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INFORMAÇÃO
SEMANAL
FLASH INFORMATIVO
 LEITE – A crise do leite, “laboratório” para o futuro da gestão de riscos
 ADITIVOS – FEFAC critica posição da EFSA sobre a redução dos níveis máximos de cobre na
alimentação animal
 BOLSA DO PORCO (22/09/2016): Manutenção
 BOLSA DO BOVINO (23/09/16): Subida de 0.05€ na categoria vitela e manutenção nas restantes
categorias
 PREÇOS MÉDIOS DE PRODUTOS PECUÁRIOS (semana de 19 a 25/09/2016):
BOVINOS: Manutenção
OVINOS: Estabilidade em todos os mercados exceto Évora que registou subida
AVES: Frango registou descida em Dão Lafões; subida nos ovos em todos os mercados e
manutenção no perú
SUÍNOS: Manutenção
 COTAÇÕES NACIONAIS DAS MATÉRIAS-PRIMAS
 COTAÇÕES INTERNACIONAIS DAS MATÉRIAS-PRIMAS
 LEGISLAÇÃO: RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS Nº 55/2016, aprova o Programa
Específico para o Sector do Leite e Produtos Lácteos; REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE)
2016/1690 DA COMISSÃO DE 20 DE SETEMBRO DE 2016,que determina as quantidades a
acrescentar à quantidade fixada para o subperíodo de 1 de janeiro a 31 de março de 2017 no
âmbito dos contingentes pautais abertos pelo Regulamento (CE) nº 442/2009 no setor da carne
de suíno; REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2016/1691 DA COMISSÃO DE 20 DE
SETEMBRO DE 2016, que determina as quantidades a acrescentar à quantidade fixada para o
subperíodo de 1 de janeiro a 31 de março de 2017 no âmbito do contingente pautal aberto pelo
Regulamento (CE) nº 536/2007 para a carne de aves de capoeira originária dos Estados Unidos
da América; REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2016/1692 DA COMISSÃO DE 20 DE
SETEMBRO DE 2016,que determina as quantidades a acrescentar à quantidade fixada para o
subperíodo de 1 de janeiro a 31 de março de 2017 no âmbito dos contingentes pautais abertos
pelo Regulamento (CE) nº 539/2007 no setor dos ovos e das ovalbuminas
 RECORTES DE IMPRENSA: Destaque para
Suinicultores excluídos de Fundos Comunitários

os

acordos

comerciais

internacionais;
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NOTÍCIAS DE MERCADOS
LEITE – A crise do leite, “laboratório” para o futuro da gestão de riscos
Os problemas estruturais do setor do leite e as possíveis soluções para o futuro foram
debatidos a 16 de setembro numa reunião do grupo de trabalho europeu sobre os mercados
agrícolas com os altos representantes dos Estados membros. A volatilidade dos preços, que
toca particularmente este setor, deve ser examinada a nível de conjunção de preços, referiu
Cees Veerman, o Presidente do grupo de trabalho, que citou alguns dos caminhos explorados,
sem divulgar o conteúdo do relatório a ser apresentado no final do ano. A volatilidade dos
preços pode ser atenuada por meio de instrumentos de gestão de risco (contratos de futuros,
contratos de seguros), enquanto os preços dependem mais da competitividade (individual ou
global), a qual pode ser melhorada através de formação e pesquisa, disse ele.
Derrogações às regras de concorrência
O grupo de trabalho também está a considerar a prevenção de abusos de mercado e possíveis
isenções das regras de concorrência, como um meio de reforçar a posição dos agricultores na
cadeia alimentar, continuou Cees Veerman. Finalmente, a realização de cooperação no sector
do leite, bem como o apoio que pode ser prestado nesta área é um elemento essencial da
reflexão do grupo de trabalho.
Reagindo a estas observações, os representantes dos Estados-Membros também enfatizaram
a necessidade de melhorar o funcionamento da cadeia alimentar, e fomentar uma melhor
integração dos agricultores através de cooperativas e organizações de produtores.
Também se pronunciaram, de acordo com um resumo das discussões por parte dos serviços
da Comissão Europeia, a favor de uma política para o setor do leite, que preserve a orientação
para o mercado, em resposta à crescente volatilidade, especialmente com o desenvolvimento
de ferramentas de gestão de risco e melhor ligação entre os agricultores e os consumidores.
Soluções públicas e privadas para a volatilidade
Com base num questionário, os representantes dos Estados membros, durante a reunião com
o grupo de trabalho europeu, previram que para a maioria, o funcionamento da rede de
segurança e a eficiência para estabilizar o mercado são globalmente satisfatórios, embora a
experiência recente tenha demonstrado a existência de limites no apoio ao rendimento
agrícola.
Alguns sugeriram ligar a elegibilidade para a intervenção pública à disciplina de produção,
enquanto um dado número elogiou as medidas excecionais, tais como as ajudas específicas.
Face à volatilidade dos preços, foi dada preferência pelas partes interessadas a soluções de
gestão de risco, tanto a privados (contratos futuros privados, contratos de longo prazo, acordos
sobre os preços ou margens, criação de reservas em anos rentáveis), como a públicos
(ferramentas de estabilização dos rendimentos públicos, planos de seguros, fundos de
investimento).
Finalmente, o "dossier do leite", que será objeto de um relatório no final do ano, por parte de
Bruxelas, foi considerado um instrumento eficaz para melhorar as relações contratuais, mas o
seu potencial parece não estar ainda plenamente explorado.
Transparência
A maioria dos representantes dos Estados membros consideraram também, respondendo a
outra pergunta, que os pagamentos diretos dissociados foram uma boa maneira de proteger e
estabilizar o rendimento de muitos dos agricultores, mas sublinharam a importância dos
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pagamentos ligados, em particular para salvaguardar a produção de leite nas zonas mais
vulneráveis.
A introdução de um componente anticíclico em pagamentos dissociados foi mencionada como
um possível caminho para torná-los mais eficazes.
Descobriu-se, finalmente, que alguns Estados-Membros criaram observatórios de preços,
mesmo quando todos eles têm sistemas de recolha e divulgação de dados.
O Observatório Europeu do mercado do leite é visto como uma melhoria significativa na
transparência e poderia ser utilmente complementado com informações sobre as outras fases
da cadeia de abastecimento neste sector. Evitando, no entanto, uma carga administrativa
excessiva.
As pistas invocadas pelos serviços de investigação do Parlamento Europeu
A evolução da eficácia das medidas anti-crise, postas em prática para o setor do leite em
Bruxelas, notavelmente permite determinar os meios mais eficazes de promover a agricultura
da UE, segunda análise dos serviços de investigação do Parlamento Europeu.
Segundo estes, os dispositivos podem ser: "os esforços para melhorar a competitividade e o
acesso ao crédito através de instrumentos financeiros reforçados; apoio ao rendimento, com
pagamentos diretos dissociados e um apoio associado específico; ferramentas de gestão de
risco para mitigar os efeitos da volatilidade dos preços; uma política de desenvolvimento rural
mais simples e mais orientada para o emprego; acordos de gestão da oferta, incluindo acordos
voluntários; outras medidas de mercado, tais como sistemas de armazenamento público e
privado mais adequados, com, entre outros, a retirada de produtos do mercado e a sua
distribuição aos necessitados; aumento das exportações para países terceiros através de
acordos de livre comércio equilibrado e uma forte política de promoção".

ADITIVOS – FEFAC critica posição da EFSA sobre a redução dos níveis
máximos de cobre na alimentação animal
Tal como a IACA já noticiou na Informação Semanal nº 35 de início de setembro, o Painel
FEEDAP da EFSA foi mandatado pela DG SANTE para emitir um parecer sobre as
necessidades em cobre das espécies pecuárias, com o objetivo de no processo de revisão
destes aditivos, o seu limite máximo nos alimentos para animais ser reduzido. Este mandato
da DG SANTE foi motivado pelo lançamento, em 2010, de um estudo encomendado pela EFSA
de "pré-avaliação do impacto ambiental do zinco e do cobre, utilizados na alimentação animal",
seguido, em 2013, de um mandato da EFSA para avaliação das necessidades em zinco das
espécies pecuárias. Para realizar esta missão, o painel FEEDAP enviou questionários para
recolher dados da indústria e também convidou a FEFAC a fornecer diretamente informações,
via a audição de peritos. Em suma, o relatório da FEEDAP recomenda manter os atuais níveis
de cobre, exceto nas seguintes espécies e categorias animais:
Redução do limite máximo de 170 ppm para 25 ppm em alimentos para leitões
Redução de 35 ppm para 30 ppm, exceto antes do início da ruminação, em alimentos para
bovinos
Aumentar de 25 ppm para 35 ppm em alimentos para caprinos.
Naturalmente, a questão mais crítica é a redução do nível máximo de cobre na alimentação de
leitões. Os argumentos utilizados pelo FEEDAP para propor tais reduções são:
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 O facto de 25 ppm serem suficientes para satisfazer as necessidades nutricionais dos leitões
e a utilização de níveis mais elevados terem como objetivo promover o crescimento dos
animais e não as suas necessidades nutricionais;
 A redução de 170 ppm para 25 ppm permitiria uma redução de 20% das emissões pecuárias
para o ambiente;
 A possibilidade de haver seleção das bactérias intestinais para a resistência ao cobre e à
eritromicina (antibiótico macrólido), não poder ser excluída, em doses de suplementação de
cobre entre 125 e 250 ppm;
Este Painel considera que elevadas emissões de cobre para o ambiente desencadeiam um
mecanismo de sobrevivência adormecido que pode induzir ao aumento da resistência aos
antibióticos por microrganismos localizados nos arredores de suiniculturas. No entanto, importa
referir que estes argumentos apresentados pelo FEEDAP se apoiam em alguns estudos
publicados em revistas científicas, nomeadamente o trabalho realizado por Bikker e
colaboradores (2015), no entanto pode-se verificar neste estudo, que a proporção de fezes
moles triplica, quando a suplementação do alimento composto com cobre diminui de 160 para
15 ppm. O painel suporta ainda os seus argumentos para a redução do nível de cobre, no
estudo de Hill e colaboradores, no qual é demonstrado que não existe nenhum benefício claro
do uso simultâneo de elevados níveis de cobre e de zinco na consistência fecal, no entanto,
este painel não tem em consideração um aspeto de crucial relevância e que influencia todo o
seu resultado, isto é a suplementação com 220 ppm de clorotetraciclina de todas as dietas,
aspeto que põe todo o resultado da utilização de cobre e zinco deste estudo em causa, não
permitindo de forma alguma julgar os efeitos da utilização de cobre e de zinco por si só.
A FEFAC enviou uma carta ao Responsável pela Unidade de Alimentação Animal da Comissão
Europeia, Stefano Soro, apresentando estes argumentos e outros, nomeadamente que em
alimentação animal não se pode considerar o nível de nutrientes utilizados com base no valor
para evitar o aparecimento de sintomas de deficiência, mas sim no nível que promova a
nutrição e bem-estar adequados dos animais.
Mais ao reduzir drasticamente a quantidade de cobre na alimentação dos leitões estamos a
sujeitá-los a maior pressão por parte de bactérias patogénicas, o que poderá pôr em causa a
saúde animal e consequentemente resultar na necessidade de aumentar a utilização de
antibióticos, o que vai contra o esforço que tem vindo a ser feito no sentido de diminuir a
utilização de antibióticos em produção animal.
O Predrag Persak, Presidente do Comité de Nutrição Animal da FEFAC, apresentará
publicamente esta posição preliminar, na 4ª Conferência Internacional sobre o uso responsável
de antibióticos em animais, de 26 a 28 de setembro de 2016 em Haia, nos Países Baixos (http:
/ /www.responsibleantibioticuse.org/).
Da parte da IACA expressamos estas preocupações à DGAV e consideramos ainda que uma
alteração tão radical da quantidade de cobre utilizada na alimentação de leitões, sem que haja
provas sustentadas sobre o seu efeito, é um erro crasso, com consequências que podem ser
deveras gravosas para um setor que tem vindo a atravessar uma grave crise.
Fontes: Agra Europe nº 3 562/IACA
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BOLSA DO PORCO

INFORMAÇÃO SEMANAL

Sessão de 22 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

22 de setembro

1.825

Carcaça, 57% de carne

Espanha

22 de setembro

1.325

Lérida: Euros peso/vivo

França

22 de setembro

1.534

Holanda

16 de setembro

1.570

Dinamarca

22 de setembro

1.450

Alemanha

21 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 29 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 38 de 23 de setembro de 2016

TENDÊNCIA: Subida de 0,05 € na categoria vitela e manutenção nas restantes categorias.
A sessão foi unanime na manutenção e na subida na categoria vitela.

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

Cotação

Novilhos

3,90

Novilhas

3,90

Vitela

4,20

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 30 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

3,80

3,80

0,00%

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

3,20

3,20

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%

2,20

2,20

0,00%

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%

2,20

2,25

2,27%

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

0,80

0,70

-12,50%

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

0,70

0,75

7,14%

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

1,25

1,20

-4,00%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia

0,88

0,90

2,27%

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

0,78

0,80

2,56%

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

0,80

6,67%

Ovo Classificado M (ovotermo) EUR/Dúzia
Médio Tejo

0,65

0,70

7,69%

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

0,80

2,56%

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

0,85

0,90

5,88%

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

0,75

0,80

6,67%

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

1,70

1,70

0,00%

Beira Litoral

1,69

1,69

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

2,50

2,50

0,00%

Algarve

2,50

2,50

0,00%

2,752

2,75

-0,07%

1,95

0,00%

Mercados
Leitões até 12 Kg

Beira Litoral
Leitões de 19 a 25 Kg.
Alentejo

1,95

Unidade: EUR / TONELADA

CEREAIS - PREÇOS DO MERCADO INTERNO
LISBOA
Trigo Mole Forrageiro
Cevada Forrageira (Hexástica)
Milho Forrageiro
Semana Anterior :
Semana Corrente:
Fonte: SIMA/GPP

Semana Anterior em €

Semana Corrente em €

165,00
155,00
175,00

165,00
155,00
175,00

0,00%
0,00%
0,00%

De 12 a 18/09/2016
De 19 a 25/09/2016
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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
Diário da República
N.º 186 – I Série – 27 de setembro de 2016
Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2016:
Aprova o Programa Específico para o Setor do Leite e Produtos Lácteos PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 255 – 21 de setembro de 2016
Regulamento (UE) 2016/1688 da Comissão de 20 de setembro de 2016,
Que altera o anexo VII do Regulamento (CE) nº 1907/2006 do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos
(REACH), no que respeita à sensibilização da pele PDF
Regulamento de Execução (UE) 2016/1690 da Comissão de 20 de setembro de 2016,
Que determina as quantidades a acrescentar à quantidade fixada para o subperíodo de 1 de
janeiro a 31 de março de 2017 no âmbito dos contingentes pautais abertos pelo Regulamento
(CE) nº 442/2009 no setor da carne de suíno PDF
Regulamento de Execução (UE) 2016/1691 da Comissão de 20 de setembro de 2016,
Que determina as quantidades a acrescentar à quantidade fixada para o subperíodo de 1 de
janeiro a 31 de março de 2017 no âmbito do contingente pautal aberto pelo Regulamento (CE)
nº 536/2007 para a carne de aves de capoeira originária dos Estados Unidos da América PDF
Regulamento de Execução (UE) 2016/1692 da Comissão de 20 de setembro de 2016,
Que determina as quantidades a acrescentar à quantidade fixada para o subperíodo de 1 de
janeiro a 31 de março de 2017 no âmbito dos contingentes pautais abertos pelo Regulamento
(CE) nº 539/2007 no setor dos ovos e das ovalbuminas PDF
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RECORTES DA IMPRENSA

AgroINFO
23.setembro.2016
GRANDE DISCUSSÃO À VOLTA DA RATIFICAÇÃO DO ACORDO CETA
O acordo comercial entre a União Europeia (UE) e o Canadá, CETA (Comprehensive Economic
and Trade Agreement), que já está assinado entre os negociadores, tem de ser ratificado pelos
respectivos governos para entrar em vigor.
Na UE, teoricamente, teria de ser ratificado pelo Parlamento dos diferentes Estados Membros,
mas, antevendo algumas dificuldades, a Comissão quer que seja ratificado em Conselho
Europeu, o que tem levantado alguma celeuma.
Agora chegam também problemas do outro lado do Atlântico, uma vez que os sindicatos da
função pública, da saúde e da metalúrgica, exigem que o seu governo não ratifique o acordo.
Os sindicatos consideram que o CETA pode vir a pôr em perigo o sector público, levando
muitos serviços a serem privatizados, exigindo assim medidas de protecção que garantam a
manutenção dos serviços públicos existentes.
Querem também a introdução de uma cláusula no acordo, que garanta os actuais direitos dos
trabalhadores, com penalizações muito fortes para quem viole a lei.
Como conclusão, parece que o CETA, que parecia totalmente terminado, assim vai fazer correr
alguma tinta antes de entrar em funcionamento.
Fonte: Agroinfo

AgroINFO
23.setembro.2016
JEAN-CLAUDE JUNCKER DEFENDE ACORDOS COMERCIAIS INTERNACIONAIS
O Presidente Jean-Claude Juncker, no seu discurso sobre o estado da União Europeia (UE),
defendeu os acordos bilaterais de livre comércio, invocando a importância que estes podem ter
para o emprego na UE e insiste numa ratificação do acordo com o Canadá o mais rapidamente
possível.
Segundo o Presidente Juncker, cada mil milhões de euros de exportações corresponde a um
aumento de 14.000 novos postos de trabalho e 30 milhões de empregados, ou seja, um em
cada sete tem o seu posto de trabalho devido às exportações.
Entretanto, a Comissária do Comércio, Cecilia Malmström, organiza, no próximo dia 22 de
Setembro, uma conferência em Bratislava, sob o tema “Acordos Comerciais da UE-Fazer do
Comércio um sucesso para todos”, para a qual será convidada toda a sociedade civil, em que
participará também a Ministra canadiana do Comércio, Chrystia Freeland, que pretende assinar
o acordo definitivo com a UE durante a Cimeira de Chefes de Estado do próximo dia 27 de
Outubro.
Entretanto, o Ministro australiano do Comércio, em visita a Bruxelas, afirmou que gostaria de
iniciar rapidamente as negociações com Bruxelas e esclareceu que as discussões com o Reino
Unido não podem, neste momento, ser apelidadas de negociações, uma vez que aquele país
ainda faz parte da UE.
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Contrariamente às posições da Comissão, o governo francês já mostrou a sua oposição política
a um futuro acordo com os Estados Unidos (TTIP).
Fonte: Agroinfo

AGROnegócios
25.setembro.2016
SUINICULTORES QUEIXAM-SE QUE FORAM EXCLUÍDOS DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
Os suinicultores queixaram-se este sábado, 24 de setembro,de terem sido excluídos dos
apoios comunitários do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR2020), uma situação que o
Governo atribui ao anterior executivo e que promete tentar corrigir.
De acordo com João Correia, do Gabinete de Crise dos Suinicultores, o cancelamento dos
financiamentos foi comunicado na semana passada aos empresários e afeta mesmo projetos
que já tinham sido aprovados até junho de 2015 e que já estão em andamento.
"Todo o setor da suinicultura foi excluído, há pessoas que têm projetos aprovados, que
gastaram do seu próprio dinheiro e que pensaram que com resto do financiamento público
conseguiam fazer a obra e que agora, com obras adjudicadas e empreiteiros contratados,
foram excluídos", afirmou João Correia à Lusa, à margem de uma ação de promoção da carne
de porco, em Lisboa.
Segundo o porta-voz do Gabinete de Crise, isto é muito grave para o setor da suinicultura, que
continua a passar por uma fase difícil, e que tem de fazer face a investimentos regulares uma
vez que o material das explorações "é de desgaste rápido e exige constantes melhorias",
considerando que os critérios usados para definir o acesso aos fundos comunitários não fazem
sentido no caso da suinicultura.
Os produtores de carne de porco querem agora uma reação rápida do Ministério da Agricultura:
"Queremos rapidamente que o Ministro da Agricultura se decida, que resolva a situação do
PDR 2020 e volte a incluir a suinicultura, tal como estava", pediu.
Contactada pela Lusa, fonte do gabinete do ministro Capoulas Santos adiantou que em causa
estão concursos abertos durante o mandato da anterior ministra, Assunção Cristas, e
acrescentou que "o Governo considera absurdos esses critérios que tratam com enorme
injustiça o setor pecuário", em particular o setor da suinicultura.
"Naturalmente que em futuros concursos os critérios serão alterados", afirmou a mesma fonte.
Segundo explicou, os projetos que foram apresentados vão ser analisados à luz dos critérios
do aviso de abertura do concurso determinado pelo anterior Governo, mas "este governo
tentará corrigir a situação em futuros concursos, sendo que o setor poderá candidatar-se a
medidas de investimento cujas candidaturas abrirão já em novembro".
À margem da ação de promoção em Lisboa, em que os suinicultores distribuíram gratuitamente
uma tonelada de carne de porco assada no espeto, João Correia criticou ainda a suspensão,
desde 26 de agosto, da recolha de animais mortos em explorações agrícolas, considerando
que se trata de um "crime ambiental" que pode ter consequências gravosas.
"Se isto se sabe na comunidade europeia podemos ficar proibidos de exportar o pouco que
conseguimos", disse, questionando ainda que como pode o Estado obrigar suinicultores
individuais a fazer incineração dos cadáveres se ele próprio não o faz e está a enterrar os
animais.
O Sistema Integrado de Recolha de Cadáveres de Animais (SIRCA) foi criado durante a crise
da doença das 'vacas loucas' para permitir a despistagem de eventuais encefalopatias
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espongiformes transmissíveis (BSE) e garantir a destruição do agente infecioso, o prião, e
alargou-se, entretanto, à destruição dos vários tipos de animais mortos.
Em agosto, o serviço através do qual são retirados das explorações pecuárias cerca de mil
cadáveres de animais por dia foi suspenso por se ter esgotado a verba disponível no contrato
trienal celebrado com as duas empresas que fazem parte do consórcio responsável pelo
SIRCA (ITS e Luís Leal & Filhos), no valor de 36 milhões de euros, remetendo a Direção Geral
de Alimentação e Veterinária para os produtores a responsabilidade da eliminação dos
cadáveres.
O novo contrato para a recolha de cadáveres de animais já foi assinado a 19 de agosto para
entrar em vigor em 09 de setembro, mas está à espera do visto do Tribunal de Contas,
obrigatório para contratos de entidades públicas superiores a 350 mil euros.
Fonte: Agronegócios

AGROnegócios
26.setembro.2016
JÁ É POSSÍVEL CRIAR MATERIAL BIOPLÁSTICO A PARTIR DE SORO DE LEITE
Chama-se Wheypack e trata-se de um projeto europeu que criou um novo material bioplástico
a partir do soro de leite.
O objetivo passa por aproveitar os excedentes da indústria de produção de queijos para criar
embalagens ambientalmente sustentáveis.
Este novo biomaterial, indicam os investigadores, pretende igualmente substituir o plástico
tradicional nas embalagens de produtos lácteos.
O projeto é financiado pelo programa LIFE, e conta com o envolvimento da Central Quesera
Montesinos, centro tecnológico AIMPLAS, de Espanha, e pelo centro tecnológico AINIA bem
como pela Embalnor, empresa de embalagens.
Fonte: Agronegócios

Sapo.pt
26.setembro.2016
ONU QUER AVISAR AGRICULTORES DE SECAS E CHUVAS COM TRÊS MESES DE
ANTECEDÊNCIA
Duas agências da ONU estão a preparar um sistema de alerta que permitirá avisar
governos e agricultores, com três meses de antecedência, de eventuais fenómenos
extremos como secas ou chuvas, noticia hoje a Rádio da organização.
"A FAO [Organização para a Alimentação e a Agricultura] está a criar, junto com a Organização
Meteorológica Mundial, um sistema de alerta que estamos a fazer chegar a todos os governos
e queremos em breve fazer chegar aos próprios fazendeiros através dos seus telemóveis. Isso
vai-nos permitir, três meses antes, saber se vai chover, se vai ter seca e colocar medidas
preventivas", disse o secretário-geral da FAO, José Graziano da Silva, citado pela Rádio ONU.
Na entrevista, à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque, o dirigente brasileiro
disse que a ideia é evitar a repetição da crise alimentar que o fenómeno El Niño provocou este
ano em África, onde dezenas de milhões de pessoas estão em risco de fome devido à pior
seca dos últimos 35 anos.
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Para o secretário-geral da FAO, os agricultores precisam de antecipar os fenómenos naturais,
para poderem preparar-se para eles, especialmente em tempos de alterações climáticas.
O planeamento prévio, explicou, ajuda a reduzir o impacto dos fenómenos extremos e a
proteger colheitas, evitando assim a insegurança alimentar.
Dois anos consecutivos de seca, incluindo a pior dos últimos 35 anos, que se verificou este
ano, deixaram quase 40 milhões de pessoas na África austral em risco de insegurança
alimentar até ao início do próximo ano.
Todos os países estão afetados, mas pelo menos seis Estados - Botsuana, Lesoto, Malaui,
Namíbia, Suazilândia e Zimbabué - declararam emergências nacionais devido à seca,
enquanto a África do Sul declarou o estado de emergência em oito das suas nove províncias e
Moçambique declarou um alerta vermelho de 90 dias em algumas zonas do sul e do centro do
país.
A seca atual deve-se ao impacto do fenómeno El Niño e os seus efeitos deverão atingir o nível
máximo entre janeiro e março de 2017, estima a FAO.
Além dos danos na agricultura, que exacerbaram a malnutrição crónica na região, a seca
matou mais de 640 mil cabeças de gado no Botsuana, Suazilândia, África do Sul, Namíbia e
Zimbabué, devido a falta de pasto, falta de água ou surtos de doenças.
Teme-se que no final deste ano ocorra o contra fenómeno do El Niño, o La Niña, que deverá
trazer chuvas abundantes, o que poderá ser positivo para a agricultura, mas também comporta
o risco de de cheias, que poderiam destruir a produção e ameaçar o gado.

AGROnegócios
27.setembro.2016
COMISSÃO EUROPEIA PONDERA AVANÇAR COM MEDIDAS PARA SIMPLIFICAR O
"GREENING"
A Comissão Europeia está a considerar a proibição do uso de pesticidas para as proteaginosas
em superfícies de interesse biológico, segundo o Copa-Cogeca, que se mostrou contra esta
possível medida.
Bruxelas tem em estudo o aumento de seis para nove meses o período dos pousios e
aumentar para 10 semanas a duração mínima para as culturas intermédias e para a cobertura
verde, as quais o Copa-Cogeca também está contra.
A organização, que representa os produtores e cooperativas europeias reforçou o seu apoio à
simplificação das normas do “greening”, mas não como a Comissão o pretende.
Propõe o esclarecimento da definição de pastagens permanentes e que se permita uma maior
flexibilidade nas variedades presentes nas misturas de sementes.
Por exemplo, o trigo duro e o branco deveriam ser vistas como culturas distintivas na
diversificação de colheitas.
Fonte: Agrodigital
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II OVICAPRI – JORNADAS DE OVINOS E CAPRINOS

A Associação Internacional de Estudantes de Agricultura da Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro (IAAS - UTAD) , assumiu o desafio de realizar dia 18 de Novembro de 2016 o II
Simpósio de Ovinos e Caprinos – OVICAPRI.
O evento será dividido em sessões que irão abordar temas tais como: Nutrição e Alimentação,
Reprodução e Melhoramento Genético, Sanidade Animal e Economia do Setor. No final do
mesmo teremos uma mesa redonda com o tema ainda a definir.
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