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INFORMAÇÃO
SEMANAL
FLASH INFORMATIVO

 RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA: Novo Plano de Ação da Comissão Europeia na ordem do
dia
 FEEDMED: Associações do Sul da Europa alinham posições comuns sobre temas de
interesse para o Setor
 BOLSA DO PORCO (24/08/17): Tendência de descida (-0,01 €)
 BOLSA DO BOVINO (25/08/17): Subida de 0,04 € nos novilhos e 0,09 € nas novilhas, manutenção
nas restantes categorias


PREÇOS MÉDIOS DE PRODUTOS PECUÁRIOS (semana de 21/08/17 a 27/08/17):
BOVINOS: Estabilidade em todos os mercados
OVINOS: Estabilidade é nota dominante; exceção para Coimbra (subida)
AVES: Tendência de estabilidade exceto frango Litoral Centro (descida) e ovo Ribatejo e
Oeste (subida)
SUÍNOS: Tendência de manutenção



COTAÇÕES INTERNACIONAIS DAS MATÉRIAS-PRIMAS



LEGISLAÇÃO:



RECORTES DE IMPRENSA: Destaque para a publicação do Manual de procedimentos SIRCA

Regulamento de Execução (UE) 2017/1490 da Comissão de 21 de agosto de
2017, relativo à autorização de cloreto de manganês tetra-hidratado, óxido de manganês (II),
sulfato de manganês mono-hidratado, quelato de manganês de aminoácidos na forma
hidratada, quelato de manganês de hidrolisados de proteína, quelato de manganês de glicina
na forma hidratada, e cloreto e tri-hidróxido de dimanganês como aditivos em alimentos para
animais de todas as espécies; Regulamento de Execução (UE) 2017/1492 da Comissão de 21
de agosto de 2017, relativo à autorização do colecalciferol como aditivo em alimentos para
animais de todas as espécies; Regulamento (UE) 2017/1495 da Comissão de 23 de agosto de
2017, que altera o Regulamento (CE) nº 2073/2005 no que diz respeito à Campylobacter em
carcaças de frangos de carne.
para produtores de bovinos, ovinos e caprinos pela DGAV e Medicamentos com Óxido de
Zinco usados em suínos têm 5 anos para sair do mercado

 VI JORNADAS DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL, dia 21 de setembro, no Dom Gonçalo Hotel & SPA
em Fátima
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NOTÍCIAS DE MERCADOS
RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA – Novo Plano de Ação da Comissão
Europeia na ordem do dia
A Comissão Europeia publicou recentemente o segundo plano de ação sobre a Resistência
Antimicrobiana (RAM) assente em três pilares:
 Fazer da UE a região com melhores práticas;
 Incentivar a investigação e desenvolvimento;
 Moldar a agenda global.
Como já aqui referimos em anteriores abordagens a este tema na IS, a alimentação animal é
considerada no plano como uma medida de combater e prevenir a RAM, no primeiro pilar.
A FEFAC irá usar esta referência, bem como o relatório RONAFA emitido pela EMA e pela
EFSA no início deste ano, como elementos-chave da sua campanha de reconhecimento da
nutrição animal como parte da solução da RAM.
De resto, a IACA, como membro ativo do PANRUAA – que deve sofrer alterações com este
Plano de Ação da Comissão – irá seguir a mesma metodologia. Trata-se, em nossa opinião, de
uma excelente oportunidade para o nosso Setor.
Este novo Plano de ação da Comissão Europeia não inclui grandes surpresas e está em
consonância com os princípios já lançados no final de 2016, durante a consulta então
realizada, ou seja, com as principais ações destinadas a apoiar os Estados-Membros no
desenvolvimento do seu plano de controlo nacional sobre RAM. O objetivo é melhorar a
monitorização, aumentar a consciencialização pública sobre a RAM, apoiar a inovação
através de novos medicamentos antimicrobianos, testes rápidos de diagnóstico e
vacinas assim como auxiliar os países terceiros e apoiar a ação global através da
FAO/OIE/OMS.
Um passo importante para nós é, no entanto, a referência clara à alimentação animal como
uma ferramenta para melhor controlar e prevenir a RAM, algo que não foi mencionado em
documentos anteriores emitidos pela Comissão Europeia, sobre este assunto: "continuar a
promover a produção animal, incluindo sistemas de produção aquícola, e dietas alimentares
que apoiem a saúde e bem-estar animal para reduzir o consumo de antimicrobianos (embora
prefiramos a redação “para reduzir a necessidade de antibióticos”)".
Esta postura deve ser considerada um sucesso para a FEFAC e para a Indústria
Europeia nela representada, que fez da luta contra a RAM uma das suas principais áreas
de comunicação.
No entanto, ainda faltam algumas ações concretas no plano de ação da Comissão, em
particular no que diz respeito ao apoio à investigação e à inovação em soluções através da
alimentação animal ou, formas de desbloquear potenciais soluções já desenvolvidas
atualmente, as quais se encontram de alguma forma bloqueadas devido ao quadro legal
inadequado.
Tal é verdade especialmente no que respeita aos aditivos para a alimentação animal (por
exemplo, redução dos níveis máximos de cobre na alimentação de leitões, restrições à
utilização de aromas sintéticos ou futuras restrições ao uso de extratos de ervas).
A FEFAC reuniu ainda durante o mês de julho com os serviços da Unidade de Nutrição Animal
da DG SANTE para discutir soluções com vista a evitar a perda de ferramentas eficientes
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contra a RAM, bem como o potencial para ampliar as possibilidades de alegações em relação à
prevenção da RAM, o que ajudará a preparar uma reunião com o Gabinete do Comissário
Andriukaitis, que irá decorrer na segunda metade de setembro de 2017.
Reautorização de aditivos e novos Grupos Funcionais?
No que diz respeito ao estatuto jurídico, é evidente que uma série de substâncias autorizadas
como aditivos para alimentação animal para funções não zootécnicas (por exemplo,
conservantes, aromas, oligoelementos) também exercem funções adicionais no intestino dos
animais, muitas vezes em níveis acima dos exigidos para exercer a função não-zootécnica.
O presente processo de reautorização que envolve a avaliação pela EFSA resultou
recentemente na imposição de restrições ao uso de vários desses aditivos (em particular
compostos aromatizantes), o que impede qualquer expressão de uma ação no intestino.
A decisão já foi tomada para os aromas sintéticos e a FEFAC confirmou que o mesmo deve ser
esperado nos próximos 12 meses para os "aromas naturais", os chamados fitogénicos. Isto
deve-se principalmente à falta de informação nos dossiers de autorizações destas substâncias
como aromatizantes no que diz respeito à segurança de utilização em níveis mais elevados,
nomeadamente a inexistência de risco de segurança.
Para o cobre, onde a segurança não é desafiada, há mais espaço para discussão e a sua
autorização em níveis que excedam as necessidades básicas dos animais.
Nesta fase, não existe um grupo funcional para "preservação da saúde".
Ainda é possível submeter estas substâncias no grupo funcional "outras funções zootécnicas",
mas não há diretrizes claras sobre como avaliar a eficácia, em particular em termos de
definição de pontos finais.
Entretanto, estão a decorrer discussões no SCoPAFF para abrir um novo grupo funcional sob a
categoria "aditivos zootécnicos", que permitiria autorizar substâncias que desempenham um
papel na prevenção da saúde animal.
Na fase atual de discussão, o novo grupo funcional seria chamado de "potenciadores do bemestar animal", descrito como "substâncias ou, quando aplicável, microrganismos que quando
administrados aos animais afetam favoravelmente o seu bem-estar, ajudando a manter a
condição fisiológica dos animais em bom estado de saúde ou melhorando o seu conforto
físico".
Ainda há margem para melhorar a redação, mas é claro o suficiente para evitar o risco
de classificação como medicamentos veterinários.
Paralelamente, a Comissão Europeia aproveitará a oportunidade da revisão das orientações da
avaliação dos aditivos para alimentação animal (Regulamento (CE) nº 429/2008), para incluir
elementos específicos relacionados com este novo grupo funcional. Espera-se que o SCoPAFF
aprove o novo grupo funcional até ao final do ano.
As diretrizes revistas serão, na melhor das hipóteses, aprovadas no outono de 2018. Isso
significa, na prática, que as autorizações ao abrigo do novo grupo funcional não podem
ser concedidas antes do segundo semestre de 2019.
Paralelamente ao estatuto dos produtos, está a questão das alegações.
A revisão da legislação relativa aos aditivos alimentares, que deverá começar no outono,
proporcionará a oportunidade para melhorar o Regulamento (CE) nº 1831/2003, relativamente
a algumas disposições sobre as alegações dos aditivos e pré-misturas para a alimentação
animal.
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No entanto, nesta fase, não é esperada nenhuma alteração significativa das restrições legais
às alegações nos termos do artigo 13º do Regulamento (CE) nº 767/2009, ou seja, qualquer
referência à prevenção ou tratamento para cura de uma doença, exceto quando ligado ao
desequilíbrio nutricional sem sintomas patológicos associados.
As autoridades da UE ainda afirmam que o status de alimentação dietética associado a fins
nutricionais especiais pode oferecer algumas oportunidades para usar alegações "semelhantes
às de saúde".
O papel da Nutrição Animal na luta contra a AMR e, em particular, os seus aspetos legais, será
abordado numa reunião entre o Presidente da FEFAC, Nick Major, Anton Einberger, e o Diretor
da DG SANTE, Sabine Jülicher, agendada para setembro de 2017.

FEEDMED – Associações do Sul da Europa alinham posições comuns sobre
temas de interesse para o Setor
Retomando uma iniciativa da IACA de há alguns anos atrás, que ficou conhecida como
Reunião Latina, a ideia e estratégia vai ser recuperada, tendo como objetivo a discussão de
posições (e sensibilidades) comuns dos países do Sul da Europa, para serem apresentadas,
quer no quadro da FEFAC, quer junto das autoridades nacionais de cada Estado-membro ou
em reuniões internacionais.
Designado agora como FEEDMED, numa alusão aos países do Mediterrâneo, para já, a IACA
(Portugal), EUROFAC (França), ASSALZOO (Itália) e CESFAC (Espanha) vão reunir-se, em
Paris, na sede da EUROFAC, no dia 29 de setembro para analisar, entre outros, temas como:
 Sustentabilidade
 Alimentos Medicamentosos e Resistência Antimicrobiana
 Reforma da PAC
 Controlo de Qualidade e Aprovisionamento de Matérias-Primas
 Aditivos
 OGM e Declaração Europeia da Soja
A questão dos Estatutos da FEFAC, designadamente à luz do Bréxit, também deverá estar “em
cima da mesa”.
Para além desta reunião, que contará com as presenças dos Secretários-Gerais e Presidentes
das Associações, terá lugar uma outra com os Secretário-Geral e Presidente da FEFAC,
respetivamente, Alexander Döring e Nick Major.
Tal como noutros dossiers e eventos, a IACA não deixará de informar os seus Associados
sobre a agenda e as conclusões desta reunião. Até porque, como é sabido, para além de no
Praesidium da FEFAC, a IACA, através da sua Presidente, representar a Espanha, também
assumimos a representação da FEFAC em muitos fóruns internacionais, sobretudo em temas
como os mercados, reforma da PAC e relações comerciais, ou seja, assuntos marcadamente
de natureza politica e económica.
Fontes: FEFAC/IACA
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BOLSA DO PORCO

INFORMAÇÃO SEMANAL

Sessão de 24 de agosto de 2017

Descida (-0.010€)
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

24 de agosto

1.424

Lérida: Euros peso/vivo

França

24 de agosto

1.420

Holanda

21 de agosto

1.600

Dinamarca

24 de agosto

1.450

Alemanha

23 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 31 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 33 de 25 de agosto de 2017

TENDÊNCIA: Subida de 0,04 € nos novilhos e de 0,09 € nas novilhas e manutenção nas
restantes categorias.
Esta semana voltou a ser de subida nos Novilhos e ainda mais nas Novilhas e manutenção nas
restantes categorias.
Cotações registadas esta semana, em Euros/Kg/Carcaça R
Categoria

Cotação

Novilhos

3.95

Novilhas

4.00

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 01 de setembro 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
Semana Anterior em €

Semana Corrente em €

Variação

3,95

3,95

0,00%

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

3,20

3,20

0,00%

Vaca Abate Turina EUR/Kg. P. Carcaça

2,20

2,20

0,00%

250,00

250,00

0,00%

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

3,85

3,85

0,00%

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

3,45

3,45

0,00%

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

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

4,15

4,15

0,00%

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

3,50

3,50

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%

Mercados

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

Entre Douro e Minho (Produção)

Vitelo 3 a 6 meses - Turina EUR/Unidade

Castelo Branco (Produção)

Coimbra (Produção)

Vitelo 3 a 6 meses - Turina EUR/Unidade

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

Guarda (Produção)

Ribatejo (Produção)

Vaca Abate Turina EUR/Kg. P. Carcaça

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%

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%

4,50

4,50

0,00%

3,50

4,00

14,29%

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)

0,93

0,93

0,00%

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

1,70

1,70

0,00%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia

1,05

1,05

0,00%

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

0,95

0,95

0,00%

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

1,70

1,65

-2,94%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia

1,05

1,05

0,00%

Ovo Classificado M (ovotermo) EUR/Dúzia
Médio Tejo

0,95

0,95

0,00%

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

0,90

0,90

0,00%

Ovo a peso 60-68 g EUR/KG

1,00

1,05

5,00%

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

1,15

1,15

0,00%

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

1,05

1,05

0,00%

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

3,83

3,83

0,00%

Beira Litoral

4,17

3,75

-10,07%

2,00

2,00

0,00%

Mercados
Leitões até 12 Kg

Leitões de 19 a 25 Kg.
Alentejo

Semana Anterior :
Semana Corrente:
Fonte: SIMA/GPP

De 14 a 20/08/2017
De 21 a 27/08/2017
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COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS

Fonte:Oil World
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LEGISLAÇÃO NACIONAL E COMUNITÁRIA
Diário da República
Nº 162 – I série – 23 de agosto de 2017
Lei n.º 95/2017:
Regula a compra e venda de animais de companhia em estabelecimentos comerciais e através
da Internet, procede à sexta alteração ao Decreto-Lei n.º 276/2001, de 17 de outubro PDF
Decreto-Lei n.º 102/2017:
Implementa a medida do SIMPLEX+ 2016 «Informação ao consumidor + simples» PDF
Diário da República
Nº 162 – I série – I Suplemento – 23 de agosto de 2017
Portaria n.º 260-A/2017:
Procede à terceira alteração à Portaria n.º 199/2015, de 6 de julho, que estabelece o regime de
aplicação do apoio 6.2.2 «Restabelecimento do potencial produtivo» PDF
Diário da República
Nº 164 – I série – 25 de agosto de 2017
Declaração de Retificação n.º 21/2017:
Retifica o Decreto-Lei n.º 79/2017, de 30 de junho, da Justiça, que altera o Código das
Sociedades Comerciais e o Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas, publicado
no Diário da República, 1.ª série, n.º 125, de 30 de junho de 2017 PDF
Diário da República
Nº 162 – II série – 23 de agosto de 2017
Gabinetes dos Ministros das Finanças, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, da Saúde,
do Planeamento e das Infraestruturas, da Economia, do Ambiente e da Agricultura, Florestas e
Desenvolvimento Rural e da Ministra do Mar:

Despacho n.º 7423/2017:
Cria a Comissão Interministerial para a Pequena Agricultura Familiar PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 216 – 22 de agosto de 2017
Regulamento de Execução (UE) 2017/1490 da Comissão de 21 de agosto de 2017,
Relativo à autorização de cloreto de manganês tetra-hidratado, óxido de manganês(II), sulfato
de manganês mono-hidratado, quelato de manganês de aminoácidos, na forma hidratada,
quelato de manganês de hidrolisados de proteína, quelato de manganês de glicina, na forma
hidratada, e cloreto e tri-hidróxido de dimanganês como aditivos em alimentos para animais de
todas as espécies PDF
Regulamento de Execução (UE) 2017/1492 da Comissão de 21 de agosto de 2017,
Relativo à autorização do colecalciferol como aditivo em alimentos para animais de todas as
espécies PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 218 – 24 de agosto de 2017
Regulamento (UE) 2017/1495 da Comissão de 23 de agosto de 2017,
Que altera o Regulamento (CE) nº 2073/2005 no que diz respeito à Campylobacter em
carcaças de frangos de carne PDF
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RECORTES DA IMPRENSA
CENTROMARCA
24.agosto.2016
IRÁ A AMAZON APOSTAR EM PORTUGAL?
Artigo/Crónica por Pedro Pimentel
A Amazon comprou a Whole Foods e muito se escreveu sobre o tema, com distintas análises:
racional da aquisição, significado na estratégia, que ameaça para os rivais, na distribuição
convencional ou retalhistas digitais, dentro e fora dos EUA. E parece unânime que é um
primeiro sinal de um tempo novo, em que se cruzam caminhos entre retalhistas convencionais
e digitais, como se viu na reação de Google e WalMart.
Fonte: Diário de Notícias
Leia o artigo aqui

CENTROMARCA
24.agosto.2016
SONAE ACUSA RIVAIS DE DISTORCER MERCADO
Sonae ataca concorrência pela "pressão promocional".
A "intensidade promocional" dos super e hipermercados está "em níveis pouco razoáveis",
segundo Luís Reis, da Sonae. A inversão da situação "depende mais de terceiros do que do
Continente", avisa.
Fonte: Jornal de Negócios
Leia o artigo aqui

AGRICULTURA E MAR Actual
25.agosto.2016
DGAV PUBLICA MANUAL DE PROCEDIMENTOS SIRCA PARA PRODUTORES DE
BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS
A DGAV – Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária acaba de publicar o Manual de
Procedimentos SIRCA para produtores de bovinos, ovinos e caprinos.
O Sistema de Recolha de Cadáveres de Animais Mortos na Exploração (SIRCA) tem por
objectivo assegurar o encaminhamento adequado dos animais que morram na exploração, por
forma a garantir a salvaguarda da saúde pública, saúde animal e o ambiente.
Este sistema assume particular importância na promoção da execução do Plano de Vigilância
Epidemiológica das Encefalopatias Espongiformes Transmissíveis (EET’s). O sistema é
coordenado pela Direcção Geral de Alimentação e Veterinária.
Realça o manual que os detentores têm a obrigação de comunicar a morte do animal
identificado ao SIRCA, através dos meios existentes actualmente, Centro de Atendimento (CA),
ou outros meios que vierem a ser disponibilizados (e-mail, Idigital, app) no prazo de 12 horas.
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Como comunicar
O Centro de Atendimento centraliza as comunicações dos detentores relativas a mortes de
animais identificados nas suas explorações, entrepostos, centros de agrupamento e abegoarias
de estabelecimentos de abate, encaminhando de seguida a informação recolhida para os
operadores de recolha e transporte de cadáveres de animais. Este centro funciona de segunda
a sábado, ininterruptamente, das 8 às 20 horas.
O acesso ao Centro de Atendimento SIRCA processa-se por via telefónica, para um número
único disponibilizado aos detentores e divulgado no portal da DGAV.
Pode consultar o manual aqui.
Fonte: Agricultura e Mar Actual

28/08/2017

MEDICAMENTOS COM ÓXIDO DE ZINCO USADOS EM SUÍNOS TÊM 5 ANOS PARA SAIR
DO MERCADO
A Comissão Europeia tomou a decisão de retirar as autorizações de introdução no
mercado de medicamentos veterinários contendo óxido de zinco para administração oral
a espécies produtoras de alimento para consumo humano.
Os riscos para o meio ambiente associados ao uso desses medicamentos veterinários, não são
ultrapassados pelo benefício clínico demonstrado em suínos.
O Comité dos Medicamentos para Uso Veterinário (CVMP) da Agência Europeia de
Medicamentos (EMA) veiculou esta recomendação, após processo iniciado em Fevereiro de
2016 com uma revisão científica dos dados fornecidos pelos detentores das autorizações, onde
foi identificado um risco associado ao desenvolvimento de resistência aos anti-microbianos,
tomando então a CVMP a decisão de recomendar a retirada da UE de medicamentos
veterinários contendo óxido de zinco.
A DGAV preconiza um período máximo de 5 anos antes do termo dessas autorizações, de
“forma a apoiar a adopção e a transição para estratégias de maneio alternativas”. Em Portugal
existem 4 medicamentos veterinários que são administrados por via oral a animais produtores
de alimentos para consumo humano e que contêm óxido de zinco como substância activa,
estando autorizados para a prevenção e controlo da diarreia em leitões.

MONDEGO AGRÍCOLA 2017 – Feira das Culturas
No próximo dia 07 de setembro, a IACA foi convidada a participar num evento sobre
“Comercialização de Cereais/Evolução dos Preços”, em Montemor-o-Velho, no âmbito do
Mondego Agrícola 2017 – Feira das Culturas. Será uma honra comentarmos as palestras, da
responsabilidade do Engº Tiago Silva Pinto, Secretário-Geral da ANPROMIS, e de um
representante da ANIA (arroz).
O Programa pode ser consultado aqui
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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)

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

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

Avaliação de matérias
primas minerais
Karine Le Grand
(PHOSPHEA)

15,30 - 16,00
hrs

Substâncias indesejáveis
Maria João Fradinho
(DGAV)
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

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

17,15 hrs

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

Sessão de Encerramento

13,00 - 13,30 hrs Discussão
13,30 - 15,00 hrs Almoço
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PATROCINADORES

APOIO

COLABORAÇÃO
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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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