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INFORMAÇÃO
SEMANAL
FLASH INFORMATIVO

 UNIÃO EUROPEIA: Comissão Europeia pressionada pelo Parlamento, cidadãos e Estadosmembros nos chamados “dossiers fraturantes”, como o glifosato ou os OGM
 BIOCOMBUSTÍVEIS: Eurodeputados querem acabar com primeira geração até 2030, enquanto
que a Comissão avança com plafond de 3.8%; óleo de palma poderá ser proibido até 2021
 BREXIT: Setor agroalimentar defende o rápido estabelecimento de um período de transição
que pode prolongar-se até 2020
 PAC: Já se conhecem algumas das pistas mas a comunicação da Comissão sobre a reforma
da PAC pós-2020 tem data agendada para 29 de novembro
 SUSTENTABILIDADE: Conclusões do 5º Workshop FEFAC/FEDIOL e das reuniões sobre o
MoU relativo ao Projeto Soja Plus
 BOLSA DO PORCO (26/10/17): Prossegue a tendência de descida (-0.030 €/kg carcaça)
 BOLSA DO BOVINO (27/10/17): Manutenção, por maioria, em todas as categorias e classificações


PREÇOS MÉDIOS DE PRODUTOS PECUÁRIOS (semana de 23/10/17 a 29/10/17):
AVES: Tendência de estabilidade no frango e no peru, mista nos ovos
BOVINOS: Tendência de manutenção em todos os mercados
SUÍNOS: Tendência de descida
OVINOS: Estabilidade é nota dominante



COTAÇÕES INTERNACIONAIS DAS MATÉRIAS-PRIMAS



PREÇOS DOS CEREAIS NO MERCADO INTERNO



LEGISLAÇÃO: Proteção contra focos de gripe aviária em determinados Estados-membros



RECORTES DE IMPRENSA: Destaques para a intervenção da IACA e OMV na ajuda ás vítimas
dos incêndios e para os apoios à alimentação animal no sentido de mitigar os efeitos da seca;
autorização de novos aditivos para a alimentação animal

IS 44/2017 – Semana de 24 a 30/10/2017
Página 1

NOTÍCIAS DE MERCADOS
UNIÃO EUROPEIA – Comissão Europeia pressionada pelo Parlamento,
cidadãos e Estados-membros
Glifosato, biotecnologia, biocombustíveis, alimentos medicamentosos e medicamentos,
fertilizantes…ou tantos outros temas considerados fraturantes e que exigem uma posição clara
dos decisores, muitas vezes enredados nas suas próprias contradições ou incoerências. O que
é melhor, decidir ou adiar as decisões e permitir que se especule e se criem perceções erradas
na opinião pública? Marcar a agenda ou andar a reboque das circunstâncias?
Assim vai a Comissão Europeia. Assim vai a Europa, porque os Estados-membros têm
diferentes conceções da Europa e do modelo de desenvolvimento que se pretende e quais as
prioridades.
A segurança alimentar e a Agricultura é uma delas, mas avança igualmente a xenofobia e o
egoísmo, o Norte contra o Sul (a água e as alterações climáticas vão estar no centro da
Agenda), os radicais, à direita e à esquerda ganham terreno e com eles o populismo.
Com medo do que “aí vem”, este Parlamento Europeu quer deixar a sua marca e a Comissão
não quer sair sem tomar decisões para o futuro.
No entanto, são enormes as pressões do Conselho, do Parlamento e dos cidadãos que, nas
redes sociais, ou nos movimentos de rua, avançam com petições.
Contra o glifosato, contra as regras de bem-estar animal, a biotecnologia, o transporte de
animais durante o transporte, a desflorestação…mas não procuram o conhecimento ou a luta
contra a ignorância, a base científica, ou simplesmente perceber os diferentes pontos de vista.
Naturalmente que tudo isto nos preocupa porque a Europa (e Portugal) precisamos de
matérias-primas, de trocas comerciais, de condições que promovam a nossa especificidade,
mas sobretudo a competitividade.
E não parece que depois da Presidência da Eslovénia, seguindo-se a Bulgária e depois a
Áustria, em 2018, e a Roménia e Finlândia, em 2019, possam assegurar as grandes
transformações até à Presidência da Alemanha, agendada para o segundo semestre de 2020
(Croácia no primeiro semestre), com uma nova Comissão e um novo Parlamento.
Refira-se, a título de informação, que Portugal irá liderar os destinos da União Europeia, no
período de janeiro a junho de 2021.
Glifosato, OGM, Biocombustíveis e PAC são dossiers sensíveis
Sobre o glifosato, da maior importância para a produção agrícola, nossos fornecedores, a
questão está em saber por mais quantos anos se vai autorizar o herbicida e a partir de que
data irá ser proibido: 10, 7, 5, 4 ou 3 anos, segundo a “batalha” das instituições.
Uma vez que não foi possível tomar qualquer decisão a 25 de outubro, os 28 terão agora um
prazo até 15 de dezembro para se pronunciarem, sob pena do glifosato ser proibido a partir de
1 de janeiro de 2018.
A história é conhecida, os estudos científicos foram pedidos, as conclusões contestadas por
ONG e Estados-membros.
Os movimentos ambientalistas querem a proibição e os agricultores (COPA/COGECA) uma
renovação de 15 anos, como é (era) normal neste tipo de procedimentos.
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O mais provável é que venha a ser votado um período de 4 anos, preparando-se algumas
regras de exclusão (meio urbano/utilização na agricultura) e a proibição durante esse período,
devendo encontrar-se alternativas que, neste momento, não existem simplesmente.
O pior que poderia acontecer seria, como existe a tentação em muitos destes dossiers, deixar
ao critério de cada Estado-membro eventuais restrições, pondo em causa não só o Mercado
Único, mas, sobretudo, contribuindo para distorções de concorrência e para a fragmentação da
Europa, porque os cidadãos não compreendem as justificações para determinadas decisões.
Com base política ou no princípio da precaução.
Então, se existem dúvidas, porque não se proíbem. Se se solicitam estudos e pareceres
científicos independentes, porque se contestam? Apenas porque não apontam para
determinadas conclusões? É esta a nossa realidade…não só na União Europeia…e também
por tudo isto, por divergências no seio dos partidos que apoiam o Governo, Portugal deverá
votar pela abstenção.
Na Biotecnologia e nos OGM a mesma situação, com Portugal a evoluir de uma votação
contra os novos eventos para uma posição de abstenção que vai dando para fazer passar as
aprovações na Comissão, mas que nos coloca, no muito curto prazo, como Estado-membro
chave ao nível da União Europeia.
Já fizemos sentir esta preocupação ao Ministro Capoulas Santos, ao GPP e em Bruxelas, na
REPER, mas, uma vez mais, estamos perante uma questão meramente política. De resto,
ainda há alguns dias a Assembleia da República inviabilizou um projeto de Lei dos Verdes,
Bloco de Esquerda e PAN, com o apoio do PCP, sobre a rotulagem dos produtos de origem
animal, num processo no qual interviemos e que, felizmente, contou com a oposição do PS, do
PSD e do CDS/PP.
São de esperar novas investidas e igualmente do Parlamento Europeu que continua a
recomendar à Comissão que não aprove novos eventos de soja ou milho. E ainda temos a
questão das NBT (Novas Técnicas de Melhoramento) que os detratores da biotecnologia
insistem em colocar na mesma legislação dos OGM.
Nos biocombustíveis, retirados os melaços da lista dos produtos, no que foi uma vitória da
FEFAC e dos aliados neste processo (primeiro a alimentação, animal ou humana), a Comissão
Ambiente do Parlamento Europeu aprovou o seu projeto de revisão da Diretiva RED por uma
maioria muito débil.
A proposta prevê a eliminação dos biocombustíveis de primeira geração (culturas agrícolas) até
2030 e do óleo de palma a partir de 2021.Bruxelas, recorde-se, propõe um plafond de 3.8% até
2030, contra os atuais 7%.
Brexit precisa de acordar rapidamente um período de transição
No Brexit, o setor agroalimentar solicita que se chegue rapidamente a um acordo sobre um
período de transição, tendo em conta que não será possível a conclusão de uma negociação
bilateral até março de 2019.
Durante este período, o Reino Unido deveria ficar na União Aduaneira e no Mercado Interno,
com todos os direitos e obrigações que daí decorrem. Eventualmente, esse período de
transição poderia prolongar-se até final de 2020.
Entretanto, estudos de impacto sobre a saída do Reino Unido da União Europeia apontam para
uma quebra de 62% das exportações agroalimentares dos 27 para o Reino Unido (34 mil
milhões de $) e uma perda de 19 mil milhões de $ de importações para aquele ex-Estadomembro, sem qualquer acordo comercial, o que seria impensável. Os setores mais afetados
deveriam ser os produtos transformados (33% do total), designadamente a carne branca e
produtos lácteos, sendo a Irlanda, Holanda e a França os países mais penalizados.
IS 44/2017 – Semana de 24 a 30/10/2017
Página 3

Finalmente, na PAC, enquanto se espera para o dia 29 de novembro a Comunicação da
Comissão sobre a reforma da PAC pós 2020, o que se vai conhecendo é que o funcionamento
da cadeia alimentar é uma das prioridades, bem como instrumentos de gestão dos riscos e a
criação de um fundo de reserva de crises.
O reforço das componentes, económica e ambiental do Setor está no centro do debate e a
ideia é criar uma PAC menos rígida, mais simplificada, sem provocar desigualdades. Ao nível
das ajudas diretas, admite-se que estas possam não ser cofinanciadas, mas poderá aumentar
o nível de cofinanciamento do segundo pilar (Desenvolvimento Rural) o que, para Portugal,
pode limitar os apoios nas ajudas ligadas, como é o caso dos bovinos.
Por último, o Comissário Phil Hogan parece ser sensível aos argumentos dos novos Estadosmembros que pedem uma maior convergência nas ajudas o que seria positivo para o nosso
País.

SUSTENTABILIDADE – Workshop sobre soja responsável e reuniões do
MoU para desenvolver o Soja Plus
Com as preocupações da Desflorestação no centro da agenda política, numa altura em que o
Príncipe de Gales se juntou a uma série de ONG para promover o “Manifesto do Cerrado” que
visa a proibição do cultivo de soja naquele Bioma do Brasil, a FEFAC e a FEDIOL organizaram,
no dia 25 de outubro, o 5ª Workshop sobre Soja Responsável & Desflorestação, em Bruxelas.
O evento (ver comunicado de imprensa na pág. 17) contou com a presença de organizações
do Brasil e da Argentina, bem como das autoridades ambientais do Brasil, que explicaram a
legislação e a implementação do CAR (Cadastro Ambiental Rural) que vai ser obrigatório para
que os agricultores possam ter acesso a crédito bancário a partir de dezembro de 2018.
Para além da APROSOJA e da ABIOVE, que explicaram o funcionamento e implementação do
Projeto Soja Plus, participaram colegas da Argentina sobre Agricultura Certificada, o IDH
(fundo financiador deste Projeto) e as organizações Earth Innovation, CGF (supermercados) e
a EDA (leite) que concordaram e apoiaram a iniciativa que está em curso no Brasil sobre a
Soja responsável e que vai ser alargada a outros Estados para além do Mato Grosso.
Neste momento já são mais de 1 100 os agricultores aderentes que poderão movimentar no
curto prazo, mais de 5 milhões de tons de soja, essenciais para satisfazer a necessidade do
mercado europeu, sem que os custos posam aumentar devido precisamente aos apoios do
IDH e da implementação do CAR.
À margem do Workshop mantivemos reuniões com diferentes entidades e a Comissão
Europeia sobre o desenvolvimento das iniciativas do MoU que, recorde-se, foi assinado em
Lisboa, em 19 de janeiro.
O Guia da FEFAC para a Soja responsável já reconheceu 15 diferentes iniciativas para esta
matéria-prima a nível mundial, incluindo a soja RTRS, de programas de empresas
fornecedoras ou de organizações como a USSEC (soja SSAP).
A próxima reunião de monitorização do MoU deverá realizar-se em abril de 2018, em Cuiabá
(Mato Grosso), com visitas a explorações, numa altura em que se prevê que a primeira soja do
Programa Soja Plus possa chegar à Europa no próximo ano.
Será como que um “Passaporte para o mercado europeu” e o objetivo não é se a soja é OGM
ou não-OGM, mas produzida com determinadas regras ligadas á mão-de-obra, gestão da terra,
boas práticas agrícolas, ambiente e relação com a comunidade. Sustentável e responsável.
Fontes: Agra Europe nº 3 616, FEFAC/IACA
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BOLSA DO PORCO

INFORMAÇÃO SEMANAL

Sessão de 26 de outubro de 2017

Descida (-0.030€)
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

26 de outubro

1.075

Lérida: Euros peso/vivo

França

26 de outubro

1.202

Holanda

20 de outubro

1.410

Dinamarca

26 de outubro

1.310

Alemanha

25 de outubro

1.450

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 02 de novembro de 2017 (quinta-feira), pelas 19 horas

A Mesa de Cotações
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BOLSA DO BOVINO
INFORMAÇÃO DE MERCADO
SESSÃO Nº 42 de 27 de outubro de 2017

TENDÊNCIA: Manutenção em todas as categorias.
Repetiu-se a tendência de manutenção em todas as categorias, por maioria.

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 03 de novembro 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

2,80

2,80

0,00%

2,45

2,45

0,00%

3,00

3,00

0,00%

4,00

4,00

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

0,80

0,80

0,00%

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

1,15

1,15

0,00%

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

1,30

1,30

0,00%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia

1,30

1,30

0,00%

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

1,20

1,20

0,00%

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

1,30

1,30

0,00%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia

1,30

1,30

0,00%

Ovo Classificado M (ovotermo) EUR/Dúzia
Médio Tejo

1,20

1,20

0,00%

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

0,82

0,82

0,00%

Ovo a peso 60-68 g EUR/KG

1,30

1,40

7,69%

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

1,30

1,40

7,69%

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

1,20

1,30

8,33%

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

1,52

1,49

-1,97%

Algarve

1,76

1,73

-1,70%

Beira Interior

1,47

1,44

-2,04%

Beira Litoral

1,38

1,35

-2,17%

Entre Douro e Minho

1,60

1,56

-2,50%

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

1,57

1,53

-2,55%

Mercados

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

Semana Corrente em €

Alentejo

3,15

3,15

0,00%

Algarve

3,33

3,16

-5,11%

3,17

3,17

0,00%

1,80

1,80

0,00%

Mercados

Variação

Leitões até 12 Kg

Beira Litoral
Leitões de 19 a 25 Kg.
Alentejo

Semana Anterior :
Semana Corrente:
Fonte: SIMA/GPP

De 16 a 22/10/2017
De 23 a 29/10/2017
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CEREAIS - PREÇOS DO MERCADO INTERNO
Semana Anterior em €

Semana Corrente em €

Variação

170,00

170,00

0,00%

Trigo Mole Forrageiro

175,00

181,00

3,43%

Cevada Forrageira (Hexástica)

172,00

176,00

2,33%

Milho Forrageiro

170,00

169,00

-0,59%

170,00

170,00

0,00%

sc

170,00

-

Mercados
ALENTEJO
Milho Forrageiro

LISBOA

RIBATEJO
Milho Forrageiro
BEIRA LITORAL
Milho Forrageiro

Semana Anterior :
Semana Corrente:
Fonte: SIMA/GPP

De 16 a 22/10/2017
De 23 a 29/10/2017
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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 275 – 17 de outubro de 201725
Regulamento Delegado (UE) 2017/1940 da Comissão de 13 de julho de 2017,
Que complementa o Regulamento (UE) 2016/1012 do Parlamento Europeu e do Conselho no
que diz respeito ao conteúdo e ao formato dos certificados zootécnicos emitidos para animais
reprodutores de raça pura da espécie equina que constam de um documento de identificação
único vitalício para equídeos PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 277 – 28 de outubro de 2017
Regulamento de Execução (UE) 2017/1955 da Comissão de 24 de outubro de 2017,
Que altera o Regulamento (CE) nº 1484/95 no respeitante à fixação dos preços representativos
nos setores da carne de aves de capoeira e dos ovos, bem como para a ovalbumina PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 279 – 27 de outubro de 2017
Decisão de Execução (UE) 2017/1969 da Comissão de 27 de outubro de 2017,
Que altera o anexo da Decisão de Execução (UE) 2017/247 relativa a medidas de proteção
contra focos de gripe aviária de alta patogenicidade em determinados Estados-Membros
[notificada com o número C(2017) 7317] PDF
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RECORTES DA IMPRENSA

27.outubro 2017
OMV MANTÉM A DISTRIBUIÇÃO DA RAÇÃO DE EMERGÊNCIA, DE PALHA E FENO
PARA OS ANIMAIS VÍTIMAS DE INCÊNDIOS
“A OMV mantém a distribuição da ração de emergência, especialmente formulada para ajudar
os animais vítimas dos incêndios e de palha/feno doados por vários produtores, grupos de
pessoas solidárias, cooperativas e fábricas, nos pontos de receção e armazenamento que
abaixo identificamos:
Oliveira do Hospital – ANCOSE
Sertã – ACRIPINHAL
Lousã – Bombeiros Voluntários de Serpins
Monção – Bombeiros Voluntários de Monção
Tondela – Estaleiro Municipal/ADS Tondela
Penacova – Casa do Povo de São Pedro de Alva
Pampilhosa da Serra – Estaleiros do Município da Pampilhosa da Serra
Arganil – Estaleiro do Município de Arganil
Nelas - ANCOSE
Para além de outros locais pontuais, onde as entregas são agilizadas diretamente de acordo
com necessidades identificadas e coordenadas com os nossos médicos veterinários no local.
Esta abrangente plataforma logística conta com a parceria desde o primeiro momento da IACA
(Associação Portuguesa dos Industrias de Alimentos Compostos para Animais) e dos seus
associados.
Agradecemos a todos os que confiaram em nós, na logística de entrega e distribuição dos seus
donativos.
Juntos, somos mais capazes.
Um bem-haja a todos”.
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CENTROMARCA
30.outubro.2017
PORTUGAL POUCO ADEPTO DO ONLINE NAS COMPRAS DE SUPERMERCADO
Por cada mil euros gastos em artigos para o lar, só oito euros são comprados online
O consumidor português está, ainda, pouco desperto para a compra online dos bens de grande
consumo. O e-commerce na Europa é dominado por países como o Reino Unido, com uma
taxa de 7,5%, a França (5,6%) ou a República Checa (3,2%). Em Portugal, o comércio online
dos produtos alimentares e de higiene está, ainda, numa fase de desenvolvimento, com uma
taxa de, apenas, 0,9%. Basta ter em conta que, por cada mil euros que os portugueses gastam
nas compras para o lar, só oito euros correspondem a aquisições online.
Fonte: Dinheiro Vivo
Leia o artigo aqui

CENTROMARCA
30.outubro.2017
IMPOSTO SOBRE O SAL. “PREOCUPAÇÃO DO ESTADO NÃO É COM A SAÚDE”
Preferência das famílias por alimentos saudáveis permite ao Estado criar novos impostos para
maximizar a receita, diz o diretor-geral da Centromarca
A preocupação com a saúde e o bem-estar é um dos elementos que mais dinamiza o mercado
de bens de grande consumo em Portugal. Se há cinco anos, consumir saudável era adquirir
produtos integrais, magros ou com baixo teor de sal ou açúcar, hoje, o novo saudável são os
artigos sem glúten, sem lactose, biológicos, antioxidantes ou à base de arroz. E são os
escalões mais jovens, os millennials, que estão a puxar por esta mudança na sociedade. Uma
alteração de mentalidades que torna “muito fácil falar em impostos quando as pessoas têm
este tipo de preocupações e sentem que estão a pagar por um pecado que estão a cometer”,
diz o diretor-geral da Centromarca, a Associação Portuguesa de Empresas de Produtos de
Marca.
Fonte: Dinheiro Vivo
Leia o artigo aqui

CENTROMARCA
30.outubro.2017
GOVERNO FRANCÊS QUER TORNAR OBRIGATÓRIA A MENÇÃO DO CUSTO DOS
AGRICULTORES NOS CONTRATOS COM A INDÚSTRIA E RETALHO
Os produtores de frutas, legumes e de leite estão entre os mais afectados
O governo francês irá propor uma lei que tornará obrigatória a menção do custo de produção
dos agricultores nos contratos fechados com a indústria e supermercados.
Fonte: Grande Consumo
Leia o artigo aqui
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AGRICULTURA E MAR Actual
30.outubro.2017
UE AUTORIZA LACTOBACILLUS COMO ADITIVO EM ALIMENTOS PARA BOVINOS E
OVINOS
A Comissão Europeia autorizou a utilização de uma preparação de Lactobacillus plantarum
(KKP/593/p e KKP/788/p) e de Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) como aditivo em alimentos
para bovinos e ovinos. E diz que melhora a silagem.
Segundo o Regulamento de Execução 2017/1907 de 19 de Outubro de 2017, foi
apresentado um pedido de autorização para uma preparação daquelas duas estirpes como
aditivo em alimentos para bovinos e ovinos, a classificar na categoria de aditivos designada
“aditivos tecnológicos”.
Acrescenta o documento que a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos concluiu,
no seu parecer de 4 de Dezembro de 2013 que a preparação de Lactobacillus plantarum e de
Lactobacillus buchneri, nas condições de utilização propostas, “não tem efeitos adversos na
saúde animal, na saúde humana nem no ambiente”.

Melhorar a silagem
A Autoridade concluiu também que a preparação em causa tem o potencial de melhorar a
produção de silagem preparada com material forrageiro fácil, moderadamente difícil e difícil de
ensilar.
Por fim, a Autoridade considera que “não é necessário estabelecer requisitos específicos de
monitorização pós-comercialização”.

30.outubro.2017
SECA: APOIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ANIMAL
Foi lançada a “linha de crédito garantida para minimização dos efeitos da seca 2017 –
Alimentação Animal” destinada aos produtores pecuários afectados pela seca.
A compensação deve-se ao aumento dos custos de produção associados à escassez de
pastagens e forragens e é atribuída da seguinte forma:





180 euros, por fêmea das espécies bovina, equina e asinina, como idade superior a 24
meses;
40 euros, por fêmea das espécies ovina e caprina, com idade superior a 12 meses;
120 euros, por fêmea reprodutora da espécie suína, em regime extensivo;
5 euros por colmeia.

Adicionalmente, serão disponibilizadas 600 toneladas de ração animal, podendo atingir as
4.500 toneladas.
No entanto, a Confederação Nacional da Agricultura – CNA reafirma o seu descontentamento
por, à semelhança do pacote de medidas para a seca anteriormente apresentado, esta não
reduzir os prejuízos dos agricultores afectados, tratando-se meramente de uma medida de
tesouraria. Em contrapartida, a CNA propõe o seguinte:
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1. Ajudas a fundo perdido para suporte dos custos com a alimentação animal;
2. Ajuda à utilização de produtos energéticos (electricidade “verde” e gasóleo agrícola);
3. Isenção temporária de pagamento de taxas (recursos hídricos e licenciamentos);
4. Ajuda nacional a fundo perdido que compense os agricultores pela diminuição do
rendimento ao nível da actividade pecuária e agrícola.
A confederação acrescenta ainda que “as ajudas devem ser atribuídas de forma modelada e
plafonada discriminando positivamente a pequena agricultura e a agricultura familiar”.
Fonte: InforCNA

AGRICULTURA E MAR Actual
31.outubro.2017
UE AUTORIZA SACCHAROMYCES CEREVISIAE COMO ADITIVO EM ALIMENTO PARA
FRANGOS DE ENGORDA
A Comissão Europeia acaba de autorizar a utilização de uma preparação de Saccharomyces
cerevisiae CNCM I-1079 como aditivo em alimentos para frangos de engorda e espécies
menores de aves de capoeira de engorda.
Explica o Regulamento de Execução 2017/1905 da Comissão, de 19 de Outubro de 2017 que
o pedido dizia respeito à autorização de uma preparação de Saccharomyces cerevisiae CNCM
I-1079 como aditivo em alimentos para frangos de engorda e espécies menores de aves de
capoeira de engorda, a classificar na categoria de aditivos designada por “aditivos
zootécnicos”.

Reduz contaminação com Salmonella
A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos concluiu, no seu parecer de 6 de
Dezembro de 2016, que nas condições de utilização propostas, aquela preparação “não tem
efeitos adversos na saúde animal, na saúde humana nem no ambiente e que, quando usada
na alimentação de aves de capoeira, é eficaz na redução da contaminação das carcaças com
Salmonella spp”.
A Autoridade considera que não é necessário estabelecer requisitos específicos de
monitorização pós-comercialização.
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