentar adiantou ainda ter já abordado o
assunto com os ministros alemão, belga e holandês.

AGRICULTURA E MAR Actual
14.agosto.2017
APOIOS À SECA ALARGADOS AOS DISTRITOS DE CASTELO BRANCO, GUARDA
BRAGANÇA E SETÚBAL
O Ministério da Agricultura decidiu alargar os apoios para captação e fornecimento de água a
animais aos distritos de Castelo Branco, Guarda e Bragança, e a parte do distrito de Setúbal,
devido à persistência da seca, anunciou Capoulas Santos na sexta-feira, 11 de Agosto.
Em entrevista à Agência Lusa, o ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural,
Luís Capoulas Santos, explicou que a medida, que já era aplicada aos distritos de Évora, Beja
e Portalegre, se estende agora a mais três distritos e a três concelhos do distrito de Setúbal,
Alcácer do Sal, Grândola e Santiago do Cacém.
Capoulas Santos disse que as medidas “visam o financiamento a fundo perdido em 50% do
valor elegível de tudo o que sejam despesas que tenham a ver com o transporte e o
abeberamento”.
O processo, explicou Capoulas Santos, começa com a publicação de um anúncio por parte do
Ministério da Agricultura e podem candidatar-se os agricultores das zonas abrangidas pela
medida e que comprovadamente não tenham água. Após a apresentação e avaliação da
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candidatura o agricultor pode fazer os investimentos e será reembolsado posteriormente
(contra a apresentação das facturas).
O ministro disse também já ter dado instruções à EDIA, empresa que gere o empreendimento
do Alqueva, para “facilitar todo o fornecimento de água às explorações pecuárias que dela
necessitem”, por forma a garantir água para os animais.
A dificuldade de acesso do gado a água levou a que o Governo tenha aberto uma linha de
apoio para financiar a captação e transporte de água e respectivos equipamentos (como
abertura de furos, e aquisição de veículos cisterna e motobombas, por exemplo), direccionada
para nove municípios do distrito de Beja.
“A situação continuou a agravar-se e há cerca de um mês resolvi alargar essa medida à
totalidade dos distritos de Évora, Beja e Portalegre. E anunciei nessa altura que se necessário
se alargariam essas medidas”, lembrou Capoulas Santos à Lusa.
Mais medidas
Salientando que a qualquer momento podem ser equacionadas “outras medidas” para fazer
face à seca, o ministro frisou que do ponto de vista da agricultura a campanha PrimaveraVerão está a “desenrolar-se com normalidade”, especialmente porque as áreas de maior
incidência de regadio, como as do Sul do País e do Alqueva em particular, têm “uma garantia
de abastecimento de água”.
“Está agora a revelar-se quão infundadas e injustas eram as criticas que durante anos fizeram
os detractores de Alqueva”, salientou o ministro, lembrando a razão principal do projecto,
construir uma grande reserva de água. Essa água, frisou, que não só permite satisfazer as
necessidades da actual campanha agrícola como ainda era capaz de garantir actividades
agrícolas nos próximos dois anos, se por hipótese a seca se prolongasse por esse período.
E porque está justificada a importância estratégica do investimento o Governo vai alargar a
área de rega, até 2020, em mais 50 mil hectares (além de mais 50 mil noutros locais do País),
“já que a melhor forma de combater a seca é agir preventivamente em várias frentes e uma
delas é a capacidade de armazenagem de água para utilização em momentos de carência”,
disse Capoulas Santos.
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VI JORNADAS DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL
Contando, com o Patrocínio da USSEC e da PHOSPHEA, o apoio da INDUKERN, BIOCHEM e
CALSEG e a colaboração dos associados da SPMA da IACA, em particular de EUROCEREAL,
TNA, ZOOPAN, VETALMEX e INVIVO, com oradores no evento, o programa e ficha de
inscrição das VI Jornadas de Alimentação Animal é o que se segue.
A Sessão de Abertura estará a cargo da Presidente da IACA, Cristina de Sousa, e de Pedro
Folque, em nome da SPMA, que fará a introdução e apresentação dos diferentes temas.
Contamos com os habituais moderadores Professor Manuel Chaveiro Soares, no primeiro
painel e o Dr. Luis Capitão Valente, no segundo painel, a seguir ao almoço. No final de cada
painel teremos um período de debate. Está ainda previsto a apresentação de um vídeo sobre o
Projeto QUALIACA.
A não esquecer e reservar na Agenda: dia 21 de setembro, em Fátima, no Dom Gonçalo
Hotel & SPA, as VI Jornadas de Alimentação Animal.
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SPMA / IACA

VI Jornadas de Alimentação Animal
21 de setembro de 2017

PROGRAMA
Fátima (Dom Gonçalo Hotel & SPA)
9,00 - 9,30 horas

Receção dos participantes

9,30 - 10,00 horas

Abertura das JAA Cristina de Sousa (IACA) e Pedro Folque
(SPMA)

1º Painel – Moderador: Prof. Manuel Chaveiro
Soares
10,00 - 10,30 hrs

Rotulagem e tolerâncias em
alimentos para animais
Ana Monteiro (IACA)

2º Painel - Moderador: Dr. Luís Capitão
Valente
15,00 - 15,30
hrs

Avaliação de matérias
primas minerais
Karine Le Grand
(PHOSPHEA)

10,30 - 11,00 hrs Metodologias analíticas em
alimentação animal
Isabel Lopes
(EUROCEREAL)

15,30 - 16,00
hrs

Substâncias indesejáveis e
filme Qualiaca
Ana Monteiro (IACA)

11,00 - 11,30 hrs Coffee-Break

16,00 -16,30
hrs

11,30 - 12,00 hrs Controlo do processo de
fabrico. Tecnologia NIR
Isabel Antão (TNA)

16,30 -17,00
hrs

12,00 - 12,30 hrs Controlo de qualidade dos
produtos derivados do grão
de soja
Mariano Gorrachategui
(USSEC)

17,00 – 17,15
hrs

Biossegurança em
alimentação animal
Joan Mesià (VETALMEX)
Gestão do risco de
micotoxinas
Matthieu Merceron
(INVIVO-NSA)
Discussão

12,30 - 13,00 hrs Fibra bruta – Fracionamento
e interpretação
Geneviéve Faussier
(ZOOPAN)
13,00 - 13,30 hrs Discussão

17,15 hrs

Sessão de Encerramento

13,30 - 15,00 hrs Almoço
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PATROCINADORES

APOIO

COLABORAÇÃO

IS 33/2017 – Semana de 08 a 14/08/2017
Página 17

FICHA DE INSCRIÇÃO

EMPRESA: _______________________________________________________________________________________
MORADA:_________________________________________________________________________________________
CÓDIGO POSTAL: _______________________- _______________________________________________________
Nº DE CONTRIBUINTE: __________________________________________________
TEL:

_______________________ FAX:_____________________ E-MAIL: _________________________________

PARTICIPANTES:_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Junta-se cheque na importância de:
Data:

___________________ Euros

____________________
_____________________________________________
(Assinatura do responsável)

Esta ficha deve ser enviada até ao dia 15 de setembro de 2017 para:
IACA – Associação Portuguesa dos Industriais de Alimentos Compostos para Animais
Av. 5 de Outubro, 21-2º Esqº - 1050-047 LISBOA
Telefone: 21 351 17 70
* e-mail: iaca@iaca.pt
Associados da IACA e

25,00 Euros (sem almoço)

Sim

30,00 Euros (com almoço)

Sim

40,00 Euros (sem almoço)

Sim

45,00 Euros (com almoço)

Sim

Universitários

Não Associados da IACA =

PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO

 Cheque à Ordem da IACA ou
 Transferência Bancária
Banco BPI - Balcão de S. Sebastião
NIB – 0010 0000 47984730001 61

IBAM – PT 5000 100000 4798473000161
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