ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS
DE ALIMENTOS COMPOSTOS PARA ANIMAIS

Nº
Semana:

40 / 2017
26/09 a 02/10/2017

PÁG:


FLASH INFORMATIVO

1



NOTÍCIAS DE MERCADOS

2



BOLSA DO PORCO

5



BOLSA DO BOVINO

6



PREÇOS MÉDIOS NA PRODUÇÃO DE PRODUTOS PECUÁRIOS

7



PREÇOS DOS CEREAIS NO MERCADO INTERNO

8



COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS

9



LEGISLAÇÃO NACIONAL E COMUNITÁRIA

10



APED – FLASH REPORT RETAIL – AGOSTO 2017

11



RECORTES DA IMPRENSA

14



ASSEMBLEIA ELEITORAL DA SPMA

17

Av. 5 de Outubro, 21-2º Esq. - 1050-047 LISBOA
www.iaca.pt



iaca@iaca.pt



213 511 770

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS
DE ALIMENTOS COMPOSTOS PARA ANIMAIS

INFORMAÇÃO
SEMANAL
FLASH INFORMATIVO

 ALIMENTOS MEDICAMENTOSOS: Proposta de compromisso da Presidência em discussão;
IACA manifesta preocupações à FEFAC e à DGAV; autoridades querem clarificar projeto da
Estónia e dão conhecimento da sua posição à IACA que a divulga para conhecimento dos
Associados
 FeedMED: Primeira reunião decorreu em Paris no dia 29 de setembro e debateu temas de
atualidade para o Setor
 POLÍTICA AGRÍCOLA: Posição da França e eleições na Alemanha condicionam debate da PAC
pós 2020; Presidente francês quer uma reforma “descomplexada e inédita”, centrada no
ambiente e nos consumidores
 BOLSA DO PORCO (28/09/17): Prossegue a tendência de descida (-0.070 €/kg carcaça)
 BOLSA DO BOVINO (29/09/17): Subida de 0.05 € nos novilhos e novilhas; manutenção nas
restantes categorias e classificações


PREÇOS MÉDIOS DE PRODUTOS PECUÁRIOS (semana de 25/09/17 a 02/10/17):
AVES: Tendência de quebra no frango, estabilidade no peru e subida nos ovos
BOVINOS: Tendência de manutenção em todos os mercados
SUÍNOS: Tendência de descida
OVINOS: Estabilidade é nota dominante; Alentejo Litoral e Beja em alta



COTAÇÕES INTERNACIONAIS DAS MATÉRIAS-PRIMAS



PREÇOS DOS CEREAIS NO MERCADO INTERNO



LEGISLAÇÃO:



FLASH REPORT DA APED (NOTA DE CONJUNTURA)



RECORTES



ASSEMBLEIA ELEITORAL DA SPMA

Retificação no Regulamento relativo ao Catálogo de matérias-primas para a
alimentação animal; Despacho nº 8442/2017, aprova as guias de acompanhamento de
subprodutos animais e produtos derivados

DE IMPRENSA: InovMilho aposta na formação e conhecimento para os
produtores de milho; situação de seca atinge gravidade extrema e pode condicionar escolha
das culturas para a próxima campanha
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NOTÍCIAS DE MERCADOS
ALIMENTOS MEDICAMENTOSOS – IACA manifesta preocupações à FEFAC
e DGAV sobre compromisso da Presidência
Numa altura em que se estão a encerrar as discussões em Bruxelas, ao nível do Conselho,
sobre a revisão da legislação relativa aos alimentos medicamentosos, a IACA fez um ponto de
situação com as autoridades nacionais (DGAV), na sequência da reunião que teve lugar em
finais de setembro e, sobretudo, para preparar a próxima reunião do Comité, agendada para o
dia 18 de outubro.
A presidência da Estónia avançou com um documento de compromisso que está a ser
discutido e que espera terminar na reunião de outubro, pese embora esteja prevista uma outra
reunião para 6 de novembro. Para já, os Estados-membros estão divididos, entre os apoios ao
projeto da Presidência e contra o mesmo, mas trata-se de um documento que poderá evoluir
na defesa de alguns dos pontos mais “sensíveis” para a nossa Indústria. Pela sua importância,
aqui ficam os principais pontos relevados pelas autoridades nacionais.
Na realidade Portugal não recusa a proposta da Presidência, mas salienta a necessidade
de melhor clarificação de algumas situações, nomeadamente:
 Defende que os alimentos medicamentosos (AM) possam veicular mais do que um
medicamento veterinário (MV) desde que o nº de MV a adicionar num mesmo AM seja
sujeito a critérios e requisitos em função das natureza das substâncias farmacologicamente
ativas e do objetivo pretendido, por forma a evitar más práticas clinicas, bem como obter um
efeito promotor de crescimento, situação que não é permitida pelo recurso a esta forma de
administração de MV (mas por exemplo um AM pode conter um antimicrobiano e um
antiparasitário, desde que seja assegurada a devida compatibilidade entre os dois);
 A própria definição de AM e Produto intermedio (PI) deve ser mais consistente com a
definição de alimento composto (pelo menos um AM deve ter 2 matérias-primas);
 Defende que qualquer atividade no âmbito dos AM, incluindo a distribuição sem local físico
para armazenagem dos produtos, seja obrigada a aprovação ao abrigo do novo
Regulamento, ou pelo menos um registo que permita conhecer todos os intervenientes nos
circuitos;
 Julga pertinente que se mantenham disposições relativas às trocas intracomunitárias de AM
ou PI, por forma a harmonizar os procedimentos em todos os EM e não provocar
constrangimentos no mercado (nesta situação Portugal apoia o recurso a uma base de
dados, por exemplo a TRACES, para efetivação das trocas intracomunitárias de AM ou PI);
 A receita veterinária para AM deve ser adotada em consonância com a dos MV e urge a
necessidade de harmonizar no espaço da UE o modelo de receita (preferencialmente com a
adoção de uma receita eletrónica);
 Harmonização dos modelos de receitas veterinárias, bem como desenvolver mecanismo de
uniformizar e controlar as aquisições de MV para efeitos de manter stocks ao nível dos
fabricantes de AM ou mesmo explorações pecuárias;
 Limites máximos de transferência inevitável de MV no sistema de fabrico. Na realidade esta
transferência é inevitável, pelo que a tolerância zero é irreal. Há que adotar limites
atingíveis e que não ponham em causa a sustentabilidade do sector. Assim importa definir,
ou tolerâncias, ou teores em ppm que sejam possíveis de assegurar, e após uma avaliação
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científica da EFA em função não só do risco de cada substância farmacologicamente ativa
para as espécies não alvo, bem como de implementação apropriada por parte dos
fabricantes de medidas técnico-organizacionais que permitam diminuir ou evitar as
transferências, as quais devem ser medidas, para além de que as tolerâncias devem ser
suportadas por métodos oficiais de análise devidamente validados pelo EURL para efeitos
de controlo.
 Avançar com a adoção de % e à medida que o mandato da COM à EFSA permitisse a
publicação das relevantes opiniões, aquelas % seriam substituídas por teores fixos
que em termos analíticos devem ainda prever a incerteza associada ao método e
eventuais tolerâncias analíticas.
Entretanto, numa notícia que desenvolveremos na próxima edição, como aqui divulgámos, teve
lugar em Paris, no passado dia 29 de setembro, a reunião do designado FeedMed, um grupo
de reflexão que reúne as organizações de França (EUROFAC), Itália (ASSALZOO), Espanha
(CESFAC) e Portugal (IACA). No final do encontro, teve lugar uma reunião com os
responsáveis da FEFAC, que tomaram conhecimento das posições do grupo nos diferentes
assuntos.
Foram discutidos um conjunto de dossiers, entre os quais os Estatutos da FEFAC, OGM,
aprovisionamento de matérias-primas, controlo de qualidade, farinhas animais, sustentabilidade
e alimentos medicamentosos.
Neste último dossier, as Associações exprimiram as suas preocupações quanto ao documento
da Presidência da Estónia e ratificaram a posição da FEFAC que deve ter em conta a questão
dos autoprodutores, as tolerâncias (em %), devemos evitar 0% de tolerância nas espécies não
alvo e defendemos ainda a realização de um workshop no âmbito da próxima presidência da
Bulgária (FEFAC/IFHA), que se segue à da Estónia, e que já fez saber que a resistência
antimicrobiana será uma das suas prioridades.
Para já existe uma forte oposição do Parlamento Europeu em relação á proposta da Comissão
e às posições de alguns Estados-membros.
A FEFAC e os colegas espanhóis estão a posicionar-se para que a relatora (Clara Aguillera)
possa alterar alguns pontos de vista em favor da Indústria, mas os fundamentalismos e as
pressões para a redução da utilização de alimentos medicamentosos (que alguns países
voluntariamente deixaram de fabricar, como a Alemanha e a Holanda) não ajudam.
Veremos os próximos desenvolvimentos, até porque o processo só vai ser fechado quando a
Tríloga (Comissão, Conselho e Parlamento) chegar a um acordo e que a questão das
tolerâncias, quiçá o mais importante, fique resolvida, seguindo os nossos pontos de vista.

POLÍTICA AGRÍCOLA – Viragem da França e modelo de governo na
Alemanha condicionam debate sobre o futuro da PAC
Qual o futuro da PAC e desde logo as discussões que têm ocorrido, bem como o ritmo do
calendário, depois da vitória, sem maioria absoluta, dos conservadores de Angela Merkel, que
deixa antever uma coligação difícil com os liberais e os verdes e que, em nossa opinião,
poderá tornar a vida mais complicada para Portugal?
Sobretudo se tivermos em conta que os liberais se opuseram às ajudas para os países do Sul
da Europa, e que os Verdes, são relativamente fundamentalistas em questões como o
ambiente, os OGM, glifosato ou o bem-estar animal.
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E como ficará a mesma Europa, e se vamos ter a recuperação do famoso eixo franco-alemão
depois do discurso do Presidente Emmanuel Macron e da sua visão para uma “refundação” da
União Europeia?
Se do lado alemão pode nem haver grandes surpresas, são as ideias do Presidente francês
que deixam a impressão que a França, o principal beneficiário da PAC até hoje, tenha outras
prioridades para além do Setor agrícola, preconizando, “sem tabus”, uma reforma da PAC
“descomplexada e inédita”.
O seu objetivo, tanto quanto se consegue perceber, é o de proteger as explorações agrícolas e
o setor agroalimentar dos fatores aleatórios de mercado e das crises, ao mesmo tempo que
pretende fazer uma transição ecológica e construir uma agricultura mais sustentável e
responsável, respondendo às exigências dos consumidores, em que um dos principais aspetos
é a confiança.
Ambiente e Consumidores: afinal, são estas as principais bandeiras dos países do Norte da
Europa, tradicionalmente mais liberais e que tanto têm atacado, sobretudo no passado, o
orçamento da PAC e que estará seguramente mais exposto, com o impacto do Brexit e – não
tenhamos dúvidas – com recursos financeiros mais limitados. A não ser que os Estadosmembros estejam dispostos a aumentar a sua contribuição para o orçamento comunitário.
O problema é que tendo em conta todas as prioridades formuladas pelo Presidente Macron,
não só a questão da agricultura, mas também a segurança, as fronteiras, os emigrantes… e
que também consta da visão da Comissão Europeia no seu conjunto tem de ter a França a
definir-se como o principal defensor do orçamento agrícola europeu.
Aparentemente, a França quer um conjunto de políticas refundadas, a começar desde logo
pela política comercial. Esperemos que o conjunto de propostas de refundação, a começar pelo
número de Comissários, não esqueça a coerência entre as diferentes políticas, uma transição
suave e com apoios e políticas públicas, as especificidades e diversidades de agriculturas, o
funcionamento da cadeia alimentar e a imposição das mesmas regras, nas importações de
Países Terceiros e nas condições de produção.
É evidente que, numa altura em que se perderam um pouco as referências, alguns valores
históricos e com grandes divisões na Europa (veja-se aqui ao lado, em Espanha), a França
quer ressurgir e assumir o papel que desempenhou há uns anos atrás e que se poderá reforçar
com a saída do Reino Unido.
No entanto, o pior que poderia acontecer seria uma recentragem e uma aliança da França (anti
natura?) com os países do Norte da Europa.
Para já, sabemos que existe neste momento um grande debate sobre a alimentação e os tipos
de produção agrícola e agroalimentar, ambiente, saúde, bem-estar animal, redução dos
antibióticos, rendimentos e defesa do Mundo Rural, um debate aberto, com um papel muito
ativo do Ministro da Ecologia, para além da Agricultura.
Os nossos colegas da EUROFAC e da agroindústria estão particularmente envolvidos neste
processo, pelo que é de ter esperança de que a França queira apenas ganhar espaço e
margem de manobra para o futuro.
A agricultura e a pecuária ainda têm um grande peso económico, social e político, pelo que a
opinião destes atores não será indiferente aos decisores, na França, na Espanha ou na
Alemanha. Mais do que nunca, a Alimentação ocupa hoje um papel central na vida das
pessoas, leia-se, dos eleitores.
Fontes: Agra Europe nº 3 612/IACA
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BOLSA DO PORCO

INFORMAÇÃO SEMANAL

Sessão de 28 de setembro de 2017

Descida (-0.070€)
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

28 de setembro

1.240

Lérida: Euros peso/vivo

França

28 de setembro

1.272

Holanda

22 de setembro

1.520

Dinamarca

28 de setembro

1.340

Alemanha

27 de setembro

1.530

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 05 de outubro de 2017 (quinta-feira), pelas 19 horas

A Mesa de Cotações
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BOLSA DO BOVINO
INFORMAÇÃO DE MERCADO
SESSÃO Nº 38 de 29 de setembro de 2017

TENDÊNCIA: Subida de 0,05€ nas novilhas e manutenção nas restantes categorias.
Esta semana a tendência foi de subida nas novilhas e manutenção nas restantes categorias.

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

Cotação

Novilhos

4.05

Novilhas

4.10

Vitela

4,40

Vacas

2,20

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 06 de outubro de 2017, 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

3,95

3,95

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

3,85

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

3,90

3,90

0,00%

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

3,30

3,30

0,00%

275,00

275,00

0,00%

3,80

3,80

0,00%

Novilho 12 a 18 meses Cruz. Charolês EUR/Kg P. Carcaça

4,15

4,15

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

3,75

3,75

0,00%

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

3,10

3,10

0,00%

Vaca Abate Cruz. Charolês EUR/Kg. P. Carcaça

2,30

2,30

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)

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

3,90

3,90

0,00%

Vaca Abate Cruz. Charolês EUR/KG. P. Carcaça

2,00

2,00

0,00%

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

2,80

12,00%

2,35

2,35

0,00%

2,00

2,65

32,50%

4,75

4,75

0,00%

4,00

4,00

0,00%

4,00

4,00

0,00%

2,50

2,50

0,00%

2,10

2,10

0,00%

2,75

2,75

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

0,90

0,80

-11,11%

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

0,95

0,98

3,16%

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

1,40

1,30

-7,14%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia

1,05

1,05

0,00%

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

0,95

0,95

0,00%

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

1,40

1,40

0,00%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia

1,05

1,10

4,76%

Ovo Classificado M (ovotermo) EUR/Dúzia
Médio Tejo

0,95

1,00

5,26%

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

0,90

0,82

-8,89%

Ovo a peso 60-68 g EUR/KG

1,05

1,10

4,76%

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

1,15

1,20

4,35%

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

1,05

1,10

4,76%

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

2,26

2,26

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

1,72

1,70

-1,16%

Algarve

2,02

1,96

-2,97%

Beira Interior

1,73

1,67

-3,47%

Beira Litoral

1,73

1,67

-3,47%

Entre Douro e Minho

1,87

1,81

-3,21%

COTAÇÃO MÉDIA NACIONAL (*)
* Cotação com base no volume de abate de cada área de mercado

1,85

1,79

-3,24%

Mercados

LEITÕES - Cotações nos Principais Mercados de Produção
Semana Anterior em €

Semana Corrente em €

Variação

Alentejo

3,15

3,15

0,00%

Algarve

3,42

3,42

0,00%

Beira Litoral

3,17

3,17

0,00%

1,80

1,80

0,00%

Mercados
Leitões até 12 Kg

Leitões de 19 a 25 Kg.
Alentejo

CEREAIS - PREÇOS DO MERCADO INTERNO
Semana Anterior em €

Semana Corrente em €

Variação

sc

170.00

-

Trigo Mole Forrageiro

175,00

175,00

0,00%

Cevada Forrageira (Hexástica)

172,00

172,00

0,00%

Milho Forrageiro

170,00

170,00

0,00%

170,00

170,00

0,00%

Mercados
ALENTEJO
Milho Forrageiro

LISBOA

RIBATEJO
Milho Forrageiro

Semana Anterior :
Semana Corrente:
Fonte: SIMA/GPP

De 18 a 24/09/2017
De 25/09 a 021/10/2017
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COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS

Fonte:Oil World
IS 40/2017 – Semana de 26/09 a 02/10/2017
Página 9

LEGISLAÇÃO NACIONAL E COMUNITÁRIA
Diário da República
Nº 186 – II série – 26 de setembro de 2017
Despacho n.º 8442/2017:
Aprova as guias de acompanhamento de subprodutos animais e produtos derivados PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 239 – 19 de setembro de 2017
Retificação do Regulamento (UE) 2017/1017 da Comissão de 15 de junho de 2017,
Que altera o Regulamento (UE) nº 68/2013 relativo ao Catálogo de matérias-primas para
alimentação animal (JO L 159 de 21.6.2017) PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 251 – 29 de setembro de 2017
Regulamento de Execução (UE) 2017/1771 da Comissão de 27 de setembro de 2017,
Que altera o Regulamento (CE) nº 1484/95 no que respeita à fixação dos preços
representativos nos setores da carne de aves de capoeira e dos ovos, bem como para a
ovalbumina PDF
Regulamento de Execução (UE) 2017/1772 da Comissão de 28 de setembro de 2017,
Relativo à abertura e modo de gestão de contingentes pautais da União para determinados
produtos agrícolas, produtos agrícolas transformados e produtos da pesca originários do
Canadá PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 253 – 30 de setembro de 2017
Regulamento (UE) 2017/1777 da Comissão de 29 de setembro de 2017,
Que altera os anexos II, III e IV do Regulamento (CE) nº 396/2005 do Parlamento Europeu e do
Conselho no que se refere aos limites máximos de resíduos de Bacillus amyloliquefaciens
estirpe FZB24, Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600, carvão vegetal com bentonite,
diclorprope-P, etefão, etridiazol, flonicamide, fluazifope-P, peróxido de hidrogénio, metaldeído,
penconazol, espinetorame, tau-fluvalinato e Urtica spp. no interior e à superfície de certos
produtos PDF

IS 40/2017 – Semana de 26/09 a 02/10/2017
Página 10

APED – FLASH REPORT RETAIL – agosto 2017

IS 40/2017 – Semana de 26/09 a 02/10/2017
Página 11

IS 40/2017 – Semana de 26/09 a 02/10/2017
Página 12

IS 40/2017 – Semana de 26/09 a 02/10/2017
Página 13

RECORTES DA IMPRENSA

29.setembro.2017
MAIS FORMAÇÃO E CONHECIMENTO PARA OS PRODUTORES DE MILHO
A Estação Experimental António Teixeira, em Coruche, desde 26 de setembro é
oficialmente um centro de formação e transferência de conhecimento para a cultura do
milho. Novas tecnologias, como a taxa variável de sementeira ou a rega gota-a-gota
enterrada, estão a ser testadas neste centro dinamizado pela ANPROMIS, o INIAV e a
Câmara Municipal de Coruche.
A ANPROMIS recebeu 240 convidados num dia de campo na Estação Experimental António
Teixeira, onde foi assinado pela Câmara Municipal de Coruche e o INIAV- Instituto Nacional de
Investigação Agrária e Veterinária um protocolo para criação de um espaço de formação e
demonstração para a cultura do milho.
O objetivo do Centro é disponibilizar conhecimento cientificamente validado ao utilizador final
(produtor/gestor/técnico), através de propostas de ação/gestão baseadas numa análise
custo/benefício; prosseguir a experimentação, investigação e inovação, nomeadamente, no
âmbito do Centro Nacional de Competências das Culturas do Milho e Sorgo “InovMilho” e
apoiar o empreendedorismo e a instalação de empresários agrícolas no concelho de Coruche.
O presidente da ANPROMIS, José Luís Lopes, afirmou que a assinatura deste protocolo “é um
sinal inequívoco da importância do milho no concelho de Coruche e no país» e reconheceu
ainda que «representa para nós um alento a recente criação por parte do Governo de um grupo
de trabalho que tem por missão definir uma Estratégia Nacional para a Promoção da Produção
de Cereais”.
Recorde-se que o milho é a cultura arvense com maior expressão em Portugal, ocupando uma
área de ronda os 150 mil hectares e estando presente em 67 mil explorações agrícolas
distribuídas por todo o território nacional.
No dia de campo 13 empresas parceiras do evento apresentaram variedades de milho
inovadoras, bem como novas soluções de fertilização, herbicidas e tecnologia de agricultura de
precisão aplicada à cultura do milho e sorgo. O ensaio de rega gota-a-gota enterrada foi
realizado pelo terceiro ano consecutivo, permitindo uma poupança que pode ir até 30% de
água e energia, em comparação com outros sistemas de rega.
O pivot de milho foi acompanhado no âmbito da agricultura de precisão pelo docente do
Instituto Superior de Agronomia, Prof. Ricardo Braga, com cartas de altimetria, de
condutividade elétrica, produtividade e humidade do grão, com vista a demonstrar a
importância de aplicar os fatores de produção a taxa variável, em função da heterogeneidade
das parcelas. Este ano foi ainda realizado um ensaio com taxa variável de sementeira, a duas
velocidades de avanço do semeador (6 km/h e 12 km/h).
Além das variedades de milho híbrido, foram instaladas seis populações de milho tradicional,
pertença do Banco Português de Germoplasma Vegetal (BPGV) e da Associação Zea Mays.
Ana Barata, responsável pelo BPGV, esteve em Coruche para explicar o trabalho desta
instituição, que em Braga conserva 2384 variedades tradicionais de milho, ou seja, a segunda
maior coleção de milho do mundo.
A parcela despertou grande interesse dos participantes e suscitou da parte do Presidente da
CAP, Eduardo Oliveira e Sousa, uma sugestão: “face à descida do preço do milho, Portugal
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deve voltar-se para negócios de valor acrescentado, que também nascem da inovação. As
variedades tradicionais aqui apresentadas são matéria a ser aproveitada”.
A Estação Experimental António Teixeira é também, desde este ano, um dos centros oficiais de
ensaio de variedades de milho para o Catálogo Nacional de Variedades. Na sequência da
assinatura de um protocolo de colaboração entre a ANPROMIS e a DGAV-Direção Geral de
Alimentação e Veterinária, foram testadas 11 novas variedades de milho na Estação de
Coruche em 2017.
A preocupação com a disponibilidade e a qualidade da água para regadio foi abordada pelo
presidente da CAP, que instou o Governo a criar reservas estratégicas de água, dando o
exemplo do problema que se viveu este ano no Vale do Tejo, onde as reservas de água
estiveram na eminência de ser invadidas por água salina do mar, comprometendo todas as
culturas de regadio.
Fonte: Voz do Campo

AGROPORTAL
02.outubro.2017
INDÚSTRIA PROMOVE
FITOFARMACÊUTICOS

USO

SEGURO

E

SUSTENTÁVEL

DE

PRODUTOS

Através da iniciativa Cultivar a Segurança são divulgadas as melhores práticas
O uso correto de produtos fitofarmacêuticos é determinante para garantir a segurança de todos
os que diariamente recorrem a estas ferramentas para proteger as suas culturas. É com boas
práticas que se reduz a exposição do aplicador a estes produtos, se aumenta a eficácia e se
garante menor impacto ambiental. Quanto mais correta for a aplicação, melhores os resultados.
Para sensibilizar e informar os produtores, a indústria fitofarmacêutica europeia lançou o
projeto Cultivar a Segurança (SUI – Safe and Sustainable Use Iniciative), que conta com o
apoio da ECPA (European Crop Protection Association), organização da qual a Anipla é
membro associado. A nível europeu, a Safe and Sustainable Use Initiative dá aos agricultores e
técnicos orientação prática que os ajuda a beneficiar do conhecimento conjunto da indústria,
autoridades locais e outros produtores. Trata-se de disseminar o uso responsável de
fitofarmacêuticos para uma agricultura sustentável. As práticas diárias são essenciais para uma
melhor gestão dos riscos e obtenção de resultados.
A iniciativa é desenvolvida em Portugal desde 2005 e reforça o compromisso da indústria no
uso seguro e sustentável dos fitofármacos. São três os objetivos: divulgar as técnicas de
aplicação mais inovadoras, reduzindo a exposição do agricultor; promover a utilização de
equipamento de proteção individual e, finalmente, reduzir o impacto ambiental através da
prática da tripla lavagem e destino correto das embalagens vazias dos produtos. Da leitura
atenta dos rótulos, ao equipamento de proteção individual mais correto a usar antes e durante
a aplicação, há regras fundamentais a ter em conta.
Contudo, para além de toda a divulgação de informação, é na Smart Farm que é possível ver
de perto a aplicação das melhores técnicas. Em conjunto com a Companhia das Lezírias,
a Anipla criou um espaço de demonstração das mais recentes tecnologias para uma utilização
segurados produtos fitofarmacêuticos, local de referência na formação, promoção e divulgação.
Fonte: Anipla - fitotema
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03.outubro.2017
POUCA CHUVA VAI ‘EMPURRAR’ AGRICULTORES PARA NOVAS CULTURAS
A Comissão de Acompanhamento da Seca, criada pelo Governo em maio, esteve esta
segunda-feira (2 de outubro) reunida para avaliar a situação do país depois de um mês de
setembro seco e com temperaturas acima dos 30 graus. Ao que tudo indica, até ao final do ano
os níveis de preocupação do setor não deverão diminuir, já que se avizinham meses de pouca
precipitação e temperaturas elevadas, que poderão obrigar os agricultores nacionais a
investir em culturas com poucas necessidades hídricas.
A Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da
Seca, que reúne responsáveis do Governo de áreas como a agricultura e ambiente, finanças,
administração interna, administração local, trabalho, saúde, economia e mar, e o Ministério da
Agricultura, poderão ter que alargar o âmbito das medidas de apoio aos agricultores, já que as
previsões do IPMA até ao final de dezembro apontam para pouca chuva e uma subida de
temperaturas face ao habitual nesta altura do ano.
Para já, a Agência Portuguesa do Ambiente está a aconselhar os agricultores e produtores
pecuários a antecipar as necessidades de água, de forma a que seja possível gerir as reservas
ainda existentes.
Nesse sentido, em breve a organizar vai iniciar uma campanha de sensibilização para a
necessidade de se fazer um melhor uso da água, especialmente numa altura em que as
reservas do país atingiram um novo mínimo.
Das 60 barragens monitorizadas pela Agência Portuguesa do Ambiente em setembro, 23
apresentavam menos de 40% do volume total e a bacia do Sado estava com 18,2% do volume
quando a média dos últimos anos para o mês de setembro era de 42,6%.
Em declarações ao Diário de Notícias, o secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins,
explicou que uma das consequências da seca vivida no país poderá ser uma alteração nas
culturas do país. “Podemos chegar ao ponto de recomendar aos agricultores que não cultivem
algumas espécies na próxima época. Para esta não haverá problemas, mas na que se segue e
no que diz respeito às espécies que precisam de mais água pode haver algumas
recomendações”, sublinhou.

04.outubro.2017
MEDICINA VETERINÁRIA EM PORTUGAL É "LOW COST", DIZ BASTONÁRIO
A medicina veterinária em Portugal é "low cost" porque os valores cobrados estão muito abaixo
do que deveriam ser, criticou ontem o bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários.
A propósito do Dia do Médico Veterinário e Dia do Animal, que se assinalam hoje, quarta-feira,
Jorge Cid disse à agência Lusa que o curso de medicina veterinária e a sua necessária
atualização é, porventura, dos mais caros.
"Os veterinários deviam cobrar muito mais do que cobram, tendo em conta o investimento que
realizam para a sua formação e atualização permanente, realizada sobretudo no estrangeiro",
adiantou.
Por esta razão, o bastonário considera que os cuidados veterinários em Portugal são hoje "low
cost" (preços baixos), recordando que há veterinários recém-formados que pouco mais ganham
do que o ordenado mínimo.
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As saídas profissionais para os veterinários também não são famosas em Portugal, segundo
Jorge Cid, para quem aos recém-formados resta emigrar ou aceitar empregos muito precários
e mal pagos.
Para esta situação contribuiu o excesso de veterinários formados nas "excessivas" seis
faculdades de medicina veterinária.
"Já se ouve falar, e nem quero acreditar que seja verdade, na criação de uma outra faculdade",
comentou.
No Dia do Médico Veterinário, que coincide com o 26º aniversário da Ordem dos Médicos
Veterinários, a sociedade portuguesa é convidada a conhecer as diversas áreas de atuação
destes profissionais, nomeadamente clínica de animais de companhia, espécies exóticas,
animais de produção, equinos, inspeção sanitária, saúde pública, higiene e segurança
alimentar.
Através de um "open day", os interessados poderão visitar as instalações dos estabelecimentos
aderentes e assim assistir à atividade diária do médico veterinário.
Fonte: Agência Lusa/Noticias ao Minuto

ASSEMBLEIA ELEITORAL DA SECÇÃO
DE PRÉ-MISTURAS E ADITIVOS

1.
No uso da faculdade conferida pelo Artº 42 dos Estatutos da Associação e pelo Artº 4º
do Regulamento Interno da Secção, convoco as Empresas de Pré-Misturas e Aditivos
associadas para a Assembleia Eleitoral a realizar no dia 13 de Outubro de 2017, às 15 horas,
em primeira convocatória, na sede da IACA.
Esta Assembleia destina-se a eleger os 3 Membros que irão constituir a Direção da Secção
para o mandato de 2018-2020.
1.1. Se à hora marcada não se encontrar presente a maioria dos associados que
constituem a assembleia, esta funcionará 30 minutos depois com qualquer número de
presenças.
2.
Após a eleição, proceder-se-á de imediato à posse dos Membros eleitos, devendo estes
designar, entre si, o Presidente da Direção da Secção.
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