ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS
DE ALIMENTOS COMPOSTOS PARA ANIMAIS

Nº
Semana:

44 / 2016
25 a 31/10/2016

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

11



INE – BOLETIM MENSAL DE AGRICULTURA E PESCAS – OUTUBRO 2016

12



INE – ESTATÍSTICA DA PRODUÇÃO E CONSUMO DE LEITE – 2015

14



RECORTES DA IMPRENSA

14



RESUMO DA REUNIÃO DO COMITÉ DE NUTRIÇÃO ANIMAL

17



VIII JORNADAS DE CUNICULTURA DA ASPOC

18

Av. 5 de Outubro, 21-2º Esqº - 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
 UNIÃO EUROPEIA: Simplificação da PAC, orçamento e acordos comerciais na lista de
prioridades da Comissão para 2017
 CETA: Negociações com o Canadá podem abrir um precedente relevante para o TTIP,
Mercosul e outros acordos, devido á imposição de cláusulas e salvaguarda de interesses
regionais ou locais
 ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS: Discussões sobre agricultura e florestas prometem ser
complicadas; FAO pede um modelo de mudança profunda nos sistemas de alimentação e de
agricultura
 BIO: Agricultura biológica cresceu 21% entre 2010 e 2015 e já abrange mais de 11 milhões de
hectares, 6.5% da superfície agrícola; as pastagens representam 45.4% da área total
 BOLSA DO PORCO (27/10/16): Tendência de descida (-0.020 €/kg carcaça)
 BOLSA DO BOVINO (28/10/16): Subida de 0.025 €/kg carcaça, por maioria, nos novilhos e novilhas,
e manutenção nas restantes categorias


PREÇOS MÉDIOS DE PRODUTOS PECUÁRIOS (semana de 24/10/16 a 30/10/16):
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



COTAÇÕES INTERNACIONAIS
MERCADO INTERNO

DAS

MATÉRIAS-PRIMAS E PREÇOS

DOS

CEREAIS

NO

 PUBLICAÇÕES DO INE: Estatísticas mensais de outubro (Previsões Agrícolas); Produção e
Consumo de Leite (principais indicadores nos últimos 25 anos)


LEGISLAÇÃO:



RECORTES DE IMPRENSA: Problemas de concorrência e “guerra de preços” afetam cada vez

Despacho normativo nº 11-B/2016, de 31 de outubro, que estabelece as
normas complementares de execução dos regimes de apoio associado “animais” (altera o
período de retenção das ajudas animais para o período entre 1 de janeiro e 30 de abril)
mais empresas a nível mundial; FPAS chama a atenção para o impacto da doença de
Aujeszky, e COPA/COGECA para os problemas de tesouraria dos produtores de leite



VIII JORNADAS DA ASPOC, DIA 9 DE NOVEMBRO, NO PORTO, NA CELEBRAÇÃO DOS 25
ANOS DA ASSOCIAÇÃO
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NOTÍCIAS DE MERCADOS
UNIÃO EUROPEIA – Simplificação da PAC, orçamento e acordos comerciais
na lista de prioridades para 2017
Marcadas pela indefinição e incerteza, desde logo pela crise de alguns mercados agrícolas
como o leite, carne de porco, carne de bovino e cereais, e pelo impacto do Bréxit, sendo já uma
certeza a saída do Reino Unido dos Vinte e Oito, acabam de ser conhecidas as prioridades de
Bruxelas para 2017, designadamente ao nível do Setor agrícola e agroalimentar.
Apresentado no Parlamento Europeu, o programa de trabalhos da Comissão Europeia irá
prosseguir a tão falada simplificação da PAC (numa altura em que se começa a discutir uma
reforma para depois de 2020) e modernização da legislação e, “se necessário”, medidas para
melhorar a posição dos agricultores (e também da Indústria, porque não?) no funcionamento da
cadeia alimentar. O impacto do “greening” não deixará de ser importante para esse balanço.
No entanto, o futuro da Política Agrícola, uma política que tem de ser centrada na criação de
empregos e no reforço da Europa no mercado mundial, passa por 3 dossiers da maior
relevância: a discussão do quadro financeiro plurianual (MFF), onde será definido o orçamento
para a agricultura, os efeitos da implementação do Bréxit, e o prosseguimento das negociações
multilaterais, com o TTIP e o Mercosul à cabeça, sem esquecer as negociações no quadro da
OMC, na sequência da ronda de Doha, mas também os acordos com o Chile, Austrália ou
Nova Zelândia, fechado que foi o CETA, com o Canadá, já considerado como um “caso de
estudo”, pelas fraturas que daí resultaram, e desde logo as reações (corajosas) na Bélgica.
O que o exemplo do Parlamento belga nos veio mostrar e a “cláusula de salvaguarda”, que
será ativada em caso de desequilíbrio de mercado, é a noção de uma economia local, de uma
governação mais próxima do cidadão, das preocupações do terreno. Será que os interesses de
um setor ou de uma região (caso da Valónia) se podem sobrepor aos interesses gerais da
União?
A posição belga foi desde logo saudada pela FoodDrinkEurope e pelos profissionais da carne
de bovino, pelos perigos da concorrência desleal do mercado canadiano.
Para as principais organizações agrícolas e agroalimentares da União Europeia, o acordo é
globalmente equilibrado, nas vertentes ofensiva e defensiva, mas é um sinal para os futuros
acordos de comércio-livre que temos pela frente.
E todos nós sabemos como a política comercial e estes acordos são relevantes, tanto mais que
a União Europeia tem encontrado no exterior a “válvula de escape” para o equilíbrio do seu
mercado doméstico; veja-se o caso da carne de porco, com recordes de exportação e como foi
possível limitar as perdas decorrentes do embargo russo que, certamente, irá continuar em
2017.
Mas é evidente que os acordos terão sempre contrapartidas e uma delas será a abertura do
mercado europeu, sobretudo se as negociações não são apenas de carácter agrícola e os
estudos de impacto normalmente concluem que, em termos globais, os acordos são positivos
para o conjunto da União Europeia….
Até agora, Bruxelas tem adotado uma posição defensiva, sobretudo em setores como as
carnes e na generalidade dos produtos de origem animal, considerando-os como sensíveis e,
em muitos casos, as negociações arrastam-se por causa do setor agrícola.
No entanto, à medida que avançam as ofensivas diplomáticas, as barreiras de proteção
tenderão a cair, mas temos uma margem de manobra muito importante: os padrões de
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segurança alimentar, bem-estar animal e ambiental, amplificados agora pelo “chavão” da
sustentabilidade, que não tem paralelo à escala mundial.
Esse deve ser o nosso trunfo na mesa das negociações…tanto mais que o modelo europeu é
cada vez mais assumido (e preferido?) a nível mundial.
Não haverá balanço sobre a “saúde” da PAC
Para já, ao não fazer qualquer referência explícita, a Comissão deixou antever que não fará
qualquer balanço do “estado de saúde” da PAC, de forma a preparar uma revisão de uma
política que foi reformada recentemente e onde todos já percebemos que não responde aos
atuais desafios do mercado, interno ou global, com preços muito voláteis.
No entanto, há um dado a ter em conta: o de que, perante estas crises no leite e na carne de
porco, com preços muito baixos, tivemos Estados-membros muito competitivos e que
aumentaram as produções e quota de mercado.
A questão é, então, como medir a competitividade e como impedir políticas de
renacionalização?
A reflexão sobre uma PAC pós 2020 começa a ganhar forma e vai ser irreversível em 2017,
uma vez que as discussões se arrastam normalmente por 3 ou 4 anos antes da sua
implementação. Outra reflexão que deve ser feita é se será legítimo estarmos a mudar de
política a cada 4, 5 anos, quando o setor agrícola precisa de tempo para que os investimentos
possam ser rentáveis.
De qualquer modo, nos diferentes fóruns e mesmo no Parlamento Europeu, multiplicam-se as
análises e tomadas de posição no sentido de alimentar o debate.
A Comissão de Agricultura equaciona, entre outros cenários, a remodelação completa do
sistema de pagamentos diretos. Ainda que tenham aprovado, alguns dias depois, uma
resolução que defende uma política que seja mais favorável ao “modelo agrícola europeu” e ao
emprego.
A verdade é que as zonas rurais cobrem cerca de 52% do território da União Europeia e nelas
vivem perto de 112 milhões de pessoas. O setor agrícola emprega atualmente 22.2 milhões de
pessoas, que trabalham em 11 milhões de explorações. O número de agricultores diminuiu
fortemente entre 2005 e 2014, e o emprego caiu 23.6%. Uma em cada 4 explorações
desapareceu e um terço dos agricultores tem mais de 65 anos.
É isto que está também em causa.

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS - Discussões sobre agricultura e florestas
prometem ser complicadas
A aplicação prática dos compromissos da UE para reduzir as emissões de gases com efeito de
estufa até 2030 para difundir os setores que inclui a Agricultura e as Florestas promete ter um
debate muito aceso no seio do Conselho de Ministros do Ambiente dos Vinte e Oito.
Durante uma primeira troca de opiniões em 17 de outubro, as flexibilidades oferecidas pelas
mudanças ao nível do uso dos solos (afetação direta e indireta) e da alocação de silvicultura
foram muito debatidos.
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FAO pede um modelo de mudança profunda
Entretanto, é reconhecido que a agricultura tem um papel chave a desempenhar na redução
das emissões de gases com efeito de estufa e deve contribuir mais para a luta contra as
alterações climáticas, segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e
Alimentação (FAO) num relatório apresentado em 17 de outubro.
A profunda transformação dos sistemas de alimentação e agricultura em todo o mundo é
necessária, para se adaptar à mudança e como uma solução para o problema.
Nesta perspetiva, a FAO apela a uma melhor integração entre culturas, produção animal e
florestação para tornar as explorações mais resistentes. Também pede grandes ajustes em
todos os sistemas alimentares: a luta contra o desperdício, redução da intensidade das
emissões de toda a cadeia, e dietas de reequilíbrio para consumir menos carne.
Ratificado recentemente pela Convenção de Paris e já pelos Estados-membros da União
Europeia, confirmados pela China, Brasil e Estados Unidos, é este o grande desafio que vamos
ter pela frente, escrutinado pelos consumidores e opinião pública. Por isso é tão importante a
Sustentabilidade.

AGRICULTURA BIOLÓGICA – Produtos bio são produzidos em mais de 11
milhões de hectares, 6.5% da superfície agrícola
De acordo com os dados do Eurostat para 2015, mais de 11 milhões de hectares são
certificados para a produção de agricultura biológica, cerca de 6.2% da superfície agrícola
utilizada (SAU).
Com um crescimento de 2 milhões de hectares depois de 2010, mais 21%, cerca de 271 500
agricultores estão comprometidos com este tipo de produção.
As pastagens representam cerca de 45.4% da área total, as culturas arvenses 42% e as
culturas permanentes 10.7%. Ao nível dos Estados-membros, Espanha (17.7% da superfície),
Itália (13.4%) e França (12.2%) são os principais produtores, mas este tipo de produções tem
crescido na generalidade dos países europeus, com 2 exceções: Reino Unido e Holanda
registam diminuições nas áreas de produtos bio.
Em termos de percentagem da SAU em cada país, a Áustria é líder e tem afeta a este tipo de
produção 20% da sua área agrícola, seguindo-se a Suécia (17%), Estónia (16%), República
Checa (14%), Itália (12%) e Letónia (12%).
Neste momento, em Bruxelas, discute-se uma nova legislação sobre este setor que, espera-se,
possa ser concluída, no termo da presidência eslovaca, ainda antes do final do ano. Para já, a
presidência e o Conselho têm reunião marcada para o próximo dia 9 de novembro.
Entretanto, decorre uma petição no Parlamento Europeu para que nas cantinas das instituições
europeias sejam adquiridos maioritariamente produtos biológicos e que os Estados-membros
tenham como objetivo obrigatório, no horizonte 2020, pelo menos 30% de produtos bio,
provenientes de circuitos curtos ou de produção local nas cantinas públicas.
A agricultura biológica, a ganhar força, pela via legislativa, e não deixando o critério de compra,
à livre escolha, ao cuidado e interesse dos consumidores. Em nossa opinião, manifestamente
errado porque todos os tipos de agricultura devem ter o seu espaço.
Fontes: Agra Europe nº 3 567, FEFAX/IACA
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BOLSA DO PORCO

INFORMAÇÃO SEMANAL

Sessão de 27 de outubro de 2016

Descida (-0.020€)
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

27 de outubro

1.689

Carcaça, 57% de carne

Espanha

27 de outubro

1.160

Lérida: Euros peso/vivo

França

27 de outubro

1.303

Holanda

21 de outubro

1.470

Dinamarca

27 de outubro

1.300

Alemanha

26 de outubro

1.520

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 03 de novembro de 2016 (quinta feira), pelas 19 horas

A Mesa de Cotações
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BOLSA DO BOVINO
INFORMAÇÃO DE MERCADO
SESSÃO Nº 43 de 28 de outubro de 2016

TENDÊNCIA: Subida de 0,025€ por maioria nos novilhos e novilhas e manutenção nas
restantes categorias.
Voltou a não haver unanimidade entre as bancadas, mas por maioria foi decidida a subida nos
novilhos e novilhas e manutenção nas restantes categorias.

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

Cotação

Novilhos

4.00

Novilhas

4.00

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 04 denovembro 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

3,85

3,85

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

3,95

3,90

-1,27%

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

2,00

2,00

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%

2,30

2,30

0,00%

2,70

2,70

0,00%

4,25

4,25

0,00%

3,50

3,50

0,00%

3,50

3,50

0,00%

2,40

2,40

0,00%

2,10

2,10

0,00%

2,90

2,90

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

0,70

0,70

0,00%

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

0,82

0,82

0,00%

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

1,10

1,10

0,00%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia

0,97

0,97

0,00%

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

0,87

0,87

0,00%

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

1,15

1,10

-4,35%

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

0,75

0,70

-6,67%

Ovo a peso 60-68 g EUR/KG

0,85

0,90

5,88%

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

1,55

1,50

-3,23%

Algarve

1,71

1,66

-2,92%

Beira Interior

1,55

1,50

-3,23%

Beira Litoral

1,53

1,48

-3,27%

Entre Douro e Minho

1,67

1,62

-2,99%

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

1,65

1,60

-3,03%

Mercados

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

Semana Corrente em €

Variação

Alentejo

2,50

2,50

0,00%

Algarve

2,67

2,67

0,00%

2,75

2,75

0,00%

1,95

1,95

0,00%

Mercados
Leitões até 12 Kg

Beira Litoral
Leitões de 19 a 25 Kg.
Alentejo

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
160,00
180,00

172,00
162,00
178,00

1,18%
1,25%
-1,11%

165,00

165,00

0,00%

ALENTEJO
Milho Forrageiro

Semana Anterior :
Semana Corrente:
Fonte: SIMA/GPP

De 17 a 23/10/2016
De 24 a 30/10/2016
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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
Diário da República
N.º 209 – II Série – 3º Suplemento - 31 de outubro de 2016
Despacho normativo n.º 11-B/2016:*
Procede à quarta alteração ao despacho normativo n.º 14/2014, de 29 de outubro, alterado
pelos despachos normativos n.os 4/2015, de 27 de janeiro, 1-A/2016, de 11 de fevereiro, e
5/2016, de 13 de julho, que estabelece as normas complementares de execução dos regimes
de apoio associado «animais» PDF
* Assim, a partir de 2017 o período de retenção das ajudas animais, Bovinos, Ovinos e Caprinos será entre 1 de Janeiro a 30
de Abril.

Jornal Oficial da União Europeia
L 293 – 28 de outubro de 2016
Regulamento de Execução (UE) 2016/1894 da Comissão de 26 de outubro de 2016,
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
Decisão de Execução (UE) 2016/1898 da Comissão de 26 de outubro de 2016,
Que altera a Decisão de Execução 2013/764/UE relativa a medidas de polícia sanitária contra a
peste suína clássica em determinados Estados-Membros [notificada com o número C(2016)
6710] PDF
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BOLETIM MENSAL DA AGRICULTURA E PESCAS
INE – outubro 2016
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Veja o documento completo aqui
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ESTATÍSTICA DA PRODUÇÃO E CONSUMO DE LEITE 2015
INE – edição 2016
RESUMO
Atendendo ao significativo conjunto de dados disponíveis sobre o setor do leite e à extensão
das séries temporais e ao facto de a 1 de abril de 2015, 31 anos após ter sido posto em prática,
o sistema de quotas leiteiras ter sido abolido, nesta publicação apresenta-se e sistematiza-se
informação relevante sobre este importante setor agrícola.
A informação publicada abrange aspetos relativos à estrutura das explorações agrícolas, ao
efetivo bovino leiteiro, à produção e recolha de leite de vaca, aos preços, às transações
comerciais efetuadas.
Espera-se que esta publicação constitua uma referência para o melhor conhecimento deste
setor da agricultura portuguesa e possa contribuir para a promoção do debate e reflexão,
particularmente oportuna quando, na sequência do fim do regime de quotas leiteiras, a UE está
a implementar medidas com o objetivo de controlar o excesso de produção (prorrogação do
regime de intervenção pública para o leite magro desnatado e manteiga) e a promover a sua
redução (pacote de 150 milhões de euros para a UE27), a que se associam ajudas para
ajustamento condicional à atividade (pacote de 350 milhões de euros para a UE27).
Veja o documento completo aqui

RECORTES DA IMPRENSA
CENTROMARCA
27.outubro.2016
49% DAS EMPRESAS CONFIRMAM ESTAR EM GUERRA DE PREÇOS COM A
CONCORRÊNCIA.
Independentemente do sector a que pertencem, oito em cada dez empresas em todo o mundo
dizem estar muito preocupadas com a crescente pressão de preços que afeta os seus
mercados.
Independentemente do sector a que pertencem, oito em cada dez empresas em todo o mundo
dizem estar muito preocupadas com a crescente pressão de preços que afeta os seus
mercados. 49% das empresas afirmam estar a enfrentar uma guerra de preços real com a sua
concorrência.
Veja o artigo completo aqui
Fonte: Grande Consumo
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28.outubro.2016
A DOENÇA QUE AMEAÇA AS SUINICULTURAS
Suinicultores alertam para doença de Aujeszky e temem prejuízos de milhões de euros. A
Federação garante, contudo, que a doença "não tem qualquer impacto nos humanos"
A Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores (FPAS) alertou para o prejuízo de
cerca de 27 milhões de euros que a não erradicação da doença de Aujeszky poderá provocar
ao setor.
"A curto prazo, a não erradicação da doença de Aujeszky significará prejuízos diretos à
produção na ordem dos 27 milhões de euros, ou seja, 05% de todo o volume de negócios da
suinicultura, e prejuízos indiretos incalculáveis, decorrentes do isolamento do país, colocando a
produção suinícola exclusivamente na dependência do mercado interno, fortemente
condicionado pela grande distribuição", disse o presidente FPAS, Vítor Menino, à agência
Lusa, à margem das jornadas técnicas, que decorrem na Batalha.
Segundo este responsável, a FPAS tem "vindo a trabalhar no sentido de tornar a suinicultura
uma atividade cada vez mais profissional e com um contributo económico relevante para os
seus agentes e para o país".
Vítor Menino sublinhou que "este desígnio é incompatível com facilitismos na abordagem desta
questão".
De acordo com informação da FPAS, Portugal está muito atrasado em relação aos outros
países da Europa quanto à erradicação desta doença.
"Já 17 países são completamente livres da doença, dois estão muito avançados na erradicação
e Portugal pertence ao grupo de nove países onde a doença de Aujeszky está presente. Isto
faz com que Portugal tenha várias restrições para envio de animais vivos para outros países da
União Europeia, assim como impede vários licenciamentos de exportação de carne de porco,
intra e extra comunitários", salienta.
A doença de Aujeszky afeta "unicamente animais e apresenta sintomas muito semelhantes à
raiva, sendo mortal para bovinos, cavalos, cães e gatos que desenvolvem sinais nervosos e
morrem rapidamente", informa a FPAS, acrescentando que "tem um grave impacto em
suinicultura e causa grave prejuízos económicos".
Uma vez introduzido num grupo de porcas, o vírus "tende a permanecer aí e continua a afetar a
capacidade reprodutora". A Federação garante, contudo, que a doença "não tem qualquer
impacto nos humanos".
Caso a doença não seja erradicada, a FPAS refere que a "produção fica impedida de exportar
animais para o principal mercado de produção, abate e comercialização de carne da Europa Espanha".Como tal, "o mercado português fica completamente marginalizado, ficando os
suinicultores sem qualquer opção nas oscilações negativas do mercado, ficando sem mercado
para vender os seus porcos".
"Qualquer plano de erradicação tem de ser nacional, baseado em legislação específica e com
coordenação e certificação da Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), não
dependendo dos suinicultores a erradicação da Doença de Aujeszky a nível nacional. Desde
1996 que existem fundos comunitários e leis para a erradicação desta doença. No entanto, o
Estado Português não aplicou qualquer plano de erradicação eficiente, com perda total de
financiamento comunitário específico. A atual direção da FPAS tem vindo a pressionar a DGAV
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e a secretaria de Estado para que façam deste tema uma prioridade máxima, de forma a atingir
rapidamente o Estatuto de País Livre de Aujeszky", refere ainda a FPAS.

AGROnegócios
31.outubro.2016
LEITE: COPA-COGECA ALERTA PARA PROBLEMAS FINANCEIROS DOS PRODUTORES
O novo presidente do grupo de trabalho “Leite e laticínios” do Copa-Cogeca, Thierry
Roquefeuil, alerta para o facto de persistirem os problemas de tesouraria dos produtores e
pede o pagamento das ajudas.
Os preços pagos aos produtores levam dois anos e meio de níveis críticos.
Perante esta situação, o francês Thierry Roquefeuil deu luz verde a um debate sobre a situação
do mercado do leite com representantes procedentes de toda a União Europeia (UE).
«O debate demonstrou que, apesar da melhoria progressiva do preço dos laticínios nos últimos
meses, os produtores de leite em toda Europa continuam sob o efeito de preços baixos e
problemas financeiros», disse Roquefeuil, pelo que instou aos Estados-membros a garantirem
que os 350 milhões de euros do pacote aprovado recentemente cheguem aos produtores o
mais repito possível».
Em comparação a 2015, a produção de leite na UE nos meses de junho e julho eduziu dois por
2 e 1%, respetivamente, uma tendência verificada também a nível internacional em três das
quatro principais regiões produtoras de leite.
Os preços dos laticínios melhoraram tanto na UE como a nível internacional, disse o
responsável. O preço da manteiga na UE melhorou significativamente desde junho, próximo
dos níveis de 2013.
Os preços dos laticínios aumentaram no seu conjunto em 20%. A nível global, também em
reflexo das tendências na China, a procura foi dinâmica, pelo que o presidente do grupo de
trabalho do Copa-Cogeca acredita numa melhoria no preço do leite pago aos produtores.
Thierry Roquefeuil afirmou que neste mandato, e dois anos, vai trabalhar lado a lado com os
vice-presidentes do grupo de trabalho com uma ambição: conseguir um setor dinâmico e
rentável para a UE.
«No futuro debate sobre a Política Agrícola Comum (PAC), vamos procurar detetar os
principais desafios a fazer no setor do leite e identificar as ferramentas mais adequadas e
eficientes para lhes fazer frente», disse.
Roquefeuil, procedente da organização francesa FNSEA, trabalha numa exploração de leite em
Lot, no sudoeste de França, e é presidente da Federação Nacional de Produtores de Leite
(FNPL) desde 2012. Foi também vice-presidente do grupo de trabalho “Leite e Laticínios”, do
Copa-Cogeca desde 2014.
Fonte: Agrodigital
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RESUMO DA 111ª REUNIÃO DO COMITÉ “NUTRIÇÃO
ANIMAL” - FEFAC
O Comité de Nutrição Animal realizou a sua 111ª reunião a 12 de outubro de 2016, em
Bruxelas. Parte da reunião foi dedicada à investigação e inovação em Nutrição Animal, com
uma troca de pontos de vista com um porta-voz do projeto “feed-a-gene”.
Os especialistas deste Comité:
 Adotaram o programa de trabalho para 2017 e instruiu o Secretariado a transmiti-lo ao
Conselho da FEFAC para aprovação;
 Incentivaram as associações membro da FEFAC e os especialistas do Comité para
divulgarem a visão da FEFAC e convidaram o Secretariado a preparar e tornar
disponíveis slides que podem ser reutilizados, a nível nacional, em qualquer situação
onde o tema do papel da alimentação animal nos desafios presentes e futuros esteja
presente;
 Defenderam o ponto de vista (após ouvirem o representante do projeto “Feed-a-gene”
dizer que, apesar do facto do projeto tratar de nutrição animal, nenhuma das empresas
de alimentos compostos da UE está envolvido a no projeto), de que a indústria de
alimentos para animais deve fazer a sua investigação pré-competitiva focada nas
necessidades da indústria e como tal precisa identifica-las e conhecê-las melhor, para
que os temas de investigação relacionados com a alimentação atendam os interesses
da indústria e incentiva também a participação ativa das empresas de alimentação na
investigação financiada pela UE; Para este fim, recomendaram a revisão, detalhando
ainda mais a Agenda para a Investigação e Inovação EUFETEC, com uma grande
difusão aos prestadores de conhecimento, quer diretamente quer através das
associações membro da FEFAC; também solicitaram à Secretaria a divulgação de
informações sobre a abertura de novos projetos de investigação, a nível europeu, com
interesse para o setor da alimentação e a encorajarem as empresas a manifestar o seu
interesse (se houver) em serem contactados pelos provedores de conhecimento ao
invés de esperarem que os provedores os contactem;
 Aprovaram as recomendações do Comité de Pré-misturas e alimentação mineral em
relação ao nível máximo de cobre nos alimentos para leitões;
 Endossaram a recomendação do Comité de Pré-misturas e alimentação mineral de se
envolver mais com a FEFANA para a reorientação da legislação sobre a comercialização
de alimentos para animais na UE de uma forma mais equilibrada com vista ao uso
seguro dos ingredientes para a alimentação animal (matéria-prima ou aditivo),
lembrando que a segurança de um ingrediente não é apenas uma questão de aprovação
genérica de avaliação de risco, mas principalmente uma questão de
validação/qualificação dos processos de gestão de risco implementados pelos
fornecedores;
 Concordaram em entregar uma mensagem encorajadora à Presidência da Eslováquia a
fim de beneficiar da quasi suspensão das discussões no âmbito do Grupo de Trabalho
do Conselho sobre os alimentos medicamentosos (enquanto se aguarda a conclusão
das discussões sobre a revisão da legislação sobre medicamentos veterinários), no
pedido à EFSA ou EMA para proceder a uma avaliação genérica do risco de carry-over
de substâncias médico-veterinárias nos alimentos para animais não-alvo;
 Felicitaram o Erik Dam Jensen, líder do Grupo de Trabalho sobre o Código de Boas
Práticas de Rotulagem, pela adoção do Código no verão, e convidaram o grupo de
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trabalho para reunirem com vista à atualização do Código, assim que a revisão do anexo
VI do Regulamento (CE) nº 767/2009 sobre a declaração de aditivos para alimentação
animal no rótulo dos alimentos compostos tiver sido concluída;
 Tomaram nota do programa do Workshop da FEFAC/EuroFac sobre a gestão de risco
de Salmonela que irá decorrer em Paris a 13 de dezembro de 2016 e encorajaram as
Associações Membro e os especialistas do setor a participarem;
 Observaram que a pressão para se tomarem providência na luta contra a resistência
antimicrobiana devido ao uso de antimicrobianos em geral, incluindo oligoelementos,
ácidos orgânicos ou probióticos, nomeadamente por parte da FAO, tem sido crescente,
e recomendaram a FEFAC a acompanhar atentamente estes desenvolvimentos;
 Tomaram nota do estado da situação sobre a gestão do incidente relacionado com a
presença de paraquat em soja e bagaço de soja e saudaram a iniciativa da FEFAC de
organizar uma mesa redonda com outras partes interessadas, com vista a mapear os
riscos de não-conformidade com os LMR da UE agora e no futuro;
 Convidaram os operadores a monitorizar o milho brasileiro, devido às várias notificações
de aflatoxinas com teores superiores aos limites máximos admissíveis por lei e
relembraram a prevalência elevada, embora abaixo dos níveis máximos admissíveis, de
cravagem do centeio no trigo do Reino Unido e de aflatoxinas no milho em Itália.
As próximas reuniões terão lugar a 8 de março e 11 de Outubro de 2017.

VIII JORNADAS DE CUNICULTURA DA ASPOC
Vão realizar-se a 9 de novembro próximo, as VIII Jornadas de Cunicultura da ASPOC, que têm
sido, ao longo dos últimos anos, o maior evento realizado em Portugal sobre cunicultura, cujo
principal objetivo é a obtenção de conhecimentos do sector da produção de coelhos.
Este ano, num ambiente de acentuada crise, sem ajudas públicas e sem uma legislação que
obrigue à rotulagem da origem, a ASPOC tenta dar visibilidade a um produto de excelência,
como é a carne de coelho, de modo a promover e incentivar o seu consumo.
Assim, em representação dos produtores e de todo o sector, tenho a honra de convidar V. Exa.,
para as VIII JORNADAS DE CUNICULTURA DA ASPOC, que terão lugar no dia 9 de
novembro de 2016, na sala do Infante do Centro de Congressos da Alfândega do Porto.
Pelas 20h00 terá lugar o jantar de degustação de carne de coelho, comemorativo dos 25
ANOS da ASPOC, no Sheraton Porto Hotel & Spa, com a assinatura do Chefe Hélio Loureiro.
Como habitualmente, a IACA associa-se a este evento, para além da presença institucional,
com uma intervenção do seu Secretário-Geral, subordinada ao tema “Desafios e Estratégia da
Indústria para uma Produção Sustentável”.
Toda a informação sobre as VIII JORNADAS DE CUNICULTURA DA ASPOC, podem ser
consultadas em:
https://viii-jornadasaspoc.eventqualia.net/pt/pt/
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