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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS
DE ALIMENTOS COMPOSTOS PARA ANIMAIS

INFORMAÇÃO
SEMANAL
FLASH INFORMATIVO
 LEITE: Desaceleração da produção europeia conduz para a melhoria de preços
 OGM: Comissão Europeia autoriza novos eventos
 ANTIBIÓTICOS: FAO lança plano de luta contra a resistência antimicrobiana
 BOLSA DO PORCO (08/09/16): Manutenção
 BOLSA DO BOVINO (09/09/16): Subida de 0,05 € em todas as categorias, exceto nas vacas
(manutenção)


PREÇOS MÉDIOS DE PRODUTOS PECUÁRIOS (semana de 12/09/16 a 18/09/16):
BOVINOS: Manutenção em todas as categorias e mercados, exceto Novilho 12 a 18 meses na
Guarda (diminuição)
OVINOS: Estabilidade em todos os mercados de referência, exceto subida no Alentejo Norte e Évora
AVES: Tendência de manutenção exceto no frango no Dão Lafões (descida)
SUÍNOS: Tendência mista de manutenção e descida



COTAÇÕES NACIONAIS DAS MATÉRIAS-PRIMAS



COTAÇÕES INTERNACIONAIS DAS MATÉRIAS-PRIMAS



LEGISLAÇÃO: DECISÃO DE EXECUÇÃO (UE) 2016/1685 DA COMISSÃO DE 16 DE SETEMBRO DE 2016,
que autoriza a colocação no mercado de produtos que contenham, sejam constituídos por, ou
produzidos a partir de milho geneticamente modificado; REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2016/1668
DA COMISSÃO, DE 15 DE SETEMBRO DE 2016, que fixa o coeficiente de atribuição a aplicar às
quantidades constantes dos pedidos de certificados de importação apresentados de 1 a 7 de
setembro de 2016 no âmbito dos contingentes pautais abertos pelo Regulamento (CE) nº 1385/2007
no setor da carne de aves de capoeira



RECORTES

DE IMPRENSA: Destaques para Bruxelas propõe nova simplificação da PAC;
Autorização de novos eventos de milho; Produtores de leite podem candidatar-se a ajudas;
Diminuição do número de porcas reprodutoras na UE

 Jornada Técnica Cesfac sobre a implementação do Regulamento nº
1272/2008 sobre CLP, a 28 de Setembro
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NOTÍCIAS DE MERCADOS
LEITE – Desaceleração da produção europeia conduz a tendência para a
melhoria dos preços
Seja pela melhoria das condições de mercado ou pelo efeito de algumas das medidas
tomadas, o mercado do leite parece começar a sair do desânimo (e desespero) que o tem
caracterizado praticamente há mais de um ano. Uma das medidas que está a gerar mais
expectativas é a relativa ao “abandono” ou a redução da produção que, em Portugal, pode não
ter grande impacto porque o nosso país já assiste a uma quebra na produção de leite de cerca
de 4% desde o início desta campanha, juntamente com Espanha ou França. No entanto, a
generalidade dos Estados-membros e desde logo os mais relevantes e grandes exportadores
(Holanda, Dinamarca) face aos níveis de 2015 mas em quase todos eles se espera uma
desaceleração da oferta de leite.
Os últimos dados decorrentes do Observatório do Leite dão conta de uma subida do preço
médio do leite nos produtores de 0.6% em agosto, a primeira subida depois de 8 meses em
quebra, seguindo a tendência do mercado mundial. Comparativamente a julho e agosto de
2015, os preços situam-se em níveis inferiores em 15% e 14%, respetivamente. Do lado da
oferta, no primeiro semestre, a produção europeia de leite registou um incremento de 3.3%
face a 2015, mas a esperada desaceleração deverá conduzir a um aumento no final de 2016,
entre 0.9% e 1.4%, em função da adesão dos produtores às medidas de apoio à retirada da
produção. Para 2017, as perspectivas da Comissão e dos operadores apontam para uma alta
de 0.5%.
Entretanto, é já sabido que a publicação do relatório sobre a implementação do chamado
“pacote leite” na União Europeia, prevista para o outono, foi adiada para o mês de dezembro,
no final da presidência da Eslováquia e antes da passagem de testemunho a Malta, que vai
liderar os destinos da União no primeiro semestre de 2017.
Rotulagem da origem: Indústria “ataca” legislação francesa
Entretanto, confirmando os rumores, a EDA, a Associação Europeia dos Industriais de Leite da
União Europeia entregou uma queixa no Provedor de Justiça contra a decisão de Bruxelas de
autorizar a França em implementar a legislação que obriga à rotulagem do leite e produtos
lácteos, ainda que a um nível experimental. A queixa alarga-se igualmente às carnes e
produtos transformados, enquanto géneros alimentícios utilizados como ingredientes. De
acordo com a EDA, trata-se de um claro proteccionismo e de uma legislação que põe em causa
a livre circulação e o Mercado Único e apela claramente ao nacionalismo, contrariando os guias
da construção europeia.
Recorde-se que depois da França, Itália, Portugal e a Lituânia já entregaram à Comissão, para
apreciação, as respectivas propostas de legislação e que, na sequência do escândalo da carne
de cavalo, em muitos Estados-membros iniciou-se o processo de discussão deste tipo de
medidas, destinadas a proteger a segurança dos consumidores. No quadro da crise do leite e
da carne de porco, este processo acelerou-se na expectativa da promoção do consumo dos
produtos nacionais. O facto é que esta medida nunca mereceu o apoio da indústria agroalimentar europeia, seja porque conduzia a um acréscimo de custos desnecessários, seja
porque se trata de desvirtuar as regras de funcionamento do Mercado Único.
De facto, os tempos difíceis tendem a promover o proteccionismo mas não deixa de ser
relevante que o consumidor conheça a origem dos produtos. Veremos qual a decisão da
Provedora de Justiça e como vão reagir as autoridades de Bruxelas. Provavelmente, a
proposta portuguesa, formulada pela DGAV, vai aguardar mais um tempo…
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OGM – Comissão Europeia autoriza novos eventos de milho para
importação
No passado dia 16 de Setembro, a Comissão Europeia autorizou uma série de novos eventos
de milho geneticamente modificado, designadamente o Bt11xMIR62xMIR604xGA21 da
Syngenta e mais 10 com ele relacionado. Este evento de milho, que resulta do cruzamento de
vários “stacks” esteve durante muito tempo a aguardar uma decisão desde o parecer positivo
da EFSA, em 7 de dezembro de 2015, cerca de 82 meses (!). Vão seguir-se uma série de
reuniões no sentido de saber se os processos de aprovação devem ou não ser agilizados
porque não faz sentido todo este tempo para que um qualquer produto, com parecer científico
favorável, permaneça no “pipeline” porque existe toda uma investigação, conhecimento e
investimento associado e também é por esta razão que a Europa já não é mais atractiva para a
biotecnologia. Pode ser que a recente aquisição da Monsanto pela Bayer possa inverter esta
tendência mas o facto é que a nova empresa se vai tornar um gigante dos agroquímicos,
sementes e biotecnologia, naturalmente com impacto nos mercados.
Regressando aos eventos aprovados, contrariamente ao habitual, a Comissão emitiu um
comunicado de imprensa sobre esta aprovação. Pode ser um sinal de que algo pode mudar
mas não menos relevante para este processo é que a Comissão ainda não retirou a sua
proposta de “opt-out” ou seja, deixar aos EM a liberdade de utilizarem ou não os OGM, uma
proposta já recusada pela generalidade dos países europeus. A FEFAC, bem como a FEDIOL
e a COCERAL continuam a pressionar a Comissão para a necessidade de se aprovarem os
eventos de milho e soja que estão a ser produzidos nos EUA e na América do Sul, evitando-se
problemas de aprovisionamento na primavera de 2017.

ANTIBIÓTICOS
antimicrobiana

–

FAO

lança

plano

de

luta

contra

a

resistência

Tendo como uma das suas prioridades o combate à resistência antimicrobiana (RAM), a FAO
lançou um plano que vai anunciar no quadro das Nações Unidas e que visa ajudar os países a
desenvolver estratégias integradas. O objectivo é racionalizar o consumo de antibióticos, sendo
a produção animal uma área-chave, tanto mais que se estima um consumo anual de 60 000
tons/ano neste sector. São igualmente preocupações, o desenvolvimento de boas práticas de
maneio e de higiene, programas de vacinação, biossegurança e uma maior responsabilização
dos operadores, escolas e veterinários, bem como outros profissionais. A redução da utilização
de antibióticos e a promoção de uma imagem mais favorável da produção animal são os
principais objectivos. Em Portugal, o PANRUAA tem os mesmos objectivos e, ao que sabemos,
Portugal deverá apresentar em 2017 o seu plano de combate a um problema que temos de
considerar como de grande relevância. De resto, a nova legislação sobre os alimentos
medicamentosos e os medicamentos de uso veterinário assim o demonstram…
Fontes: Agra Europe nº 3 561/IACA
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BOLSA DO PORCO

INFORMAÇÃO SEMANAL

Sessão de 08 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

15 de setembro

1.825

Carcaça, 57% de carne

Espanha

15 de setembro

1.320

Lérida: Euros peso/vivo

França

15 de setembro

1.526

Holanda

09 de setembro

1.570

Dinamarca

15 de setembro

1.450

Alemanha

14 de setembro

1.720

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 22 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 36 de 09 de setembro de 2016

TENDÊNCIA: Subida de 0,05 € em todas as categorias e classificações, excepto vacas.

Esta semana a opção foi subir 0,05 €. Apenas nas vacas se fez manutenção.

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

Cotação

Novilhos

3,90

Novilhas

3,90

Vitela

4,15

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 23 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

3,70

3,70

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

3,80

-7,32%

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

3,30

3,20

-3,03%

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

2,20

4,76%

2,00

2,00

0,00%

4,00

4,00

0,00%

3,50

3,50

0,00%

3,50

3,50

0,00%

2,10

2,10

0,00%

2,10

2,10

0,00%

2,10

2,20

4,76%

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

0,80

-13,04%

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

1,25

-3,85%

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

1,20

1,20

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

1,70

-1,16%

Beira Litoral

1,71

1,69

-1,17%

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

2,50

2,50

0,00%

Algarve

2,50

2,50

0,00%

2,752

2,752

0,00%

1,95

0,00%

Mercados
Leitões até 12 Kg

Beira Litoral
Leitões de 19 a 25 Kg.
Alentejo

1,95

Unidade: EUR / TONELADA
Semana Anterior :
Semana Corrente:
Fonte: SIMA / GPP

De 05 a 11/09/2016
De 12 a 18/09/2016
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CEREAIS - PREÇOS DO MERCADO INTERNO
Mercados

Semana Anterior em €

Semana Corrente em €

Variação

165,00

s/c

-

235,00

s/c

-

170,00

s/c

-

190,00

s/c

-

170,00

165,00

-2,94%

160,00

155,00

-3,13%

180,00

175,00

-2,78%

ALENTEJO
Trigo Mole Forrageiro
Trigo Duro
Trigo Mole Panificável
Cevada Forrageira (Hexástica)
LISBOA
Trigo Mole Forrageiro
Cevada Forrageira (Hexástica)
Milho Forrageiro
Semana Anterior: De 05 a 11/09/2016
Semana Corrente: De 12 a 18/09/2016
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 249 – 16 de setembro de 2016
Regulamento de Execução (UE) 2016/1668 da Comissão de 15 de setembro de 2016,
Que fixa o coeficiente de atribuição a aplicar às quantidades constantes dos pedidos de
certificados de importação apresentados de 1 a 7 de setembro de 2016 no âmbito dos
contingentes pautais abertos pelo Regulamento (CE) nº 1385/2007 no setor da carne de aves
de capoeira PDF
Regulamento de Execução (UE) 2016/1669 da Comissão de 15 de setembro de 2016,
Que fixa o coeficiente de atribuição a aplicar às quantidades constantes dos pedidos
certificados de importação apresentados de 1 a 7 de setembro de 2016 e que determina
quantidades a acrescentar à quantidade fixada para o subperíodo de 1 de janeiro a 31
março de 2017 no âmbito dos contingentes pautais abertos pelo Regulamento (CE)
533/2007 no sector da carne de aves de capoeira PDF

de
as
de
nº

Jornal Oficial da União Europeia
L 253 – 17 de setembro de 2016
Regulamento de Execução (UE) 2016/1673 da Comissão de 16 de setembro de 2016,
Que fixa o coeficiente de atribuição a aplicar às quantidades constantes dos pedidos de direitos
de importação apresentados de 1 a 7 de setembro de 2016 no âmbito dos contingentes pautais
abertos pelo Regulamento de Execução (UE) 2015/2078 para a carne de aves de capoeira
originária da Ucrânia PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 254 – 20 de setembro de 2016
Decisão de Execução (UE) 2016/1685 da Comissão de 16 de setembro de 2016,
Que autoriza a colocação no mercado de produtos que contenham, sejam constituídos por, ou
produzidos a partir de milho geneticamente modificado Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, e de
milhos geneticamente modificados que combinam dois ou três dos eventos Bt11, MIR162,
MIR604 e GA21, e que revoga as Decisões 2010/426/UE, 2011/892/UE, 2011/893/UE e
2011/894/UE [notificada com o número C(2016) 5746] PDF
Jornal Oficial da União Europeia
C 337 – 14 de setembro de 2016
Resumo das decisões da Comissão Europeia
relativas às autorizações de utilização de substâncias enumeradas no anexo XIV do
Regulamento (CE) nº 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo,
avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH) [Publicado nos termos do
disposto no artigo 64.o , nº 9, do Regulamento (CE) nº 1907/2006] PDF
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RECORTES DA IMPRENSA
CENTROMARCA
14.setembro.2016
TENDÊNCIAS DE CONSUMO: ESTÁ INSTAURADA A DITADURA DAS PROMOÇÕES
Nas prateleiras dos supermercados, existem marcas que estão em saldo quase todo o ano.
Muitos clientes já só compram em promoções e em quantidades cada vez menores.
Veja o artigo aqui
Fonte: Visão

CENTROMARCA
15.setembro.2016
MARCAS QUEREM NOVAS ESTRATÉGIAS PARA ATRAIR CONSUMIDORES VICIADOS
EM PROMOÇÕES
Os fabricantes de produtos de marcas estão preocupados com os custos das promoções, que
já representam quase metade das vendas dos hipermercados, e querem estratégias comerciais
para atrair os consumidores que não passem só pelo preço.
Veja o artigo aqui
Fonte: RTP Notícias

AGROnegócios
17.setembro.2016
BRUXELAS PROPÕE NOVA SIMPLIFICAÇÃO DA PAC
A Comissão Europeia apresentou uma nova simplificação da Política Agrícola Comum (PAC).
Esta trata-se da quinta simplificação anunciada no prazo de um ano e afeta tanto o primeiro
como o segundo pilar.
No primeiro pilar da PAC, referente às ajudas diretas, a Comissão propõe que os Estadosmembros possam não aplicar ou modificar a definição de agricultor ativo, introduzida na
reforma da PAC de 2013 para outorgar os pagamentos diretos.
Esta definição foi incluída para evitar que recebam ajudas agrícolas empresas que não
realizam esta atividade, como aeroportos, serviços ferroviários, obras hidráulicas, bens imóveis,
áreas desportivas e de recreio e as superfícies de pastoreio ou cultivo, nas quais não se
realizam atividades mínimas definidas pela normativa.
Em relação ao segundo pilar, referente às medidas de desenvolvimento rural, a Comissão
propõe que os Estados-membros possam utilizar, para setores em crise, ferramentas de
estabilização de rendimento cofinanciadas pelo Feader, de forma a cobrir através de fundos
mútuos até 70% das perdas no caso de quedas de mais de 20% do rendimento médio anual de
um agricultor.
Outra das propostas do segundo pilar é simplificar o acesso aos instrumentos financeiros para
melhorar o acesso dos agricultores, em particular dos jovens, ao capital.
Estas propostas foram apresentadas no contexto da revisão a médio prazo do projeto do
quadro financeiro da União Europeia 2014-2020, apresentado pela Comissão. Para a sua
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aprovação é necessário uma decisão do Conselho e do Parlamento, de forma a estarem
operacionais em 2018.
Fonte: Agrodigital

AGROnegócios
19.setembro.2016
COMISSÃO EUROPEIA AUTORIZA VÁRIOS MILHOS GENETICAMENTE MODIFICADOS
A Comissão Europeia autorizou a comercialização de produtos que contenham e produzam a
partir de milho MG Bt11xMIR 162 XMIR604 X GA21.
Estes Organismos Geneticamente Modificados (OMG) receberam a aprovação da Autoridade
Europeia para a Segurança Alimentar (AESA).
A autorização, que não a abrange o cultivo, tem uma validade de 10 anos e os produtos
produzidos a partir destes OMG estão sujeitos a normas restritas de rotulagem e
rastreabilidade da União Europeia.
Fonte: Agrodigital

AGRICULTURA E MAR Actual
19.setembro.2016
PRODUTORES DE LEITE PODEM CANDIDATAR-SE A APOIO DE 14 CÊNTIMOS POR
LITRO
O Despacho do ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos, que determina os termos em
que os produtores de leite podem candidatar-se ao pagamento de um subsídio especial de
compensação de 14 cêntimos por litro de leite, já seguiu para publicação.
Os produtores podem escolher o trimestre de 2015 que servirá de referência e receber o
subsídio pela diferença negativa entre o que produziram nesse período de 2015 e o que
produziram no período homólogo de 2016. Os produtores devem procurar informação junto do
IFAP – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, diz uma nota do Ministério da
Agricultura.
O mesmo comunicado recorda que o Governo tem em execução um programa de apoio aos
produtores de leite, de que se destacam ainda as seguintes principais medidas:
– Pagamento de um prémio suplementar de 45.00 €/vaca a todos os produtores de leite do
continente, num montante global de 7 milhões de euros, valor que será pago em duas fases:
70% em Outubro e 30% em Dezembro. A este montante junta-se o prémio anual, cujo valor
médio é de 82.00 €/vaca.
– Pagamento de um prémio extraordinário de mais 45.00 €/vaca, acumulável com o anterior,
atribuído às primeiras 20 vacas de cada exploração, aplicável a todos os produtores do
Território Nacional que sejam detentores de menos de 75 vacas e a todos os demais
produtores que tenham reduzido a produção no último ano, num montante global de cerca de 4
milhões de euros.
– Implementação, a nível nacional, da obrigatoriedade de indicação da origem no rótulo do leite
e produtos lácteos, com o objectivo de informar os consumidores e promover a valorização da
produção nacional (em negociação com a União Europeia).
Fonte: Agricultura e Mar Actual
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AGROnegócios
20.setembro.2016
CARNE DE PORCO: CENSO DE REPRODUTORAS DESCE NA MAIORIA DOS PAÍSES DA
EU
O censo de porcos na União Europeia (UE) correspondente a maio/junho de 2016 mostra uma
descida nos valores totais e nas reprodutoras, segundo o Eurostat.
No entanto, é preciso verificar estes dados com cautela, já que os mesmos não incluem os de
alguns países de grande importância nom setor, como a Espanha e a Holanda.
Os países que facilitaram os dados ao Gabinete de Estatísticas da União Europeia (Eurostat)
correspondem a 40% do censo, pelo que a sua tendência também é significativa.
Todos estimam uma redução no seu número de reprodutoras e nos seus efetivos totais. A
maior descida corresponde à Alemanha, o maior produtor da UE, com -5%. Esta tendência foi
responsável pela menor oferta de carne de porco no mercado alemão, o que está a reativar os
preços.
A Dinamarca reduziu o seu censo em -3%, frente ao ano anterior e, à semelhança da
Alemanha, passa por uma menor oferta no mercado e espera um impulsionamento nos preços.
Por último, aguarda-se a disponibilidade dos dados de todos os países nas próximas semanas.
Fonte: Agrodigital
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JORNADAS TÉCNICAS CESFAC
A Cesfac vai organizar uma Jornada Técnica, juntamente com a empresa SIAM, para ajudar a
indústria relativamente à aplicação do Regulamento nº 1272/2008 relativo à classificação,
rotulagem e embalagem de substâncias perigosas, vulgo CLP. Contrariamente à posição que a
IACA tem defendido, a aplicação desta legislação às pré-misturas vai passar a ser obrigatória,
o que em Espanha vai acontecer a partir do próximo ano. Apesar deste assunto ainda não
estar definido em Portugal, parece-nos importante esclarecer alguns pontos e aprender com a
experiência daqueles que vão numa fase mais adiantada do processo. Por este motivo, a IACA
vai estar presente nestas Jornadas e tem intenção de organizar ações de formação para os
seus associados.
Quem tiver interesse em participar deve entrar em contacto com os organizadores, CESFAC,
cujos contactos seguem na informação do evento.
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