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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS
DE ALIMENTOS COMPOSTOS PARA ANIMAIS

INFORMAÇÃO
SEMANAL
FLASH INFORMATIVO
 ADITIVOS – Conferencia sobre aditivos para a alimentação animal: programa apelativo com
sessões sobre formulação, avanços científicos em nutrição animal, entre outros temas com
interesse para o setor.

 SMARTCOW – Abertura de concurso do programa de investimento SmartCow: tem como
objetivo a integração das infraestruturas de investigação da produção animal e a
padronização de práticas/protocolos para a implementação de novas técnicas experimentais.

 BOLSA DO PORCO (23/08/18): Tendência de manutenção.
 BOLSA DO BOVINO (24/08/18): Subida de 0.02 € nos Novilhos e Novilhas e manutenção nas
restantes categorias

 PREÇOS MÉDIOS DE PRODUTOS PECUÁRIOS (semana de 20 a 26/08/18):
AVES: Subida em Dão-Lafões e tendência de manutenção nos restantes mercados
BOVINOS: Subida na Guarda contrariando a tendência de manutenção dos restantes mercados
SUÍNOS: Tendência de estabilidade nos porcos e leitões
OVINOS: Subida no Alentejo Norte e Beja e tendência de manutenção nos restantes mercados

 PREÇOS DOS CEREAIS NO MERCADO INTERNO
 COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS
 RECORTES DE IMPRENSA: Destaque para o valor nutritivo do leite e os desenvolvimentos na
robótica para a limpeza das florestas.

 SEMINÁRIO “A SUSTENTABILIDADE: UM DESAFIO E UMA RESPONSABILIDADE” (LISBOA,
19 DE SETEMBRO)

 CURSO SOBRE LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO SETOR DOS ALIMENTOS PARA ANIMAIS
 PROGRAMA VII JORNADAS DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL (FÁTIMA, DIA 27 DE SETEMBRO)
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NOTÍCIAS DE MERCADOS

ADITIVOS – Conferencia sobre aditivos para a alimentação animal
Irá decorrer entre 26 e 28 de setembro em Amesterdão a “Feed Additives Conference”. Este
ano o programa é mais apelativo para os fabricantes de alimentos compostos havendo sessões
sobre formulação, avanços científicos em nutrição animal, entre outros temas com interesse
para o setor.
Outra novidade do presente ano é a possibilidade dos participantes se inscreverem por apenas
um dia ou nos dias que tiverem mais interesse em assistir.
Erik Dam Jensen, ex-presidente do Comité de Nutrição Animal da FEFAC, irá falar na mesa
redonda no segundo dia, sobre as necessidades e desafios para os formuladores de alimentos
compostos. No mesmo painel participam também Tom Hughes, gestor de nutrição e inovação
da Moy Park, Tone Stigen Martinsen CEO e consultor na Bjørnerød Konsult AS e Kees
Geerse Nutricionista Sénior e consultor na F2Care. A esta sessão segue-se uma sessão
sobre processamento de aditivos para a alimentação animal. De tarde as duas sessões a
decorrer são sobre o “futuro da proteína na formulação de alimentos para animais” e a
“preservação de alimentos para animais”.
Para aproveitar a tarifa especial para fabricantes de alimentos compostos, o formulário de
reserva
a
ser
utilizado
pode
ser
acedido
através
do
link
https://www.eventsforce.net/agribriefing/frontend/reg/thome.csp?pageID=43591&eventID=110&
traceRedir=2.

SMARTCOW – Abertura de concurso do programa de investimento
SmartCow
O projeto SmartCow mobiliza dez instituições de investigação, uma organização internacional
que promove o intercâmbio de conhecimento em ciência animal (EAAP), um instituto técnico
que trabalha na produção animal (IDELE), uma PME especializada em “big data” para a
indústria agroalimentar (AgriMetrics) e uma empresa especializada em gestão de projetos e
transferência de tecnologia (INRA Transfert).
Serão combinados conhecimentos técnicos e científicos em nutrição animal, genética, saúde e
bem-estar animal, gestão de dados e transferência de conhecimento para:
i)

desenvolver investigação e inovação e redes de “stakeholders” no setor da
produção animal para melhorar a investigação e fomentar a inovação;

ii)

oferecer acesso transnacional às instalações e equipamentos de pesquisa mais
avançados para o setor da produção animal; e

iii)

iii) melhorar a qualidade e a ética na investigação em produção animal por meio
da identificação e promoção de melhores práticas, novas técnicas de medição e
tecnologias inteligentes.

A SmartCow combina fortes habilidades científicas e técnicas em nutrição animal (métodos de
referência in vivo para utilização de nutrientes e medidas de emissões), genética (animais
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genotipados, capacidades de fenotipagem), saúde e bem-estar (sensores e registos
automáticos de características fisiológicas e comportamentais).
Uma promoção e gestão centralizada do acesso transnacional às IR (centros de investigação)
proporcionará o acesso a cerca de 2500 bovinos leiteiros e 1000 bovinos de carne e facilitará o
financiamento de até 30 projetos de investigação e 60 utilizadores através do programa
europeu (H2020). As atividades em rede harmonizarão e padronizarão procedimentos,
especialmente em: cuidados e medições em animais, projeto de experimentação e registo de
dados. As atividades de investigação conjunta produzirão métodos e “proxies” para avaliar a
eficiência alimentar e as emissões, permitirão desenvolver novos protocolos para reduzir o uso
de animais e produzir novos métodos para explorar sensores de dados para a produção
animal.
Acabou de abrir um concurso do programa de investigação de acesso transnacional
“SmartCow”, para um financiamento total de 1,5 milhões de euros. O prazo para apresentação
de projetos de investigação a concorrerem a investimento é 30 de setembro de 2018.
O programa de investimento SmartCow para financiamento de projetos de investigação tem um
orçamento de 5 milhões de euros e tem como objetivo iniciar uma melhor integração das
infraestruturas de investigação existentes no domínio da produção animal, assim como a
padronização de práticas/protocolos que facilitariam a implementação de novas técnicas
experimentais.
Os principais tópicos incluem:
 O uso eficiente de recursos de alimentos para animais:
o Utilização de recursos existentes de alimentos que não se destinem ao Homem
e/ou de novos subprodutos e novos alimentos ricos em proteínas;
 Opções de mitigação para reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) e outras:
o Opções de mitigação com o objetivo de reduzir simultaneamente GEEs e outras
excreções de origem animal (amoníaco, fósforo, partículas...)
o “Trade-off” entre redução de emissões de GEEs e desempenho animal;
 Animais eficientes e robustos:
o Componentes de eficiência alimentar (consumo, processos fermentativos,
digestivos e metabólicos)
o Adaptação e resiliência de animais a diferentes estratégias de alimentação, de
maneio e mudanças ambientais;
 Saúde e bem-estar animal:
o Melhorar a saúde e o bem-estar dos animais através da gestão da produção e
alimentação;
Mais informações sobre as condições e os critérios e procedimentos de seleção estão
disponíveis em http://www.smartcow.eu/calls/.
Fontes: FEFAC/INRA/IACA
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BOLSA DO PORCO

INFORMAÇÃO SEMANAL

Sessão de 23 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

23 de agosto

1,246

Lérida: Euros peso/vivo

França

23 de agosto

1,265

Holanda

17 de agosto

1,410

Dinamarca

23 de agosto

1,170

Alemanha

22 de agosto

1,550

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 30 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 33 de 24 de agosto de 2018

TENDÊNCIA: Subida de 0.02 € nos Novilhos e Novilhas e manutenção nas restantes
categorias.

Comentários que referiram uma procura de novilhos e novilhas constante ao longo do mês de
Agosto e a aproximação do início do mês de Setembro, foram a razão desta subida, que é
habitual nesta altura do ano. Assim e por unanimidade, os membros da mesa optaram por subir
0,02 € nos Novilhos e Novilhas, mantendo as restantes categorias.
Cotações registadas esta semana, em Euros/Kg/Carcaça R
Categoria

Cotação

Novilhos

3,95

Novilhas

3,95

Vitela

4,70

Vacas

2,25

Observações: As cotações estabelecidas na mesa referem-se aos animais vendidos, pagos
em função do peso carcaça.

A próxima sessão realizar-se-á na sexta-feira, dia 31 de agosto de 2018, pelas 12:15
horas.

A Mesa de Cotações

IS 35/2018 – Semana de 21 a 27/08/2018
Página 5

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

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

4,14

0,49%

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

3,30

3,50

6,06%

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

3.93

3,93

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

2,50

4,17%

2,80

3,00

7,14%

4,00

4,00

0,00%

4,00

4,00

0,00%

4,50

4,50

0,00%

3,00

3,00

0,00%

2,25

2,25

0,00%

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

0,95

5,56%

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

0,80

0,83

3,75%

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

1,60

1,60

0,00%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia

0,95

0,95

0,00%

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

0,85

0,85

0,00%

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

1,80

1,70

-5,56%

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

0,85

0,85

0,00%

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

1,00

1,00

0,00%

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

0,90

0,90

0,00%

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

2,16

2,16

0,00%

Mercados
Dão - Lafões (Produção)

Ribatejo e Oeste

SUÍNOS - Cotações nos Principais Mercados de Produção
PORCO Classe E (57%)
Semana Anterior em €

Semana Corrente em €

Variação

Alentejo

1,58

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

3,10

3,10

0,00%

Algarve

3,17

3,17

0,00%

Beira Litoral

3,17

3,17

0,00%

1,90

1,90

0,00%

Mercados
Leitões até 12 Kg

Leitões de 19 a 25 Kg.
Alentejo

CEREAIS - PREÇOS DO MERCADO INTERNO
Semana Anterior em €

Semana Corrente em €

Variação

Trigo Mole Forrageiro

212,00

214,00

0,94%

Cevada Forrageira (Hexástica)

208,00

220,00

5,77%

Milho Forrageiro

185,00

185,00

0,00%

Mercados
LISBOA

Semana Anterior :
Semana Corrente:
Fonte: SIMA/GPP

De 13 a 19/08/2018
De 20 a 26/08/2018
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COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS

Fonte: Boletim Mercolleida
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Fonte: Oil World
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RECORTES DA IMPRENSA

27.agosto.2018
NUTRIENTES DO LEITE VÃO ALÉM DO CÁLCIO
Produtos lácteos têm vitaminas, proteínas e minerais essenciais
Apesar de aparecer na lista de alimentos que devem ser "evitados" das diversas dietas "da
moda", o leite, bem como os seus derivados, oferece benefícios à saúde. "O cálcio é um
mineral abundante no leite, com função plenamente reconhecida para a saúde óssea e dental,
para a regulação de processos intracelulares e função neuromuscular. A ingestão de lácteos
contribui para a prevenção da síndrome metabólica, a prevenção do diabetes tipo 2, da
hipertensão arterial e da osteoporose", comenta a nutricionista Ana Paula Del'Arco, consultora
da Associação Brasileira de Laticínios.
Nem todos sabem, mas o cálcio representa de 1% a 2% do peso corporal de um adulto. Ele é
extremamente importante para a manutenção e fortalecimento de ossos e dentes.
Mas, quem disse que esse mineral é o principal nutriente dos laticínios? Existem outros
ingredientes presentes nesse tipo de produto e que são igualmente benéficos para nossa
saúde.
"No caso do leite, o cálcio é o nutriente mais conhecido, mas também possui outros
importantes elementos intrínsecos que contribuem para o bom funcionamento do organismo. O
fósforo ajuda a fortalecer os ossos e protege a membrana das células; o magnésio participa do
metabolismo de energia; a vitamina A atua na visão e no crescimento das células; já as
vitaminas do complexo B atuam no metabolismo energético e neuromuscular. Vale também
destacar que o leite é fonte riquíssima de proteínas de alto valor biológico", diz a nutricionista.
A especialista relaciona alguns componentes saudáveis do leite e de seus derivados:
Fósforo
Em quantidade, o fósforo é o segundo mineral mais abundante do corpo humano. Presente nos
lácteos de maneira significativa, esse nutriente também se relaciona com a saúde óssea e
dental. Além disso, ele atua no sistema nervoso, em processos enzimáticos e no metabolismo
energético, esclarece a nutricionista.
Magnésio
O magnésio é outro mineral bastante presente nos laticínios que atua no sistema esquelético,
sendo parte da estrutura mineral dos ossos. "É fundamental para o metabolismo energético: o
magnésio também é catalisador de mais de 100 reações enzimáticas", diz Ana Paula Del'Arco.
Vitaminas A e D
As vitaminas lipossolúveis, que dependem da gordura para serem solubilizadas, como a A e a
D, estão presentes nos lácteos integrais. O leite tradicional é a principal fonte de vitamina A
para as crianças, de acordo com a especialista. "A vitamina D é considerada um pró-hormônio,
com funções extremamente importantes no organismo, atuando no sistema imunológico, além
de se relacionar com a saúde dos ossos e com o sistema nervoso", completa.
Vitamina B2
No leite, a riboflavina (vitamina B2) também é destaque nos laticínios. "Sua principal função se
relaciona com o funcionamento das células, atuando no metabolismo energético e no
transporte e metabolização de outros nutrientes do corpo", diz a nutricionista.
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Proteínas
O leite é reconhecido por ser rico em proteínas, abrangendo grande parte dos aminoácidos
essenciais para o organismo. "Em especial, as proteínas do soro do leite estimulam a síntese
de proteínas sanguíneas e teciduais por serem de fácil digestão e rápida absorção", afirma Ana
Paula.
Fonte: Revista Encontro

28.agosto.2018
PORTUGUESES CRIAM ROBOT PARA LIMPAR A FLORESTA
Um grupo de investigadores do Instituto de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência
(INESC-TEC) do Porto, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e da
Associação Florestal de Portugal (FORESIS) desenvolveu um robot para a recolha de
vegetação nas florestas.
Filipe Neves dos Santos, um dos responsáveis pelo projeto, explica em declarações à Lusa
que este robot permitirá “valorizar a floresta e mostrar que existe uma nova forma de utilizar a
biomassa florestal (…) A nossa floresta é pouco gerida e tem pouco valor económico. As
operações que atualmente são feitas não são muito rentáveis, uma vez que muito do trabalho é
feito manualmente e com máquinas muito pesadas.”
A tecnologia pesa cerca de uma tonelada e poderá vir a substituir a maquinaria atualmente
utilizada na limpeza das florestas, defendem os investigadores, uma vez que automatiza o
processo de recolha de vegetação.
“O robô é colocado no espaço onde se pretende que recolha a biomassa e aí trabalha sozinho,
levando o material até à berma e fazendo uma pilha. Depois, regressa ao local onde começou.
Contudo, numa primeira fase será sempre visionado por um operador”, refere ainda Filipe
Neves dos Santos.
Depois de recolhida, a vegetação é triturada e pode servir para o “aquecimento de estufas,
criação de energia ou incorporação em plásticos para a indústria automóvel”.
A equipa responsável pela tecnologia espera que dentro de um ano o robot possa estar a ser
testado “em ambiente reais, com declive e vegetação densa”. Para já, o robot pode ser visto
em funcionamento no expositor do INESC-TEC na Agroglobal, que decorre entre 5 e 7 de
setembro, em Valada do Ribatejo, no Cartaxo.
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SEMINÁRIO “A SUSTENTABILIDADE:
UM DESAFIO E UMA RESPONSABILIDADE”
Prosseguindo a sua missão de análise e discussão da Sustentabilidade nas suas diferentes
vertentes, a IACA e a USSEC vão organizar em Lisboa, no próximo dia 19 de setembro, no
Hotel Altis (Rua Castilho), um Seminário subordinado ao tema “A Sustentabilidade: Um
Desafio e uma Responsabilidade”.
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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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VII JORNADAS DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL
Divulgamos o Programa das VII Jornadas de Alimentação Animal, este ano dedicado ao tema
da saúde intestinal e a redução da utilização de antibióticos na produção animal.
Reservem desde já o dia 27 de setembro nas respetivas agendas, Mais informações aqui.

Este evento é patrocinado pela USSEC, conta com o apoio da Biochem, Indukern/ Ajinomoto
Eurolysine/ Adisseo, Tecadi/ Lallemand, Vetalmex/ Andrés Pintaluba e a colaboração da DIN –
Groupe CCPA, Eurocereal, Invivo, Premix, Reagro, Tecnipec, TNA, Vetlima, Zoopan,
Brandsweet, Indukern, Elanco, Tecadi e Vetalmex.
IS 35/2018 – Semana de 21 a 27/08/2018
Página 16

IS 35/2018 – Semana de 21 a 27/08/2018
Página 17

