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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS
DE ALIMENTOS COMPOSTOS PARA ANIMAIS

INFORMAÇÃO
SEMANAL
FLASH INFORMATIVO
 PECUÁRIA: IACA apresenta todos os pormenores das propostas da Comissão, do pacote de
500 milhões de € para o setor do leite, cujos textos estarão disponíveis em meados de
setembro e aplicação a partir de outubro
 LEITE: Preços podem melhorar a partir de meados de setembro, impulsionados pela
tendência de subida nos produtos lácteos
 ROTULAGEM: Depois da França, identificação da origem dos produtos transformados, vai ser
seguida em Portugal, Itália e Lituânia
 OGM: EFSA emite pareceres favoráveis para novos eventos de milho e soja
 EMBARGO: OMC dá razão á União Europeia no diferendo com a Rússia sobre o embargo
sanitário à carne de porco, mas russos denunciam julgamento político; Presidência da UE em
exercício (Eslováquia) quer fim do embargo dos produtos agroalimentares
 BOLSA DO PORCO (01/09/16): Tendência de manutenção
 BOLSA DO BOVINO (02/08/16): Subida, por unanimidade, de 0.03 € nos novilhos e de 0.02 € nas
vitelas; manutenção nas vacas e novilhas


PREÇOS MÉDIOS DE PRODUTOS PECUÁRIOS (semana de 29/08/16 a 04/09/16):
AVES: Tendência de estabilidade nos produtos avícolas
BOVINOS: Tendência geral de manutenção
SUÍNOS: Estabilidade é nota dominante
OVINOS: Estabilidade em todos os mercados, com exceção da Cova da Beira (descida)



COTAÇÕES INTERNACIONAIS DAS MATÉRIAS-PRIMAS



PREÇOS DOS CEREAIS NO MERCADO INTERNO



RECORTES DE IMPRENSA: Destaque para o setor da Alimentação Animal em Portugal, com
uma quebra no volume de negócios de 100 milhões de € em 3 anos (segundo a D&B);
produção agrícola bateu records na campanha 2014/2015, com aumentos na produção de
carne, leite e ovos (INE)



PROGRAMA E FICHA DE INSCRIÇÃO DAS V JORNADAS DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL
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NOTÍCIAS DE MERCADOS
PECUÁRIA - Bruxelas detalha a sua "resposta real" à crise do setor do leite
Reunidos em finais de agosto, os especialistas dos vinte e oito e da Comissão de Bruxelas,
deram a sua aprovação aos termos da implementação, em outubro, do plano de 500 milhões
de € anunciado em 18 de julho por Phil Hogan: incentivos para reduzir a produção de leite (€
150 milhões) e as medidas adicionais (350 milhões de euros).
De resto, já aqui detalhámos as medidas, nas páginas de anteriores edições da IS,
designadamente o que ficou delineado para Portugal, no quadro do Gabinete de Crise.
Este dispositivo "representa uma verdadeira resposta para um problema existente no
mercado europeu", conduzindo à existência de “preços mais elevados para os produtores
de leite", assegurou o Comissário da Agricultura.
Os fundos estão a ser pagos "o mais rapidamente possível", disse Pekka Pesonen, secretáriogeral do Copa-Cogeca (organizações agrícolas e cooperativas UE), "os produtores de leite
europeus, em particular, sofrem de problemas de fluxo de tesouraria, com o preço do leite mais
baixo de 40% face ao seu nível de há dois anos”. Os produtores estão desesperados como se
tem visto pelas ações realizadas pelos produtores franceses e um pouco por toda a Europa.
Por seu lado, o Conselho Europeu do Leite (EMB) reafirmou que, embora o plano da UE possa
ser aperfeiçoado, é um "passo em frente para os produtores." No entanto, de acordo com o seu
presidente, Romuald Schaber, "o facto dos volumes de produção de todos os países
europeus não serem limitados durante o período de redução e o baixo nível de
compensação financeira prevista, são obstáculos para uma implementação bemsucedida das medidas". É também essa a nossa opinião.
150 Milhões € por uma redução na produção de 1,07 Mt
Os produtores têm até 21 de setembro para decidir, individualmente, a participação no
programa voluntário para reduzir a produção de leite. Deverão enviar os seus inquéritos para
as Agências Nacionais de pagamento (no nosso caso, o IFAP), especificando o nível mais
baixo desde outubro a dezembro em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Vão receber
uma ajuda da UE de € 140 por tonelada de redução de até 50% da produção, no período
correspondente de 2015, e terão 45 dias para provar o cumprimento do seu compromisso, para
receber toda a ajuda no prazo de 90 dias após o período de queda da produção. Se a redução
de entregas não for inteiramente realizada, será aplicada uma penalização. A Comissão irá
aceitar todos os pedidos apresentados pelos Estados-Membros, não podendo exceder o limite
de 1,07 milhões de toneladas para o conjunto da UE, caso em que será aplicado um
coeficiente de redução. Se o teto orçamental de 150.000.000 € não for atingido no final desta
primeira fase, os pedidos podem ser apresentados para os períodos de novembro a janeiro de
dezembro a fevereiro e janeiro-março do próximo ano.
350 Milhões € para medidas de “ajustamento”
O envelope de € 350 milhões, incluindo a repartição entre os vinte e oito já está fixado e serão
disponibilizados aos EM para a concessão de "apoio ao ajustamento" para os produtores de
leite (incluindo para completar o incentivo de redução das entregas) e/ou para reforçar os
agricultores, suínos, ovinos e caprinos. Os destinatários, para serem elegíveis, terão de
envolver-se em atividades para melhorar a sustentabilidade de suas explorações, contribuindo
para a estabilização do declínio do mercado ou não aumentar a produção, pequenas
estruturas, métodos de produção extensiva, compromissos ambientais, projetos de
cooperação, iniciativas para melhorar a qualidade e formação sobre a utilização dos
instrumentos financeiros. Este apoio pode ser concluído até 100% a nível nacional, e os fundos
podem ser gastos até 30 de setembro, de 2017. No fundo, uma ajuda a uma relativa
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reestruturação ou reconversão do Setor, pese embora as verbas não sejam muito significativas,
face às necessidades do mercado.
Intervenção, armazenagem privada, ajudas ligadas
Juntamente com as medidas financiadas pelo envelope de 500 milhões de €, a intervenção
pública e as ajudas à armazenagem privada de leite em pó, serão estendidas até final de
fevereiro, enquanto a aplicação do artigo 222º da OCM “Única” (acordos de gestão voluntários
para o fornecimento de leite) será alargado, de outubro a abril de 2017. Os EM que praticam
pagamento não dissociado nesta área têm a oportunidade de "desligar" este apoio em 2017
para evitar uma perda para os agricultores que reduzirem os seus efetivos. Finalmente, os EM
irão antecipar, 70% dos pagamentos diretos aos agricultores a partir de 16 de outubro (85%
para os auxílios área sob a política de desenvolvimento rural). Todo o plano implementado por
Bruxelas é detalhado em três Atos delegados (incentivos à queda na produção de leite,
medidas adicionais, estendendo-se a intervenção pública para o leite em pó) e em quatro Atos
de execução técnica (apoio associado, antecipação das ajudas, alargamento da aplicação do
artigo 222º e extensão da ajuda à armazenagem privada de leite em pó).
Estes textos devem ser finalizados e publicados em meados de setembro.
Preços do leite podem melhorar em meados de setembro; produtos lácteos já dão sinais
de subida
Entretanto, de acordo com as últimas estimativas da Comissão Europeia, publicadas em 1 de
setembro, o preço do leite continua em baixa na UE, com uma média de € 25,5/100 kg. Os
especialistas esperam alguma melhoria já em setembro. No mercado, os preços dos produtos
lácteos já estão em alta desde há algumas semanas. Em 21 de agosto representavam para a
manteiga, mais 17% em relação ao seu nível de 2015, no leite em pó desnatado + 5%, e no
leite em pó 11%. Para o queijo, a situação é mista: aumento no Edam, estabilidade no Gouda e
diminuição no Emmenthal e Cheddar. Na reunião do Observatório Europeu do Mercado do
Leite, que decorre esta semana em Bruxelas, deverão ser discutidas estas medidas e
tendências. Tratam-se de facto de medidas positivas porque existem excedentes, o regresso às
quotas parece politicamente inaceitável e o embargo á Rússia é, infelizmente, para continuar.
Pena é que para países como a França e a Alemanha, que já anunciaram medidas nacionais
complementares, poderão vir a ser mais competitivos por esta via, pelas restrições orçamentais
em países como o nosso e outros EM. Portugal deve enveredar todos os esforços para evitar
distorções de concorrência, pelo que se trata de uma questão muito importante para ser
abordada no Gabinete de Crise que, apesar das melhorias, não pode esquecer a situação da
carne de porco (e de bovino). Certamente que, em Bruxelas, no Observatório das Carnes,
estas situações têm de ser equacionadas para uma resposta política adequada e à altura das
expetativas.

ROTULAGEM – Identificação da Origem dos produtos transformados é cada
vez mais adotada no espaço europeu
Depois da França, que tornou oficialmente obrigatória (num decreto de 21 de agosto) a
indicação da origem do leite e da carne utilizada como ingrediente em alimentos préembalados, Itália, Portugal e a Lituânia anunciaram planos para criar esquemas semelhantes
nos produtos lácteos.
Na França, o dispositivo, que recebeu luz verde de Bruxelas para fins experimentais, entrará
em aplicação a partir de 1 de janeiro e vai durar dois anos. As consultas estão em curso com
as partes interessadas para determinar, para cada sector, o limite de incorporação obrigatório.
O decreto já indica que o limiar selecionado não pode exceder 50% do peso do produto. Para a
carne, a origem do produto definido pelo decreto aplica-se ao país de nascimento, criação e
abate de animais. No caso do leite, diz respeito ao país de colheita, embalagem e
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processamento. Depois desta experiência, será apresentado à Comissão um relatório de
avaliação, que avaliará a sustentabilidade desta legislação.
Portugal e Lituânia entregaram durante o mês de agosto, em Bruxelas, os seus projetos
de regulamentação e esperam uma resposta da Comissão até outubro. Estas
disposições também vão criar uma base temporária (18 meses para Portugal). A Itália já
tinha tido o mesmo procedimento no passado mês de julho. Recorde-se que este
movimento de rotular a origem dos produtos transformados foi lançado depois do escândalo de
carne de cavalo à carne de bovino vendida em produtos preparados (especialmente lasanha),
mas os Estados-membro parecem cada vez mais interessados em introduzir medidas
obrigatórias para os produtos lácteos, sobretudo desde que se intensificou a crise no setor do
leite.
OGM - Luz verde da EFSA para novas variedades de soja e milho
A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA, ou EFSA na sigla inglesa))
emitiu durante o mês de agosto pareceres positivos relativos à colocação no mercado da UE
(para alimentação humana e animal) de novas variedades transgénicas: soja 305423 × 40-3-2
da Pioneer e o milho Bt11 x 59122 MIR604 x GA21 × 1507 da Syngenta (bem como a
pontuação de possíveis sub-combinações destas cinco linhas). De acordo com a EFSA, essas
variedades não apresentam mais riscos para o ambiente e saúde do que seus equivalentes
convencionais. A autorização dessas variedades deverá ser proposta por Bruxelas aos peritos
nacionais, seguindo o percurso normal (e lento) da legislação comunitária.Tratam-se de
eventos comercializados em diferentes escalas ao nível dos nossos principais fornecedores
(Brasil, EUA e Argentina) e que tendem a ser produzidos em maiores áreas nos próximos anos,
pela multiplicidade de resistências, pelo que é importante a sua aprovação em Bruxelas, de
forma a evitar problemas e constrangimentos no abastecimento de matérias-primas essenciais
ao nosso mercado da alimentação animal.

EMBARGO - Rússia denuncia julgamento "político" da OMC
“Eu nunca duvidei que a decisão só poderia ser política, como acontece com o caso de
doping (nos Jogos Olímpicos)": esta é a reação de Sergei Dankvert, dos serviços sanitários
e fitossanitários russos (Rosselhoznadzor), depois da decisão da OMC de 19 de agosto,
condenando o embargo imposto por Moscovo em janeiro de 2014 com suínos vivos, carne de
porco e outros produtos suínos da UE, em ligação com os casos de Peste Suína Africana no
Báltico e na Polónia. Moscovo tem agora sessenta dias para recorrer à OMC, que deve decidir
no prazo de noventa dias. A comissão de arbitragem (painel) da OMC, cuja criação foi
solicitada por Bruxelas em junho de 2014, constatou que "(a) proibição a nível da UE e dos
Estados-membros é incompatível "com o acordo multilateral sobre medidas sanitárias e
fitossanitárias (SPS). Foi ainda referido que "ao não estabelecer essas medidas com base
numa avaliação dos riscos, a Rússia foi incapaz de levar em conta fatores económicos
relevantes". Os peritos também apontam que, em 2014, a UE demonstrou à Rússia que
existiam áreas de seu território, à exceção da Estónia, Letónia, Lituânia e Polónia, que não
tinham qualquer ocorrência de casos de PSA. De acordo com os serviços de saúde e
fitossanidade russos, o embargo sanitário em produtos de carne de porco proveniente da UE
foi justificado por causa da rápida expansão dos casos da doença.
Entretanto, o Primeiro-ministro eslovaco Robert Fico, cujo país preside atualmente ao Conselho
da UE, recomendou a 26 de agosto o levantamento das sanções contra a Rússia que decorrem
aa crise na Ucrânia. O Conselho da UE prorrogou até 31 de janeiro de 2017 as sanções
económicas introduzidas em julho 2014 contra a Rússia, enquanto Moscovo estendeu até ao
final do próximo ano a proibição de importações de produtos alimentares dos países ocidentais.
Fontes: Agra Europe nºs 3 558,3 559, DG AGRI/IACA
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BOLSA DO PORCO

INFORMAÇÃO SEMANAL

Sessão de 01 de setembro 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

01 de setembro

1.825

Carcaça, 57% de carne

Espanha

01 de setembro

1.320

Lérida: Euros peso/vivo

França

01 de setembro

1.481

Holanda

26 de agosto

1.570

Dinamarca

01 de setembro

1.400

Alemanha

30 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 08 de setembro de 2016 (quinta feira), pelas 19 horas

A Mesa de Cotações
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BOLSA DO BOVINO
INFORMAÇÃO DE MERCADO
SESSÃO Nº 35 de 02 de setembro de 2016

TENDÊNCIA: Subida por unanimidade de 0,03€ nos novilhos e de 0,02€ nas vitelas, nas
novilhas e vacas fez-se manutenção.
Uma sessão que acabou em unanimidade, mas que gerou algum debate.

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

Cotação

Novilhos

3,85

Novilhas

3,85

Vitela

4,10

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 09 de setembro 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%

2,10

2,10

0,00%

2,00

2,00

0,00%

4,00

4,00

0,00%

3,50

3,50

0,00%

4,25

4,00

-5,88%

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)

0,70

0,70

0,00%

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

1,30

1,30

0,00%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia

0,88

0,88

0,00%

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

0,78

0,78

0,00%

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

1,30

1,30

0,00%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia

0,75

0,75

0,00%

Ovo Classificado M (ovotermo) EUR/Dúzia
Médio Tejo

0,65

0,65

0,00%

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

1,05

1,05

0,00%

Ovo a peso 60-68 g EUR/KG

0,78

0,78

0,00%

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

0,85

0,85

0,00%

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

0,75

0,75

0,00%

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

2,50

7,30%

Algarve

2,50

2,50

0,00%

2,92

2,92

0,00%

1,95

2,63%

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 22 a 28/08/2016
De 29/08 a 04/09/2016
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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%

166,00

166,00

0,00%

162,00

162,00

0,00%

180,00

180,00

0,00%

ALENTEJO
Trigo Mole Forrageiro
Trigo Duro
Trigo Mole Panificável
Cevada Forrageira (Hexástica)
LISBOA
Trigo Mole Forrageiro
Cevada Forrageira (Hexástica)
Milho Forrageiro
Semana Anterior: De 22 a 28/08/2016
Semana Corrente: De 29/08 a 04/09/2016
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 234 – 31 de agosto de 2016
Decisão de Execução (UE) 2016/1441 da Comissão de 30 de agosto de 2016,
Que altera o anexo da Decisão de Execução 2014/709/UE relativa a medidas de polícia
sanitária contra a peste suína africana em determinados Estados-Membros [notificada com o
número C(2016) 5670] PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 238 – 06 de setembro de 2016
Retificação da Decisão de Execução (UE) 2016/887 da Comissão de 2 de junho de 2016,
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 (JO L 148 de 4.6.2016) PDF
Retificação do Regulamento de Execução (UE) 2016/759 da Comissão de 28 de abril de
2016,
Que estabelece listas de países terceiros, partes de países terceiros e territórios a partir dos
quais os Estados-Membros devem autorizar a introdução na União de determinados produtos
de origem animal destinados ao consumo humano, define requisitos relativos aos certificados,
altera o Regulamento (CE) nº 2074/2005 e revoga a Decisão 2003/812/CE (JO L 126 de
14.5.2016) PDF
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RECORTES DA IMPRENSA
CENTROMARCA
30.agosto.2016
O OPERADOR QUE VALE 1,9% DO PIB ESPANHOL CHEGA A PORTUGAL EM 2019.
O panorama do retalho português vai alterar. O líder da distribuição espanhola está de “malas
feitas” para Portugal e com chegada anunciada para 2019.
O panorama do retalho português vai alterar. O líder da distribuição espanhola está de “malas
feitas” para Portugal e com chegada anunciada para 2019. Foram 10 anos a planear a saída
das fronteiras de Espanha, onde a Mercadona lidera com 14,7% de quota de mercado.
Ver artigo aqui

CENTROMARCA
01.setembro.2016
A GERAÇÃO QUE VEM REVOLUCIONAR O CAPITALISMO.
A geração y, também conhecida por millennials, começou a entrar numa fase da vida em que o
consumo deveria estar ao rubro. os "trintões" querem casa, carro, roupa de marca e acessórios
de luxo... ou queriam.
A geração y, também conhecida por millennials, começou a entrar numa fase da vida em que o
consumo deveria estar ao rubro. os "trintões" querem casa, carro, roupa de marca e acessórios
de luxo... ou queriam. Os jovens nascidos entre 1981 e 1996 estão sempre ligados mas são
menos consumistas do que os seus pais, fogem do endividamento e preferem a experiência à
posse. Estará a economia preparada para eles?
Ver artigo aqui

AGROnegócios
04.setembro.2016
PORCO PRETO ALENTEJANO É EXPORTADO PARA FICAR COM SELO DE ORIGEM
ESPANHOLA
Cerca de 95% da produção nacional é comprada por Espanha, que depois produz presunto e
paleta. Falhas na legislação abriram a porta à entrada em Portugal de porco com menos
qualidade.
Estima-se que existam em Portugal cerca de 50.000 porcos de montanheira, criados em regime
extensivo, nos montados de azinho, onde se alimentam de bolota — o que é obrigatório para
que sejam considerados produtos genuínos.
Mas apesar do seu grande valor alimentar, a sua produção continua fortemente dependente da
indústria de Espanha. Este país «compra 95% do porco português de montanheira para
transformação em presunto (membros posteriores do porco) e paleta (membros anteriores do
porco) e desta forma recebe o selo de origem espanhola», diz Pedro Bento, secretário-geral da
Associação Nacional dos Criadores de Porco Alentejano (ANCPA).
A crise económica veio provocar um decréscimo da produção em Portugal, devido não só à
retração do poder de compra dos consumidores, mas também por causa das «falhas na
legislação sobre rotulagem» que não abrangia a denominação de «porco preto» e abriu as
portas do mercado português a carne de porco vinda de Espanha com menos qualidade.
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Com efeito, as grandes superfícies comerciais, a restauração e a indústria de charcutaria foram
«invadidas» com produto espanhol, com a indicação de que se tratava de «porco preto» mas
não existia regulamentação que garantisse esta designação. Pedro Bento dia que, por isso, a
carne de porco alentejano foi «praticamente arredada do mercado nacional».
A situação só foi superada com a entrada em vigor do decreto de Lei 95/2014, que veio
regulamentar a venda de carne de suíno associada à referência «porco preto» destacando que
esta denominação «só pode ser utilizada nos animais ou nos produtos deles derivados» que
sejam de “raça pura” e registados no Livro Genealógico Português de Suínos.
No dia em que se celebrou, em Montemor-o-Novo o “Dia do Porco Alentejano”, os criadores
querem valorizar a raça através da venda para mercados externos. As possíveis mais-valias
«dependem muito da instalação de indústrias transformadoras em Portugal», diz Pedro Bento.
Para além de os custos de produção serem mais elevados do que em Espanha, subsiste ainda
outra questão de fundo: criar um porco preto alentejano com a matriz genealógica que o
caracteriza (50% porco Alentejo puro e 50% de uma outra espécie de porco chamada 505
Duroc) demora no mínimo um ano. Os espanhóis fabricam o seu porco ibérico em 7-8 meses.
O suíno - que em Espanha é baptizado de porco ibérico – em Portugal é batizado de porco
preto alentejano, quando na realidade não obedece aos mesmos critérios a que os criadores
nacionais são obrigados, prossegue o responsável da ANCPA.
Outro condicionalismo reside na recuperação do efetivo. Com efeito, o máximo histórico de
7000 porcas reprodutoras, registado em 2007, não voltou a ser atingido, embora se assista,
desde 2013, a uma recuperação. Em 2015 «estavam registadas 6500 porcas em Portugal».
«O principal desafio dos criadores é tornar as explorações mais competitivas em três eixos
principais: diferenciação, rentabilidade e eficiência», afirma Pedro Bento. A valorização do
produto fica em Espanha, pois em Portugal existem apenas três unidades de transformação
(Barrancos, Ourique e Vila Nova de S. Bento), que no seu conjunto têm uma capacidade de
produção que não chega aos 15 mil porcos.
«Há que fomentar a industrialização do sector em Portugal, o desenvolvimento da fileira
também depende da geração de valor cá dentro e da conquista de novos mercados externos
que valorizem os produtos derivados do Porco Alentejano», defende Pedro Bento. Este
dirigente associativo constata que apesar de estar associado a um sistema agro-silvo-pastoril
sustentável, em linha com as atuais diretrizes da Política Agrícola Comum, «o porco alentejano
recebe parcas ajudas do Programa de Desenvolvimento Rural 2020».
A valorização da fileira em Portugal leva os criadores do porco alentejano a reclamar medidas
mais favoráveis ao fomento e desenvolvimento da atividade. O secretário-geral da ANCPA
reforça este argumento acentuando que «as ajudas são importantes para dar consistência às
explorações e ao modo de produção extensiva».
«Vivemos uma conjuntura de preços muito voláteis e a atividade apresenta períodos muito
longos de retorno dos investimentos efetuados», afirma. A fileira do porco alentejano vale entre
os 20 e os 25 milhões de euros.
Fonte: Público

Pecuária.pt
05.setembro.2016
MERCADO DA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PERDEU 100 MILHÕES EM TRÊS ANOS
A facturação das fabricantes portuguesas de alimentação animal tem vindo a decrescer nos
últimos três anos, estimando-se que tenha fechado 2015 nos 1,36 mil milhões de euros,
avança um estudo da Informa D&B. Este sector perdeu 100 milhões em receitas neste período.
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Há três anos que se assiste a uma tendência decrescente das vendas agregadas das
empresas fabricantes de alimentos compostos para animais.
Depois de ter fechado 2013 e 2014 com quebras significativas, "num contexto de estagnação
em volume e queda dos preços", em 2015 "estima-se uma moderação do ritmo descendente da
facturação, até se situar em torno de 1,36 mil milhões de euros, menos 0,7% do que no ano
anterior", revela um estudo da Informa D&B sobre o sector, a que o Negócios teve acesso.
Significa isto que o tecido produtivo português de rações para animais perdeu cerca de 100
milhões de euros em receitas nos últimos três anos.
Em volume, de acordo com a D&B e com números ainda relativos a 2014, a produção cifrou-se
nesse ano em 3,15 mil milhões de toneladas, o que representou um decréscimo de 0,2% em
comparação com o ano anterior. O segmento das rações para aves representou quase metade
(44%) da produção total do sector, seguindo-se os alimentos compostos para suínos (26%) e
para gado bovino (20%).
Este sector é composto por cerca de 110 empresas, "valor que se tem mantido sem variações
significativas nos últimos exercícios", enquanto o número de trabalhadores "experimentou em
2014 um moderado aumento", para 3.324, mais 2,2% do que no ano anterior, "alterando assim
a tendência decrescente observada em exercícios precedentes".
Ainda segundo o mesmo estudo da Informa D&B, a região Centro do país concentra mais de
45% do total de empresas de fabrico de rações para animais, seguindo-se o Alentejo, com
pouco mais de 20%, e as zonas de Lisboa (15%) e Norte (9%).
Fonte: Jornal de Negócios

Sapo.pt
05.setembro.2016
PRODUÇÃO AGRÍCOLA BATEU RECORDES NA CAMPANHA 2014/2015 – INE
A produção agrícola bateu recordes na campanha de 2014/2015, nomeadamente de tomate
para a indústria, girassol e azeite, com o rendimento da atividade a aumentar 3,5% em termos
homólogos, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).
Nas "Estatísticas Agrícolas 2015", o INE informa que o ano 2014/2015 foi "globalmente positivo
para as produções agrícolas", com a produção de tomate para a indústria a bater recordes em
2015, com 1,8 milhões de toneladas, a maior produção dos últimos trinta anos.
Em destaque esteve também o girassol, com uma produção de 24,7 mil toneladas, o maior
registo desde 2000.
Para as culturas mediterrânicas o ano agrícola foi "igualmente favorável", com o aumento de
13,9% da produção de vinho, face a 2014 e de azeite que registou um máximo histórico,
atingindo 1,19 milhões de hectolitros, o terceiro maior registo dos últimos cem anos.
Com exceção da redução das produções de cereais de outono/inverno, pera e batata, todas as
restantes produções agrícolas vegetais aumentaram na campanha agrícola 2014/2015,
destacando-se as subidas da produção nos frutos de caroço, frutos secos e maçã.
Na pecuária, a produção total de carne em 2015 aumentou 5% (mais 1,7% em 2014),
"tendência generalizada à produção de carne de todas as espécies pecuárias", sublinha o INE.
A produção de carne de bovino aumentou 11%, depois de três anos em queda, e atingiu as 89
mil toneladas (80 mil toneladas em 2014), enquanto a produção de carne de suíno subiu 4,9%,
para o qual contribuiu o aumento do efetivo suíno verificado no final de 2014.
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A produção das carnes de ovinos e caprinos aumentou 2,1%, diz o INE, salientando que em
2015 foi atribuído um maior montante para o prémio aos ovinos e caprinos, tendo sido
simplificadas as respetivas condições de candidatura.
Quanto à carne de animais de capoeira, esta atingiu as 352 mil toneladas, o que corresponde a
um aumento de 4,3%, face a 2014, valor para o qual "contribuiu decisivamente o acréscimo da
produção de frango em 5,1%", resultado de uma maior produção dos aviários de multiplicação.
A produção bruta de ovos de galinha atingiu um aumento global de 9,8%, na sequência dos
aumentos de produção de 10,2% nos ovos para consumo e 7,9% nos ovos para incubação.
A produção total de leite apresentou uma variação positiva de 0,6% face a 2014, atingindo os
1.953 milhões de litros (1.940 milhões de litros em 2014).
O INE explica que a descida em 2% do índice de preços dos alimentos compostos para
animais e o escoamento pela indústria (cooperativa e privada) de todo o leite produzido
explicam em grande parte este acréscimo.
Em 2015, verificou-se uma descida de 2,1% no índice de preços de produção dos bens
agrícolas (preços no produtor)(-5,2% em 2014), tendo sido o leite em natureza (-15%), os
suínos (-13,3%) e os outros animais (-9,6%) os que mais contribuíram para essa variação.
Além disso, afirma que o ano agrícola 2014/2015 ocorreu entre um ano de 2014
climatologicamente classificado como húmido e quente e um ano de 2015 extremamente seco,
o sexto mais seco desde 1931 e o quarto desde 2000, e adianta que as condições climatéricas
favoreceram as produções das culturas de primavera/verão, pomares, vinho e azeite.
O instituto de estatística refere também que a segunda estimativa das Contas Económicas da
Agricultura (CEA) para 2015, elaborada com dados disponíveis até 29 janeiro 2016, apontou
para uma subida do rendimento da atividade agrícola, por unidade de trabalho ano (UTA), de
3,1% em termos reais, face a 2014.
A evolução estimada reflete o efeito conjugado do aumento nominal do valor acrescentado
bruto (VAB) a preços de base (4,5%), da diminuição dos subsídios (-7,4%) e do decréscimo do
volume de mão-de-obra agrícola (-3,7%).
Fonte:Lusa/fim

AgroINFO
06.Setembro.2016
INDÚSTRIA TORNA PÚBLICO DADOS TOXICOLÓGICOS DO GLIFOSATO
A taskforce glifosato, que é constituída por um grupo de cerca de quarenta empresas, que se
dedicam à produção de produtos fitossanitários, decidiu abrir ao público, de uma forma restrita,
o acesso a 71 estudos toxicológicos que foram realizados para o processo de legalização do
glifosato por parte da Comissão Europeia.
Os dados confidenciais e privados foram retirados destes estudos. Uma sala está
especialmente aberta para a consulta dos documentos e os responsáveis têm de se inscrever
previamente, on line.
Como se sabe, a Comissão prorrogou, no dia 29 de Junho, a licença para comercialização do
glifosato por mais dezoito meses, enquanto espera pelos resultados do estudo, levado a cabo
pela Agência Europeia dos produtos Químicos.
Após a saída deste estudo, a Comissão fará uma nova análise, sendo que, se o estudo mostrar
perigo para a saúde pública, a autorização será imediatamente revogada.
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SFPM / IACA

V Jornadas de Alimentação Animal
22 de setembro de 2016

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

Receção dos participantes

9,30 - 9,45 horas

Abertura Cristina de Sousa (IACA) e Graça Mariano (DGAV)

9,45 - 10,00 horas

Apresentação das JAA Pedro Folque (SFPM)

1º Painel – Moderador: Manuel Chaveiro
Soares

2º Painel - Moderador: Luís Capitão Valente

10,00 - 10,30 hrs

Novos produtos de soja para
alimentação de animais jovens
Paloma Garcia Rebollar (Universidad
Politécnica de Madrid / USSEC)

15,00 - 15,45 hrs

Utilização de Aminoácidos na nutrição
de Suínos Crescimento: novos dados,
tendências e perspetivas
Eric LeGall (Ajinomoto Eurolysine
S.A.S.)

10,30 - 11,15 hrs

Novas perspetivas sobre a utilização de
enzimas em alimentação animal
Carlos Fontes (FMV)

15,45 - 16,30 hrs

A importância da pré-postura no
desempenho produtivo das galinhas
poedeiras
José João Sousa Nunes (TNA)

11,15 - 11,45 hrs

Coffee-Break

16,30 -17,15 hrs

Acondicionamento de novilhos. Uma
proposta de valorização
José Caiado (DC / Tecnipec)

11,45 - 12,30 hrs

Utilização de prebióticos e probióticos
em alimentação animal
Divanildo Monteiro (UTAD)

17,15 hrs

Sessão de Encerramento

12,30 - 13,15 hrs

A Investigação em Alimentação Animal
no INIAV. Alternativas à utilização de
cereais na alimentação de ruminantes
Olga Moreira / José Santos Silva (INIAV)

13,30 - 15,00 hrs

Almoço

PATROCINADOR

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 16 de setembro de 2016 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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