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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS
DE ALIMENTOS COMPOSTOS PARA ANIMAIS

INFORMAÇÃO
SEMANAL
FLASH INFORMATIVO
 PRODUTOS AGRÍCOLAS: Comissário confirma aos Ministros da Agricultura as preocupações
sobre os setores dos cereais e carne de bovino, bem como a vigilância no setor do leite
 ROTULAGEM: Conselho Agrícola dividido entre a rotulagem de origem obrigatória e
voluntária; Baseada em dois estudos de impacto, Comissão não defende a obrigatoriedade de
rotular a origem dos produtos devido à sobrecarga (custos acrescidos)
 FARINHAS ANIMAIS: Proteína de insetos pode ser uma realidade na alimentação animal no
muito curto prazo; discussão vai começar pela aquacultura, mas a aceitação dos
consumidores será decisiva
 SANIDADE: Novo pacote da legislação sobre sanidade, que inclui os controlos oficiais, já tem
acordo do Conselho e Parlamento Europeu
 BOLSA DO PORCO (13/10/16): Tendência de descida (-0.060 €/kg carcaça)
 BOLSA DO BOVINO (14/10/16): Subida de 0.05 €/kg carcaça, por maioria, nos novilhos e novilhas,
e manutenção nas restantes categorias


PREÇOS MÉDIOS DE PRODUTOS PECUÁRIOS (semana de 10/10/16 a 16/10/16):
AVES: Mercado misto no frango e nos ovos; manutenção no peru
BOVINOS: Tendência geral de manutenção
SUÍNOS: Tendência de quebra continua a ser nota dominante
OVINOS: Estabilidade em todos os mercados, com exceção da alta no Alentejo Norte e Évora



COTAÇÕES INTERNACIONAIS DAS MATÉRIAS-PRIMAS



PREÇOS DOS CEREAIS NO MERCADO INTERNO



LEGISLAÇÃO:



RECORTES



DGAV PROMOVE, EM OEIRAS, DIA 21 DE OUTUBRO, WORKSHOP SOBRE HACCP

Autorização de uma preparação de lectinas de feijão-comum (lectinas de
Phaseolus vulgaris) como aditivo em alimentos para leitões não desmamados
DE IMPRENSA: Destaques para o comportamento dos consumidores nos
hipermercados e para a posição da FIPA perante a decisão do Governo de impor uma taxa aos
refrigerantes (“Fat Tax”); Portugal mais do que duplica a produção de leite em 36 anos
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NOTÍCIAS DE MERCADOS
PRODUTOS AGRÍCOLAS - Bruxelas monitoriza a evolução da situação do
mercado e tenciona aplicar medidas no setor bovino
Pela primeira vez desde há alguns meses, o sector leiteiro não ocupou o centro das discussões
dos Ministros da Agricultura da União Europeia, na análise da situação de mercado, que teve
lugar recentemente no Luxemburgo.
Na verdade, o preço do leite na produção cresceu, em média, 3% em agosto e deverá ter
subido 2,3% em setembro, prevendo-se esta tendência até final do ano. Além disso, o
programa de redução da produção de leite, incluindo quase todos os € 150 milhões
disponíveis, foram alocados no primeiro concurso, prevendo-se a redução da produção em
cerca de 1,06 Mt, um declínio esperado de 2,9% na produção nos últimos três meses do ano
em comparação com o mesmo período de 2015.
Como já aqui referimos, cerca de 98,9% do montante disponível foi consumido e a pequena
quantidade restante foi objeto de uma segunda proposta, que terminou a 12 de outubro.
No entanto, no curto prazo, no “Agricultural Outlook” publicado em 6 de outubro, Bruxelas
admite que a duração e a extensão dessa recuperação permanecem incertas.
De facto, os stocks de leite em pó (que atingirão 370 000 t no final do ano) poderiam influenciar
os preços de mercado e a atual subida dos preços pode levar alguns agricultores a retomar a
produção no início do próximo ano. Em suma, "as perspetivas para os próximos meses são
positivas, mas é necessária vigilância para manter esse equilíbrio, especialmente no
próximo pico de produção na primavera", alertou o Comissário Phil Hogan, no seu discurso
perante os Ministros.
Carne bovina: exportações como motor do setor
Como referimos na edição anterior da IS, existem agora duas outras áreas que suscitam
preocupação em alguns Estados-membros (especialmente na França e Portugal): carne de
bovino e cereais.
Nos bovinos, “o sector está enfrentando algumas dificuldades, especialmente devido ao sector
do leite, mas também há problemas estruturais ", disse Phil Hogan.
Depois de quatro anos consecutivos de aumento, a Comissão espera que o número de vacas
leiteiras em dezembro de 2016 diminua em relação a 2015 de 0,5% nos antigos Estadosmembros e 3,5% nos novos. Resultado: um aumento de 3,3% na produção é esperado em
2016 devido ao maior abate. Por outro lado, as exportações são dinâmicas, com um aumento
de 16,8% em relação ao período de janeiro-julho 2016, em particular, para a região do
Mediterrâneo, África e Ásia. E novos mercados emergentes, como as Filipinas e Israel podem
ajudar a manter a nossa balança comercial positiva. Além disso, os custos de produção devem
permanecer num nível relativamente baixo, de acordo com os relatórios de Bruxelas.
O Comissário confirmou no Conselho de Ministros o envelope de € 15 milhões, como parte do
programa de promoção e informações sobre a agricultura da UE que será especificamente
dedicado a uma campanha de promoção da carne no mercado comunitário.
O envelope de € 350 milhões de ajudas nacionais lançado em julho também pode ser usado
para apoiar o setor da carne, de acordo com o Comissário. Está igualmente confirmada uma
missão à Turquia, no sentido de potenciar a exportação de animais vivos, para além de uma
outra ao Vietnam e Indonésia.
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Estes anúncios deverão tranquilizar um pouco os produtores europeus, designadamente os
franceses, que se tinham manifestado contra o Comissário pela ausência de medidas para
apoiar o mercado da carne de bovino.
Cereais: um ano particularmente difícil
Se nos bovinos, já se perspetivam medidas, nos cereais, a Comissão tenciona apenas
monitorizar o mercado, referindo que é possível aos Estados-Membros antecipar os
pagamentos diretos para aliviar a liquidez dos agricultores.
A União Europeia deve produzir 294 milhões de toneladas em 2016, ou seja, uma quebra de
5.4% face ao ano anterior e de -2,6% em 5 anos. Mas existem grandes diferenças dependendo
da cultura e dos Estados-membros.
O trigo é o mais afetado, com uma queda de 11,5% para 135 Mt a partir de 2015 (-2,7% sobre
a média de cinco anos). Para a cevada (-1,8%) e milho (+ 2,8%), os números são considerados
normais.
Na França, temos um decréscimo de 24% na produção de cereais e de 31% apenas para o
trigo, o que agrava a situação dos agricultores. No entanto, a situação é muito complicada na
Dinamarca, Lituânia, Chipre, Bélgica, Irlanda, Grécia e Letónia. Por outro lado, prevêem-se
colheitas abundantes no Sul e Leste da UE, incluindo Espanha, Hungria e Eslováquia, com
aumentos de 20 a 25%.
Constatando que os preços são baixos, tal tem ficado a dever-se aos preços mundiais e que
resultam de sucessivas produções record nas principais regiões produtoras do mundo (exceto
a Europa) mas aqueles permanecem cerca de 50% acima do preço de intervenção (que não é
acionado desde 2010).
No entanto, os preços europeus de cereais são muito competitivos no mercado mundial, com
exportações significativas nos últimos dois anos. E, acrescenta a Comissão, os custos de
produção caíram acentuadamente (-50%) nesse período, o que teve um impacto significativo
sobre os resultados.
Joost Korte, responsável de Bruxelas pelo setor, concluiu que 2016 foi certamente um mau
ano, mas o setor não apresenta problemas estruturais. "Temos de começar a pensar em
ferramentas para serem implementadas no quadro da futura PAC pós 2020, para limitar o
impacto futuro deste tipo de problema", admitiu este responsável.
Reconhecendo que é difícil para Bruxelas conceder novos apoios depois de ter desbloqueado
€ 500 milhões em julho, o ministro francês Stephane Le Foll pediu no Conselho da Agricultura o
aumento do limite máximo das ajudas “de minimis” (agora 15 000 por exploração para três
anos). Mas a Comissão Europeia tem afirmado repetidamente que tal disposição exigiria mais
de seis meses de trabalho e que o Parlamento Europeu tem de ser envolvido na decisão.

ROTULAGEM - Conselho dividido entre as abordagens obrigatórias e
voluntárias
A Eslovénia apresentou aos Ministros da Agricultura dos Vinte e Oito, durante a sua reunião de
10 de outubro, no Luxemburgo, os resultados da conferência ministerial de 19 de agosto
realizada em Maribor subordinada ao tema "Os consumidores têm o direito a ser informados."
Onze delegações assinaram, em seguida, propostas conjuntas para melhor atender o
consumidor em termos de qualidade, origem ou práticas agrícolas. A discussão do Conselho
incidiu sobre a rotulagem de origem.
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Pelo menos sete Estados-membros (França, Itália, Lituânia, Finlândia, Grécia, Espanha e
Portugal) deram início a um processo para a criação deste tipo de dispositivo, obrigatório, no
seu território, para produtos lácteos.
A França, que é o país mais avançado neste campo, apresentou o seu decreto publicado no
final de agosto, que fornece uma indicação da origem do leite e da carne em produtos
transformados. Grécia, Itália, Chipre, Finlândia, Croácia estão a favor de sistemas obrigatórios
e congratularam-se com a iniciativa, enquanto a Alemanha, Bélgica, Irlanda, Dinamarca e
Luxemburgo defendem uma abordagem voluntária.
O Comissário Phil Hogan referiu que Bruxelas, com base em dois relatórios, manter-se-á a
favor de uma abordagem voluntária, devido à sobrecarga (entenda-se, custos) em matéria de
rotulagem.

FARINHAS ANIMAIS – Lançada discussão para a autorização
incorporação de proteínas de insetos na alimentação animal

da

A Plataforma Internacional de Insetos para Alimentação Humana e Animal (IPIFF) congratulase pelo facto de a Comissão Europeia ter iniciado a discussão da utilização, em aquicultura, de
proteínas de insetos.
Um primeiro passo, na opinião geral, para a autorização desta fonte de proteína noutras
espécies. Uma decisão que naturalmente a IACA saúda.
A DG SANTE, que tutela este dossier, referiu que estava pronta para acompanhar os
procedimentos de autorização de insetos na alimentação animal e salientou a importância da
comunicação para melhor lidar com os consumidores e cidadãos europeus.
Além disso, a Plataforma decidiu criar um Grupo de Trabalho para estudar a comercialização
dos seus produtos para consumo humano no âmbito da nova legislação em matéria de novos
alimentos da UE.

SANIDADE - Conselho valida novo regulamento relativo aos controlos
oficiais
Os Ministros da Agricultura da UE aprovaram o compromisso alcançado com o Parlamento
Europeu sobre a revisão do quadro da UE relativo aos controlos oficiais, no âmbito do pacote
da revisão da legislação sobre a sanidade, animal e vegetal.
Além disso, o Parlamento Europeu aprovou em 13 de outubro, em segunda leitura, a sua
posição sobre o novo regulamento relativo a medidas de proteção contra organismos
prejudiciais aos vegetais, parte final do pacote legislativo que falta aprovar, uma vez que o
texto relativo às sementes foi completamente rejeitado.
Fontes: Agra Europe nº 3 565/IACA
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BOLSA DO PORCO

INFORMAÇÃO SEMANAL

Sessão de 13 de outubro de 2016

Descida (-0.060€)
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

13 de outubro

1.739

Carcaça, 57% de carne

Espanha

13 de outubro

1.217

Lérida: Euros peso/vivo

França

13 de outubro

1.408

Holanda

07 de outubro

1.580

Dinamarca

13 de outubro

1.360

Alemanha

12 de outubro

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

Ver também em: www.bolsadoporco.com

A próxima sessão realizar-se-á no dia 20 de outubro de 2016 (quinta feira), pelas 19 horas

A Mesa de Cotações
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BOLSA DO BOVINO
INFORMAÇÃO DE MERCADO
SESSÃO Nº 41 de 14 de outubro de 2016

TENDÊNCIA: Subida de 0,05€ por maioria nos novilhos e novilhas e manutenção nas restantes
categorias.
Na sessão de hoje a decisão não foi unânime e por maioria subimos 0,05€ nas cotações de
novilhos e novilhas.

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

Cotação

Novilhos

3,95

Novilhas

3,95

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 21 de outubro 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

3,80

3,85

1,32%

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

3,85

3,85

0,00%

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

2,05

2,05

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

2,50

2,50

0,00%

2,20

2,30

4,55%

2,70

2,70

0,00%

4,25

4,25

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%

2,60

2,70

3,85%

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

0,70

0,70

0,00%

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

0,80

0,82

2,50%

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

1,20

1,20

0,00%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia

0,92

0,97

5,43%

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

0,82

0,87

6,10%

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

1,10

1,20

9,09%

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

0,80

0,75

-6,25%

Ovo a peso 60-68 g EUR/KG

0,90

0,90

0,00%

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

0,95

0,95

0,00%

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

0,85

0,85

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

1,60

-5,88%

Algarve

1,77

1,72

-2,82%

Beira Interior

1,65

1,60

-3,03%

Beira Litoral

1,64

1,60

-2,44%

Entre Douro e Minho

1,78

1,73

-2,81%

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

1,76

1,71

-2,84%

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

2,67

6,80%

2,75

2,75

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

CEREAIS - PREÇOS DO MERCADO INTERNO
LISBOA
Trigo Mole Forrageiro
Cevada Forrageira (Hexástica)
Milho Forrageiro

Semana Anterior em €

Semana Corrente em €

170,00

170,00

0,00%

162,00

162,00

0,00%

175,00

175,00

0,00%

s/c

165,00

ALENTEJO
Milho Forrageiro
Semana Anterior :
Semana Corrente:
Fonte: SIMA/GPP

De 03 a 09/10/2016
De 10 a 16/10/2016
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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
Jornal Oficial da União Europeia
L 280 – 18 de outubro de 2016
Regulamento de Execução (UE) 2016/1832 da Comissão de 17 de outubro de 2016,
Que altera os modelos de certificados para as importações na União de preparados de carne,
produtos à base de carne e estômagos, bexigas e intestinos tratados, bem como carne fresca
de solípedes domésticos, estabelecidos nas Decisões 2000/572/CE e 2007/777/CE e no
Regulamento (UE) nº 206/2010, no que se refere aos requisitos de saúde pública aplicáveis
aos resíduos PDF
Regulamento de Execução (UE) 2016/1833 da Comissão de 17 de outubro de 2016,
Relativo à autorização de uma preparação de lectinas de feijão-comum (lectinas de Phaseolus
vulgaris) como aditivo em alimentos para leitões não desmamados (detentor da autorização
Biolek, Sp. z o.o.) PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 281 – 18 de outubro de 2016
Regulamento (UE) 2016/1822 da Comissão de 13 de outubro de 2016,
Que altera os anexos II, III e V do Regulamento (CE) n.o 396/2005 do Parlamento Europeu e
do Conselho no que se refere aos limites máximos de resíduos de aclonifena, deltametrina,
fluaziname, metomil, sulcotriona e tiodicarbe no interior e à superfície de certos produtos PDF

RECORTES DA IMPRENSA
CENTROMARCA
12.outubro.2016
PORTUGUESES COMPRAM MENOS QUANTIDADE MAS GASTAM MAIS A CADA IDA AO
HIPERMERCADO




Mercado FMCG em recuperação mas ainda ligeiramente negativo, apresenta o
melhor resultado desde 2013;
7 em cada 10 compras incluem, pelo menos, um artigo em promoção;
Verão favorável ao setor das bebidas: intensidade da compra reforça bebidas sem
álcool; compra mais regular ajuda bebidas alcoólicas.

A Centromarca - Associação Portuguesa de Empresas de Produtos de Marca, em colaboração
com a Kantar Worldpanel, apresentou hoje, 12 de outubro, na Cerveteca, em Lisboa, a
segunda edição do 'Marcas+Consumidores' que avalia, periodicamente, as tendências e a
evolução das marcas e do consumo em Portugal e fornece informação sobre produtos, marcas
e consumidores. Para além dos mais importantes insights sobre o mercado do grande consumo
em Portugal, esta edição deu especial atenção a um dos setores que maior expressão adquire
no Verão - o das bebidas - e ao fenómeno das promoções, analisado na ótica do consumidor.
NOTA DE IMPRENSA (2016.10.12)
Portugueses compram menos quantidade mas gastam mais a cada ida ao hipermercado .
Mercado FMCG em recuperação mas ainda ligeiramente negativo, apresenta o melhor
resultado desde 2013; . 7 em cada 10 compras incluem, pelo menos, um artigo em promoção; .
Verão favorável ao setor das bebidas: intensidade da compra reforça bebidas sem álcool;
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compra mais regular ajuda bebidas alcoólicas. A Centromarca - Associação Portuguesa de
Empresas de Produtos de Marca, em colaboração com a Kantar Worldpanel, apresentou hoje,
12 de outubro, na Cerveteca, em Lisboa, a segunda edição do 'Marcas+Consumidores' que
avalia, periodicamente, as tendências e a evolução das marcas e do consumo em Portugal e
fornece informação sobre produtos, marcas e consumidores. Para além dos mais importantes
insights sobre o mercado do grande consumo em Portugal, esta edição deu especial atenção a
um dos setores que maior expressão adquire no Verão - o das bebidas - e ao fenómeno das
promoções, analisado na ótica do consumidor.
Os dados indicam que, até Setembro, o mercado FMCG registou um aumento 2,9% em valor, o
que representa uma melhoria significativa face ao mesmo período dos dois anos anteriores.
Ainda assim, verificou-se um decréscimo de 0,6% em volume.
As categorias dos frescos e de higiene do lar foram as principais impulsionadoras do mercado,
com aumentos de 1% e 1,6%, respetivamente. Já a categoria da alimentação embalada
penaliza o universo FMCG, com um decréscimo em termos de volume de 1,1%.
Se há sensivelmente um ano as famílias portuguesas davam prioridade à quantidade
comprada, hoje a tendência parece ser a de levarem menos produtos para casa, ainda
que isso não signifique efetivamente gastar menos. E tal pode constatar-se pela redução
ligeira, por parte dos consumidores, do tamanho da cesta a cada visita ao
supermercado", explica João Paulo Girbal, Presidente da Centromarca.
Em termos de promoções, 99,8% dos lares portugueses comprou pelo menos um artigo em
promoção neste período, com 7 em cada 10 ocasiões de compra a incluírem pelo menos um
artigo em promoção. No mesmo sentido, em média, cada lar dividiu as suas compras em 41
cestas, sendo que 3 destas (7%) não representaram qualquer custo para o shopper.
Os dados revelam também que elevados índices promocionais não são sinónimo de
crescimento, nomeadamente nas marcas de fabricante, com 46% das marcas a ganham
compradores apenas via promoções, sem se conseguirem expandir. No mesmo sentido,
apenas 5 marcas em cada 100 conseguem expandir a sua base de clientes exclusivamente
fora de promoção.
"As Marcas devem ter presente que a diferenciação pelo preço atingiu uma forte
saturação e, por isso, procurar novas estratégias para atrair consumidores viciados em
promoções. Já começamos a assistir a algumas mudanças, mas é importante reforçar
medidas que permitam acompanhar os novos hábitos de consumo e as novas
exigências dos shoppers. O desafio atual é precisamente esse - acompanhar essas
novas tendências, até porque mais promoção não é sinónimo de mais crescimento nem
para as marcas nem para o mercado e, certamente, não é sinónimo de melhor qualidade
percebida dos produtos por parte dos consumidores", refere Pedro Pimentel, Diretor-geral
da Centromarca.
No que diz respeito ao setor das bebidas, os primeiros nove meses do ano registaram alguma
estabilidade, mas com tendência negativa nas bebidas alcoólicas. Enquanto as bebidas não
alcoólicas registaram um aumento de 0,6% em volume, as alcoólicas registaram uma tendência
negativa de 0,9%. Os vinhos não conseguiram inverter a tendência de perda, sendo as águas e
os sumos as categorias que estão na origem da estabilidade geral do setor, com mais de 50%
do peso em volume em entrar na categoria das águas minerais. Já no período de Verão,
registaram-se aumentos de 8,4% nas bebidas não alcoólicas e de 2,2% nas alcoólicas. De
facto, as bebidas sem álcool apresentaram muito dinamismo neste período específico,
especialmente via intensidade de compra. Já as alcoólicas atraíram mais shoppers que
compraram mais regularmente. No Verão, os sumos de fruta e as cervejas apresentaram mais
dinamismo que as águas, ainda que estas tenham conseguido maior intensidade de compra.
Manuel Pinheiro, presidente da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV)
e convidado especial desta apresentação, salientou a importância das exportações para o
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sector das bebidas, com destaque para vinhos e cervejas, e os problemas que ocorrem em
importantes mercados de destino e indicou o valor potencial que o comércio eletrónico pode vir
a adquirir para o sector. "O turismo tem um peso crescente para a fileira das bebidas, seja
pela via direta do consumo em Portugal por parte de quem nos visita, seja também pela
capacidade de reforçarem, no regresso, as compras de bebidas portuguesas nos seus
mercados de origem", acrescentou Manuel Pinheiro.
Blandine Mayer, da Kantar Worldpanel e responsável pela elaboração deste 'Marcas+
Consumidores', fez questão de salientar que "por baixo da aparente estabilidade do
mercado FMCG em Portugal, se apresentam fenómenos muitos distintos envolvendo
diferentes famílias de produtos, a indicarem que as mudanças nas tendências de
consumo se começam a consolidar e, de certo modo, a mostrarem sinais de
compensação".
O 'Marcas+Consumidores' fornece informação relevante para empresas e consumidores e para
todos os interessados e estudiosos do sector do grande consumo, nomeadamente sobre o
comportamento das marcas no mercado e os padrões de atuação dos consumidores. Esta
nova ferramenta reforça também o papel da Centromarca enquanto entidade impulsionadora
da valorização e construção de uma cultura e ecossistema de Marca em Portugal.
Se quiser aceder à Nota de Imprensa em versão PDF, clique aqui»

12.outubro.2016
COMUNICADO
LEGUMINOSAS:
CIENTISTAS
DEBATEM
SUSTENTABILIDADE

SOLUÇÕES

MULTIDISCIPLINARES

PARA

A

Os conhecimentos e tecnologias desenvolvidos para as leguminosas estão a ser debatidos, em
Portugal, na Segunda Conferência da Sociedade Internacional das Leguminosas (ILS2) que
reúne, num único evento, mais de 360 especialistas, oriundos de cerca de 40 países, de todas
as áreas de investigação relacionadas com a temática. A conferência é organizada pela
Sociedade Internacional de Leguminosas (ILS) e pelo Instituto de Tecnologia Química e
Biológica (ITQB NOVA) e decorre até 14 de Outubro de 2016, em Tróia.
Diego Rubiales, presidente do ILS, realça que “a FAO, ao instituir 2016 como o Ano
Internacional das Leguminosas de Grão, reconhece que as leguminosas são importantes para
a saúde e para a sustentabilidade, mas o seu consumo ao nível global está a diminuir. Por isso,
há que fomentar o aumento do seu uso na alimentação e, para que tal aconteça, é preciso
cultivar mais. O grande desafio é fazê-lo de forma mais rentável para os agricultores, sem ser
necessário recorrer à importação”.
“Juntamo-nos e atuamos concertadamente para tentar resolver o problema da redução de
produção de leguminosas. As soluções terão de ser multidisciplinares”, explica.
Ao ser questionado sobre as contribuições que o evento pode trazer para a economia e para a
vida das pessoas, Diego Rubiales diz: “Em Portugal e Espanha consomem-se muitas
leguminosas, mas o seu cultivo é reduzido, enquanto no Canadá e na Austrália é o oposto.
Estes países não consomem leguminosas, mas são líderes no seu cultivo e exportação. Ou
seja, temos o exemplo de como as leguminosas podem ser uma história de sucesso para a
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agricultura, o que pode ser seguido pelos países que não produzem de forma rentável estas
culturas.”
O Presidente da Comissão Organizadora da conferência e director do Laboratório de
Biotecnologia de Células Vegetais do ITQB NOVA, Pedro Fevereiro, refere que “no ano em que
a FAO destaca o tema das plantas leguminosas, uma das ideias associadas à realização deste
evento em Portugal foi chamar a atenção para a importância das leguminosas para um país
mediterrânico com as nossas características”. Pedro Fevereiro explica ainda que “se, por um
lado, as leguminosas são tradicionalmente utilizadas na nossa alimentação, por outro lado,
dadas as condicionantes agrícolas do nosso país, temos dificuldades na produção de
leguminosas de uma forma sustentada, sobretudo do ponto de vista económico”.
As plantas leguminosas são plantas produtoras de proteína vegetal e têm uma vantagem
importante porque fixam azoto atmosférico.Quando terminam o seu ciclo de vida este azoto
pode ser incorporado no solo. Desta forma, enriquecem-no com este nutriente, diminuindo a
necessidade da sua adição pelos agricultores na cultura seguinte (por exemplo, cereais). Pedro
Fevereiro destaca ainda que “por estes motivos, é de grande importância que Portugal invista
na criação de conhecimento que permita o desenvolvimento de variedades de leguminosas
adequadas à produção no nosso clima”.
Esta manhã, na sessão de abertura da conferência ILS2, o Secretário de Estado da Agricultura
e Alimentação, Dr. Luís Medeiros Vieira, em representação do Ministro da Agricultura, Florestas
e Desenvolvimento Rural, declarou estar “certo que as conclusões da conferência vão
contribuir para que os resultados dos programas de investigação se traduzam, por via da
transferência de conhecimento, para os operadores a inovação dos sistemas de agricultura,
tornando-os mais eficientes e mais sustentáveis”.
Alguns exemplos de plantas leguminosas incluem o feijão, as ervilhas, as lentilhas, o grão-debico e a soja. Alimentos, rações, fibras têxteis e combustíveis são alguns dos produtos que
podem ter origem nas plantas leguminosas. A sua procura está a aumentar, pois as
necessidades de proteína vegetal são cada cada vez maiores e também porque é necessário
uso de leguminosas n implementação das melhores práticas agrícolas mais adaptáveis às
alterações das condições ambientais e que, em simultâneo, promovam uma agricultura mais
sustentável, segurança alimentar e alimentação saudável.

AGROnegócios
16.outubro.2016
AGRICULTURA COM MAIS 7,2% PARA GASTAR
No próximo ano, o programa orçamental para a Agricultura, Florestas, Desenvolvimento Rural e
Mar vai ter 1017,4 milhões de euros para gastar, mais 68,4 milhões do que em 2016.
Na lista de medidas que Capoulas Santos terá em mãos está a estratégia nacional para a
agricultura biológica ou a negociação de acordos bilaterais para abrir novos mercados ao setor
agroindustrial.
O ministério irá, contudo, “perder” 800 mil euros de verba alocada ao Fundo Sanitário e de
Segurança Alimentar Mais (que criou a polémica taxa de segurança alimentar cobrada aos
hipermercados).
Este montante vai ser transferido para o Fundo Azul que, por seu lado, vai financiar projetos de
investigação e desenvolvimento da economia do mar.
A taxa de segurança alimentar nasceu em 2012 para financiar (entre outros) os serviços de
recolha de cadáveres de animais e tem sido muito contestada pelas empresas da grande
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distribuição, que preparam, aliás, uma queixa na Comissão Europeia, argumentando que se
trata de um auxílio direto do Estado a quem beneficia da verba.
Fonte: Público

AGROnegócios
17.outubro.2016
PORTUGAL MAIS DO QUE DUPLICA PRODUÇÃO DE LEITE EM 36 ANOS
Portugal mais que duplicou a produção de leite entre 1980 e 2015, passando das 970 mil
toneladas de 1980 para dois milhões de toneladas em 2015, de acordo com os dados
divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).
O nível mais elevado de auto-suficiência foi atingido em 2015, 112,5%, sinaliza o instituto em
estatísticas publicadas sobre produção e consumo de leite de 2015.
Para este resultado contribuiu não apenas o aumento da produção, mas ainda a redução de
consumo de leite, que em 2015 foi de 71 quilos (kg) por habitante/ano, o valor mínimo obtido
desde 1985 e inferior em 11,7 kg ao consumo médio verificado nos 36 anos em análise.
O INE sinaliza também uma «profunda restruturação do setor» que em 25 anos (1989-2013)
aumentou em mais de oito vezes a dimensão média do efetivo por exploração, de quatro vacas
leiteiras para 34, e promoveu a especialização a um nível capaz de competir com os parceiros
europeus», destaca a publicação do INE.
Portugal tornou-se, a partir de 1985, também auto-suficiente em manteiga, mas, pelo contrário,
aumentou o défice relativo a iogurtes e queijo, graus de auto-aprovisionamento em 2015 de
47,0 e 69,56, respetivamente.
«Estes dois produtos foram os principais responsáveis para que, no conjunto leite e produtos
lácteos, o país apresentasse em 2015 um saldo negativo de 198 milhões de euros», refere o
INE.
Com o fim do regime de quotas leiteiras em abril de 2015, os resultados disponíveis para o
primeiro semestre de 2016, revelam que a União Europeia produziu mais leite que no mesmo
período dos anos precedentes, sinaliza o INE.
De acordo com o instituto, em 2016, os principais constrangimentos decorrem das variações
negativas de maior amplitude do índice de preços à produção de leite quando comparadas com
a evolução do índice de preços dos alimentos para animais.
«Esta menor variação relativa dos preços na produção pode refletir a pressão exercida pela
grande distribuição, esta expressa pela menor volatilidade das variações do índice de preços
ao consumidor, que afeta a distribuição do rendimento pela cadeia de valor», refere.
Segundo o INE, apesar do aumento global da produção de leite na União Europeia, no primeiro
semestre de 2016, no caso dos pequenos países como Portugal, observou-se uma diminuição
da recolha de leite de 3,7%, segundo informação previsional.
«Esta redução poderá condicionar negativamente o nível de eficiência anteriormente alcançado
na produção de leite e acentuar os constrangimentos associadas às bacias leiteiras nacionais
que incluem, nomeadamente, o facto de se situarem em regiões de minifúndio e ultraperiféricas
no contexto europeu», acrescenta o instituto.
Fonte: Lusa
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17.outubro.2016
INDÚSTRIA AGRO-ALIMENTAR CRITICA IMPOSTO SOBRE REFRIGERANTES
A Federação das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares (FIPA) reagiu este sábado, 15 de
Outubro, à confirmação de que a proposta para o Orçamento do Estado para 2017, entregue
pelo Governo esta sexta-feira no Parlamento, integra um novo imposto sobre medidas com
açúcares e edulcorantes, mostrando "profundo descontentamento" face à medida.
Para a FIPA, o Executivo pretende "apenas aumentar a receita fiscal à custa das empresas, em
sacrifício da sua competitividade e em detrimento de compromissos em prol da saúde pública",
pelo que apela, ao Governo e ao Parlamento, a reavaliação daquilo que considera ser um
"imposto discriminatório, populista e sem qualquer efeito comprovado ao nível da saúde
pública".
Por outro lado, a FIPA acusa o Governo de "desvalorizar o caminho de diálogo já iniciado" e
que consistiu num trabalho "conjunto com o Ministério da Saúde" para uma proposta
"consistente e série de reformulação progressiva, em linha com o trabalho responsável que a
indústria tem vindo a fazer, com vista à adequação dos seus produtos aos actuais estilos de
vida e às preocupações com os vários factores de risco para a saúde".
"Não existe qualquer base séria que sustente a eficácia destes impostos, nem ao nível da
saúde pública nem ao nível da receita fiscal", pode ainda ler-se no comunicado enviado pela
FIPA às redacções na manhã deste sábado, e que termina com a demonstração de
"disponibilidade para ser encontrado um caminho sólido e sustentado com impacto na saúde
pública".
Em causa está a proposta governamental para a criação de um novo imposto às bebidas
"destinadas ao consumo humano, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes" e às que
tenham "um teor alcoólico superior a 0,5% volume e inferior ou igual a 1,2% volume".
O imposto será de 8,22 cêntimos por litro para bebidas com menos de 80 gramas de açúcar e
de 16,46 cêntimos para as bebidas com 80 ou mais gramas de açúcar, confirmando-se assim a
notícia avançada no início deste mês pelo Negócios.
No entanto, este imposto também conhecido como "Fat Tax" deixará de fora três categorias de
bebidas, aquelas à base de leite, soja ou arroz; sumos e néctares de frutos e de algas ou de
produtos hortícolas e bebidas de cereais, amêndoa, caju e avelã; e ainda as bebidas
consideradas alimentos para as necessidades dietéticas especiais ou suplementos dietéticos.
Como tal, bebidas produzidas em território nacional, como são os casos, por exemplo, do
Compal ou do Sumol, ficam isentas do imposto.
Fonte: Jornal de Negócios

WORKSHOP DA DGAV SOBRE HACCP
A Direcção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) vai realizar, nas suas instalações em
Oeiras – Quinta do Marquês, no próximo dia 21 de Outubro, um workshop sobre o HACCP em
estabelecimentos de produção de produtos de origem animal, matadouros e salas de
desmancha.
O workshop conta com a apresentação de vários casos práticos.
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