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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS
DE ALIMENTOS COMPOSTOS PARA ANIMAIS

INFORMAÇÃO
SEMANAL
FLASH INFORMATIVO
 PROTEÍNA – Indústria da Alimentação Animal estará representada em Viena a convite da DG
AGRI na Conferência final em novembro: o Presidente da FEFAC será convidado a apresentar
a perspetiva da Indústria da alimentação animal na Conferência de Alto Nível sobre o Plano
Europeu.

 RELAÇÕES COMERCIAIS – Presidente Jüncker agradece à FEFAC a carta enviada sobre a
soja e NBT: a carta enviada com as preocupações sobre a soja e as NBT (Novas Técnicas de
Melhoramento de plantas) surgiu na sequência do encontro EUA/UE realizado recentemente.

 BOLSA DO PORCO (30/08/18): Tendência de manutenção.
 BOLSA DO BOVINO (31/08/18): Manutenção em todas as categorias
 PREÇOS MÉDIOS DE PRODUTOS PECUÁRIOS (semana de 27/08 a 02/09/18):
AVES: Tendência de estabilidade
BOVINOS: Manutenção em todos os mercados
SUÍNOS: Subida na Beira Litoral e tendência de estabilidade nos restantes mercados
OVINOS: Manutenção em todos os mercados

 COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS
 LEGISLAÇÃO: Retificação da Decisão de Execução (UE) 2018/1109 da Comissão de 1 de
agosto de 2018, Retificação da Decisão de Execução (UE) 2018/1110 da Comissão de 3 de
agosto de 2018

 RECORTES DE IMPRENSA: Destaque para o perda de culturas para pragas de insetos com o
aumento das temperaturas e a produção de bovinos pela Jerónimo Martins.

 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
PROTEÍNA – Indústria da Alimentação Animal estará representada em Viena
a convite da DG AGRI na Conferência final em novembro
Na sequência das discussões sobre o Plano Europeu da Proteína, em que temos vindo a
participar, desde a consulta pública, os diferentes Workshops e o debate na Assembleia-Geral
de Lyon, para além das reuniões com a DG AGRI, temos agora a confirmação de que o
Presidente da FEFAC será convidado como orador para o encerramento da Conferência de
Alto Nível sobre o Plano Europeu a realizar em Viena, em 22-23 de novembro de 2018, sob os
auspícios da Presidência da Áustria da União Europeia.
Nick Major será convidado a apresentar a perspetiva da Indústria da alimentação animal, na
sessão de encerramento, quer vai contar com uma intervenção do Comissário Phil Hogan,
grande mentor e entusiasta deste Plano.
A DG AGRI convidou ainda um especialista da Indústria para o Workshop de peritos, no
contexto da elaboração de um relatório da Comissão intitulado " O desenvolvimento de plantas
proteicas na União Europeia", abordando o subtema "segmentos de mercado no sector da
proteína da UE" em Lelystad, Holanda, 17-18 setembro de 2018.
Este evento reunirá cerca de 300 especialistas para discutir a situação atual e o potencial
futuro em relação aos diferentes segmentos de mercado do sector da proteína da UE.
Em breve será distribuído o programa pormenorizado e um convite formal para participar.
O perito da Indústria (FEFAC) deve integrar a discussão do painel no segundo dia sobre os
desafios e as oportunidades para os alimentos compostos da UE. O COPA/COGECA e outras
entidades serão convidados para a sessão de encerramento.
Entretanto, a versão final do projeto de relatório independente sobre os mercados das culturas
proteicas da UE deverá ser apresentada no muito curto prazo, mas a publicação oficial deverá
ocorrer no início de novembro de 2018, para ser presente à Conferência da DG AGRI, que foi
promovida pela Comissão da UE e pela Presidência austríaca do Conselho, a que já fizemos
referência.
O resultado dos Workshop de peritos da DG AGRI será apresentado no primeiro dia da
Conferência de novembro.
O Colégio dos Diretores-Gerais e o Comité “Alimentos Compostos” irão apoiar o Praesidium na
preparação das mensagens-chave políticas para a Conferência de encerramento.
Uma forte presença da Indústria, europeia e nacional, de Portugal, em todo este processo.
Aliás, o GPP com quem temos vindo a trabalhar e a partilhar posições, também estará
presente em todos os Workshops e, naturalmente, na Conferência de Viena, em novembro.
Nessa altura, teremos uma melhor noção de como será o Plano Europeu de Proteína e a sua
articulação com a reforma da PAC pós-2020, nomeadamente a integração nos planos
nacionais dos diferentes Estados-membros.
Para já, a Indústria vai reforçar as suas posições e mensagens em todos estes fóruns, as quais
já são bem conhecidas dos leitores da IS, já aqui referidas em anteriores edições da
Informação Semanal.
Desde logo, dias 6 e 7 de setembro, em Viena, no quadro das reuniões da FEFAC e com a
presidência austríaca.
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RELAÇÕES COMERCIAIS – Presidente Jüncker agradece à FEFAC a carta
enviada sobre a soja e NBT
O Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Jüncker, agradeceu ao Presidente Nick
Major, a carta enviada com as preocupações sobre a soja e as NBT (Novas Técnicas de
Melhoramento de plantas), na sequência do encontro EUA/UE realizado recentemente,
expressando a gratidão pela referência ao objetivo de aumentar o comércio de soja dos EUA.
Uma delegação conjunta FEFAC/FEDIOL/COCERAL irá discutir as atuais tendências do
mercado da soja dos EUA e identificar as potenciais barreiras comerciais com o Gabinete de
Phil Hogan, ainda esta semana. O Presidente da Comissão indicou na sua resposta à FEFAC
que "tomamos nota do seu conteúdo com atenção e partilhámo-lo com os serviços
competentes".
Recorde-se que o Comissário Hogan está a coordenar ao nível da Comissão Europeia o
trabalho das equipas de peritos seniores EUA/UE que supervisionam a aplicação da
declaração conjunta dos Estados Unidos e da UE sobre as importações de soja em reuniões
bimensais.
O Gabinete aceitou a reunião da delegação FEFAC/COCERAL/FEDIOL, para discutir os
pormenores práticos da aplicação do presente acordo e identificar eventuais barreiras
comerciais que possam resultar de diferenças na legislação da UE e dos EUA em NBT
pendentes de interpretação e a execução do acórdão do TJCE sobre a mutagénese e a
evolução da legislação da UE em matéria de LMR de pesticidas.
Por outro lado, a FEFAC está a manter contactos estreitos com a USSEC e a missão da UE
para assegurar uma abordagem coordenada da aplicação deste acordo de ambos os lados do
Atlântico.
O Colégio dos Diretores-Gerais da FEFAC, no qual a IACA está representada pelo seu
Secretário-Geral, realizará uma troca de pontos de vista com a Presidência austríaca sobre o
potencial impacto adverso do acórdão do TJCE sobre as importações de soja e no âmbito do
plano de proteínas da UE.
A ESA (Associação Europeia de Sementes) convidou a FEFAC a juntar-se à sua própria
Assembleia-Geral, em 8 de outubro de 2018, em Madrid, para trocar pontos de vista sobre o
impacto da decisão do Tribunal Europeu de Justiça.
A FEFAC convidou Marc Cornelissen, Presidente das “Plantas do Futuro”, para a próxima
reunião do Comité Diretor, em 18 de outubro de 2018 (Dusseldorf), para discutir as potenciais
implicações do acórdão do TJCE sobre o comércio de matérias-primas e o impacto no setor da
alimentação animal e da pecuária.
Seminário de Sustentabilidade USSEC/IACA
Entretanto, todos estes temas, sobretudo as relações comerciais entre os EUA e a União
Europeia, o mercado da soja e a produção de matérias-primas sustentáveis, não deixarão de
ser objeto de análise e discussão no quadro do Seminário sobre Sustentabilidade que a IACA
vai organizar em cooperação com a USSEC, no próximo dia 19 de setembro, em Lisboa.
O Programa já está finalizado e pode ser consultado nesta edição da IS ou no website da
IACA.
Fontes: FEFAC, DG AGRI/IACA
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BOLSA DO PORCO

INFORMAÇÃO SEMANAL

Sessão de 30 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

30 de agosto

1,245

Lérida: Euros peso/vivo

França

30 de agosto

1,287

Holanda

24 de agosto

1,470

Dinamarca

30 de agosto

1,170

Alemanha

29 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 06 de setembro de 2018 (quinta-feira), pelas 19 horas

A Mesa de Cotações
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BOLSA DO BOVINO
INFORMAÇÃO DE MERCADO
SESSÃO Nº 34 de 31 de agosto de 2018

TENDÊNCIA: Manutenção em todas as categorias.

Esta semana voltou a tendência de manutenção.

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
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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

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

4,14

4,14

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

3,90

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%

2,50

2,50

0,00%

3,00

3,00

0,00%

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

0,95

0,95

0,00%

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

0,83

0,83

0,00%

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

1,70

1,60

-5,88%

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

1,61

0,63%

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

1,75

0,57%

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

Semana Anterior :
Semana Corrente:
Fonte: SIMA/GPP

De 20 a 26/08/2018
De 27/08 a 02/09/2018
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COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS

Fonte: Boletim Mercolleida
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Fonte: Oil World
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LEGISLAÇÃO NACIONAL E COMUNITÁRIA
Jornal Oficial da União Europeia
L 218 – 28 de agosto de 2018
Decisão de Execução (UE) 2018/1205 da Comissão de 27 de agosto de 2018,
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(2018) 5723] PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 219 – 29 de agosto de 2018
Regulamento de Execução (UE) 2018/1206 da Comissão de 28 de agosto de 2018,
Relativo à abertura e modo de gestão de contingentes pautais da União para carne de ovino e
de caprino e produtos transformados à base de carne de ovino originários da Islândia PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 221 – 31 de agosto de 2018
Regulamento de Execução (UE) 2018/1210 da Comissão de 30 de agosto de 2018,
Que fixa o preço mínimo de venda de leite em pó desnatado para o vigésimo terceiro concurso
parcial no âmbito do concurso aberto pelo Regulamento de Execução (UE) 2016/2080 PDF
Retificação da Decisão de Execução (UE) 2018/1109 da Comissão de 1 de agosto de
2018,
Que renova a autorização de colocação no mercado de produtos que contenham, sejam
constituídos por, ou sejam produzidos a partir de milho geneticamente modificado 59122 (DAS59122-7) nos termos do Regulamento (CE) nº 1829/2003 do Parlamento Europeu e do
Conselho (JO L 203 de 10.8.2018) PDF
Retificação da Decisão de Execução (UE) 2018/1110 da Comissão de 3 de agosto de
2018,
Que autoriza a colocação no mercado de produtos que contenham, sejam constituídos por, ou
produzidos a partir de milho geneticamente modificado 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 e
de milho geneticamente modificado combinando dois ou três dos eventos únicos 1507, 59122,
MON 810 e NK603, e que revoga as Decisões 2009/815/CE, 2010/428/UE e 2010/432/UE (JO
L 203 de 10.8.2018) PDF
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APED – FLASH REPORT RETAIL – julho 2018
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RECORTES DA IMPRENSA
AGROnegócios
03.setembro.2018
PERDA DE CULTURAS PARA PRAGAS DE INSETOS IRÁ AGRAVAR-SE COM O
AUMENTO DAS TEMPERATURAS
A quebra de produtividade devido a pragas de insetos no milho, no trigo e no arroz pode
aumentar entre 10 a 25% por cada grau a mais.
É certo que a produtividade das culturas agrícolas diminui à medida que as temperaturas
aumentam com as alterações climáticas. Agora, um grupo de investigadores norte-americanos
provou que essa perda pode vir a ser agravada entre 10 a 25% pelas pragas de insetos (que já
são responsáveis por quebras na ordem dos 5 a 20%), por cada grau a mais em relação à
temperatura média.
Os cientistas estimam que, com o aumento das temperaturas em 2 graus Celsius, as perdas
relacionadas com as pragas aumentem 49%, 19% e 31% para o trigo, o arroz e o milho (as três
culturas estudadas), respectivamente. O que corresponde a perdas de 59, 92 e 62
megatoneladas por ano.
O trabalho dos investigadores norte-americanos das universidades de Washington, Colorado,
Vermont e Stanford foi publicado na revistaScience, esta sexta-feira. O trabalho baseia-se em
dados sobre 38 espécies de insectos diferentes.
«Usámos as relações estabelecidas entre a temperatura, o crescimento populacional e as
taxas metabólicas dos insetos para estimar como e onde o aquecimento global provocará o
aumento das perdas de produtividade», explicam os investigadores no artigo.
Outra das conclusões a que chegaram é que «as perdas serão mais agudas em áreas onde o
aquecimento provoca um maior crescimento populacional e aumento das taxas metabólicas
dos insectos».
Estas condições existem nas zonas temperadas, onde a maioria destes cereais é produzida.
Aquilo que os agricultores tentam fazer atualmente para controlar estas pragas será infrutífero.
«A aplicação de mais pesticidas, o uso de culturas geneticamente modificadas e práticas como
a rotação de culturas ajudarão a controlar as perdas de insetos. Mas ainda parece que em
praticamente todos os cenários de mudança, as pragas serão as vencedoras», diz ao jornal
britânico The Guardian Rosamond Naylor, investigador na Universidade de Stanford e um dos
membros da equipa.
Fonte: Público

03.setembro.2018

NÚMERO DE ANIMAIS ABANDONADOS CONTINUA A AUMENTAR
Em 2017, registou-se, em Portugal, um aumento de 22% no número de animais abandonados,
num total de 40 mil animais recolhidos. Este ano, o número já atingiu os 14 mil animais
recolhidos, de acordo com a DGAV. Os números preocupam a Ordem dos Médicos
Veterinários (OMV), que coloca em causa “a capacidade dos Centros de Recolha Oficiais para
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acolherem e tratarem estes animais” agora que deverá entrar em vigor a proibição de abate
nos canis.
Jorge Cid, bastonário da OMV, diz que o aumento do abandono de animais pode dever-se, “em
grande medida, a desinformação face à nova lei”, que leva “a um abandono precipitado dos
animais”.
Recentemente, a OMV lançou o cheque-veterinário “para ajudar a resolver este problema e
garantir o cumprimento da lei com o necessário apoio da classe médico-veterinária”, uma
medida que conta já com o apoio de alguns municípios e de uma rede de prestação de
cuidados de saúde primários para vacinas, desparasitação e esterilização. Desde que foi
lançada, a medida já ajudou a tratar 2000 animais em 201 centros de atendimento de 12
municípios.
“A forma positiva como o cheque-veterinário está a ser recebido e implementado revela uma
importante tomada de consciência por parte das entidades decisoras relativamente a este
problema real que são os animais em risco no nosso país”, defende Jorge Cid.

03.setembro.2018
MERCADONA ELEVA INVESTIMENTO EM PORTUGAL PARA 100 MILHÕES
A Mercadona acaba de anunciar um aprofundamento da sua estratégia de expansão em
Portugal: oito a dez lojas no segundo semestre de 2019, elevando o investimento total
para 100 milhões de euros.
A decisão foi tomada pelo comité de decisão da empresa espanhola, mais de dois anos desde
o anúncio da internacionalização para Portugal. Durante esse período, a Mercadona dedicouse a estudar e conhecer o mercado, os consumidores e os fornecedores portugueses, de que
decorre o alargamento dos quatro supermercados inicialmente previstos.
As novas lojas vão manter-se no norte do país, em concreto nos distritos do Porto, Braga e
Aveiro. E vão elevar para 70 milhões de euros as compras a fornecedores portugueses.
Com o objetivo de garantir a preparação da entrada no país e a abertura destas lojas em 2019,
a empresa prevê criar cerca de 300 postos de trabalho, que, somados aos 200 já existentes,
totalizam 500 colaboradores em Portugal.
Fonte: Llorente y Cuenca

04.setembro.2018
VACAS ESTÃO A SER ALIMENTADAS COM ALGAS
O metano é um dos principais "culpados" pelo efeito de estufa e os bovinos são responsáveis
por uma fatia muito significativa das emissões mundiais, graças aos gases que expelem como
parte do seu processo digestivo.
Um grupo de investigadores da Universidade da Califórnia em Davis juntou pequenas
quantidades de algas à alimentação de dezenas de vacas leiteiras, adoçando-as com melaço
para disfarçar o sabor, e descobriu que as emissões de gás metano cairam mais de 30 por
cento. "Fiquei extremamente surpreendido quando vi os resultados", afima Ermias Kebreab, o
investigador que liderou o estudo, acrescentando que não esperava uma redução "tão
dramática com uma pequena quantidade de algas".
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A equipa de Kebreab tenciona agora levar a cabo outra experiência, que deverá começar já em
outubro e prolongar-se por seis meses, mas, posteriormente, outros estudos serão necessários
para apurar a segurança e eficácia da técnica.
Como resultado da ação de microorganismos durante a digestão, só as vacas leiteiras
expelem, diariamente, cerca de 450 a 550 gramas de metano, um gás com um efeito de estufa
muito mais poderoso que o dióxido de carbono.
Já foram testadas várias fórmulas para tentar reduzir essas emissões, juntando à alimentação
dos bovinos ingredientes como alho, oregãos, canela e até caril, mas sem resultados
conclusivos.
Fonte: Revista Visão

AGRICULTURA E MAR Actual
31.agosto.2018
JERÓNIMO MARTINS VAI PRODUZIR 15.000 BOVINOS DA RAÇA ANGUS POR ANO E
LANÇA NOVAS MANTEIGAS
A Jerónimo Martins quer atingir a auto-suficiência no abastecimento de leite de Marca Própria
do Pingo Doce e do Recheio, com a nova fábrica em Portalegre, que comprou à Serraleite e
muito em breve será o maior produtor nacional de carne de bovino da raça Angus. E em 2019
vai lançar um novo conjunto de produtos, nomeadamente manteigas e outros derivados do leite
com valor acrescentado.
Projectos que vai dar a conhecer na 6ª edição da AgroGlobal – Feira das Grandes Culturas que
se realiza de 5 a 7 de Setembro de 2018, em Valada do Ribatejo.
O projecto de produção de bovinos da raça Angus arrancou em Outubro de 2015. E diz o CEO
da Jerónimo Martins Agroalimentar, António Serrano, que, no total, com a produção no
Alentejo, “iremos produzir à volta de 15.000 animais/ano, o que significa que seremos um
operador de grande dimensão, talvez o maior em Portugal”.
Em entrevista à comunicação da AgrGlobal, António Serrano explica que o projecto “impacta
positivamente o crescimento económico do País, porque envolve uma parceria com os
produtores/criadores, e estimula outras indústrias, como por exemplo, da alimentação para os
animais”.
Redução das importações de carne de bovino
E “tem também um efeito na redução das importações de carne de bovino, que é das mais
deficitárias na nossa balança comercial. Para o Grupo Jerónimo Martins (a carne Angus) é um
elemento fundamental de diferenciação: um produto de grande qualidade e produzido em
Portugal”, acrescenta o CEO da Jerónimo Martins Agroalimentar.
Para aquele responsável, “este projecto é complexo, começou de raiz com uma unidade de
produção em Barcelos, a segunda foi instalada no Cartaxo, em 2017, e a terceira, de maior
dimensão, surgiu este ano em Portel. No final de Junho celebrámos um número importante:
3.000 animais vendidos a partir da nossa exploração de Barcelos. No Cartaxo estamos com
uma produção de mais de 1.000 animais e temos em projecto chegar aos 5.000”.
Nova fábrica de Portalegre pode processar mais de 100 milhões de litros de leite por ano
A Jerónimo Martins Agroalimentar comprou uma fábrica em Portalegre, que era propriedade da
cooperativa Serraleite, com uma produção de 40 milhões de litros/ano, e construiu uma nova,
com capacidade para processar mais de 100 milhões de litros/ano.
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“Estamos agora a preparar o arranque na nova fábrica, para podermos encerrar a antiga. No
final de 2018 estaremos a laborar em pleno para fornecer as lojas Pingo Doce e Recheio”,
garante António Serrano.
Manteigas e outros derivados do leite com valor acrescentado
Em 2019, a empresa lançará um novo conjunto de produtos (manteigas e outros derivados do
leite com valor acrescentado) que fazem parte do portefólio da unidade de Portalegre.
“Portalegre é uma região pouco povoada e difícil de atrair investimento. Este projecto tem um
impacto muito significativo pelo investimento directo e indirecto na economia regional. Significa
que vamos ter mais produtores de leite no concelho de Portalegre ou que os actuais vão poder
produzir muito mais, porque vamos quase triplicar a produção nos próximos anos”, refere o
CEO da Jerónimo Martins Agroalimentar à comunicação da AgroGlobal.
Passa a embalar exclusivamente leite produzido pelo grupo
Actualmente, a Marca própria do Pingo Doce trabalha a 100% com leite nacional, com a nova
fábrica passará a embalar exclusivamente leite produzido pelo grupo Jerónimo Martins para a
sua marca própria.
“Trata-se da única unidade de produção de leite no Alentejo. Realizámos este investimento
num momento em que o sector do leite na Europa atravessa um momento difícil, também
devido à redução do consumo. Significa que acreditamos no sector e numa região com
potencial para desenvolver os nossos produtos”, salienta António Serrano.
JM na AgroGlobal
A Jerónimo Martins Agroalimentar participa pela segunda vez na AgroGlobal, este ano com um
stand, onde vai mostrar as suas actividades, sobretudo a produção de carne Angus.
“A AgroGlobal é um ponto de encontro de muita gente do sector e o nosso objectivo é estreitar
a cooperação com os agricultores, para que compreendam o nosso projecto, e avaliar de que
forma podemos trabalhar em parceria para desenvolver esta actividade”, diz António Serrano.
Fonte: Agricultura e Mar Actual
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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.
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