ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS
DE ALIMENTOS COMPOSTOS PARA ANIMAIS

Nº
Semana:

45 / 2016
01 a 07/11/2016

PÁG:


FLASH INFORMATIVO

1



NOTÍCIAS DE MERCADOS

2



BOLSA DO PORCO

4



BOLSA DO BOVINO

5



PREÇOS MÉDIOS NA PRODUÇÃO DE PRODUTOS PECUÁRIOS

6



PREÇOS DOS CEREAIS NO MERCADO INTERNO

8



COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS

9



LEGISLAÇÃO NACIONAL E COMUNITÁRIA

11



RECORTES DA IMPRENSA

12



CURSO DE FORMAÇÃO AVANÇADA EM SANIDADE AVÍCOLA

15

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
 ANTIBIÓTICOS: Bruxelas vai lançar um novo plano de ação contra a resistência
antimicrobiana em 2017
 BIOCOMBUSTÍVEIS: Argentina espera que a União Europeia se conforme rapidamente com as
decisões da OMC
 POLÍTICA AGRÍCOLA: PAC pós 2020 e acordos comerciais cada vez mais na ordem do dia
 BOLSA DO PORCO (03/11/16): Tendência de descida (-0.010 €/kg carcaça)
 BOLSA DO BOVINO (04/11/16): Manutenção em todas as categorias


PREÇOS MÉDIOS DE PRODUTOS PECUÁRIOS (semana de 31/10/16 a 06/11/16):
AVES: Manutenção no frango e tendência mista de manutenção e descida nos ovos
BOVINOS: Tendência geral de manutenção
SUÍNOS: Tendência de quebra continua a ser nota dominante
OVINOS: Estabilidade em todos os mercados com exceção de descida no borrego em Castelo Branco



COTAÇÕES INTERNACIONAIS
MERCADO INTERNO



LEGISLAÇÃO: Despacho normativo nº 12/2016, de 07 de novembro, que estabelece o regime

DAS

MATÉRIAS-PRIMAS E PREÇOS

DOS

CEREAIS

NO

de certificação ambiental no âmbito das práticas agrícolas benéficas para o clima e para o
ambiente (greening)


RECORTES



CURSO

DE IMPRENSA: Destaques para o pagamento de ajudas à agricultura; fim dos
apoios à redução da produção de leite
DE FORMAÇÃO AVANÇADA EM SANIDADE AVÍCOLA. ASPETOS PRÁTICOS DE
BIOSSEGURANÇA EM AVICULTURA, 1 E 2 DE DEZEMBRO, FACULDADE DE MEDICINA
VETERINÁRIA
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NOTÍCIAS DE MERCADOS
ANTIBIÓTICOS – Bruxelas vai lançar um novo plano de ação contra a
resistência antimicrobiana em 2017
Está confirmado que a Comissão Europeia irá apresentar, no início de 2017, um segundo plano
de ação contra a resistência aos antibióticos, que se destina a substituir o anterior plano que
vigorou no período 2011-2016.
Os serviços de Bruxelas relembram que a União Europeia esteve sempre na linha da frente
neste combate e que o tema continua a ser uma prioridade depois de 2016. O Comissário da
Saúde já referiu que a Europa continuará numa posição de liderança na luta contra a
resistência antimicrobiana e o próximo plano terá como eixo fundamental uma melhor
coordenação e harmonização, tanto quanto possível, dos respetivos planos nacionais, da
responsabilidade dos Estados-membros.
Recordamos que em Portugal temos o PANRUAA, ao qual a IACA está particularmente ligada,
através da participação em grupos de trabalho; estamos a aguardar a aprovação da nova
legislação sobre os medicamentos veterinários e os alimentos medicamentosos, provavelmente
em 2017. Trata-se de um passo importante para o controlo e prevenção da utilização abusiva
de algumas substâncias que, muitas vezes, penalizam a imagem da produção animal junto dos
consumidores. Aliás, a IACA está igualmente em contacto com a DGAV no sentido da
implementação da receita eletrónica, à semelhança do que já acontece em Espanha. De facto,
o problema dos antibióticos é, acima de tudo, de todos os atores da Fileira, enquanto
Sociedade Civil, passando pelo conceito de “Uma Só Saúde”.
Entretanto, não deixem de ler na última edição da Revista “Alimentação Animal” (nº 97), um
importante artigo da DGAV sobre este dossier.

BIOCOMBUSTÍVEIS – Argentina espera que a União Europeia se conforme
rapidamente com as decisões da OMC
Numa altura em que o futuro para o mercado dos biocombustíveis é uma enorme incerteza,
desde logo porque não existe uma perspetiva da política europeia para depois de 2020, o que
afasta potenciais investidores, coloca em risco os investimentos atuais e a disponibilidade de
proteína para a alimentação animal (bagaço de colza), a Argentina exprimiu a sua satisfação
pela decisão da OMC de condenar a União Europeia pela imposição de direitos antidumping.
Esta decisão vem acrescentar um outro problema, relativamente aos direitos cobrados ás
importações provenientes da Indonésia, que deverão ser anulados. Para já, sabe-se que os
representantes da UE no Órgão de Litígio felicitaram o painel de arbitragem por salientarem
que as medidas têm de estar de acordo com as regras internacionais, mas não se sabe se as
autoridades europeias irão apresentar recurso da decisão do painel da OMC. A União dispõe
agora de um prazo de 30 dias para informar das suas intenções, mas o julgamento do caso da
Indonésia é aguardado para meados de 2017.
Recorde-se que a Argentina e a Indonésia são acusadas pelos produtores europeus de
biodiesel (EBB) de favorecerem os seus exportadores através de uma taxa que representa um
diferencial entre a matéria-prima e o produto transformado, o que constitui uma concorrência
desleal. Em setembro, a EBB referiu que iria apresentar um recurso para o Tribunal Europeu de
Justiça, esperando ser possível apresentar provas de que estamos na presença de uma clara
distorção da concorrência. De facto, sem uma proposta clara de futuro e com um cenário em
que a Comissão privilegiará a produção não alimentar (segunda geração de biocombustíveis),
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em detrimento das matérias-primas atualmente utilizadas (cereais, colza, soja…), conjugado
com estratégias de colocar um ponto final na circulação de carros a diesel depois de 2030 por
alguns países (Noruega, Alemanha, Holanda…), as perspetivas para a produção de
biocombustíveis são um pouco sombrias e com ela a possibilidade de diversificar rendimentos
para os produtores agrícolas e a disponibilidade de mais proteína para a alimentação animal.
É, uma vez mais, a competição entre energia e alimentação.

POLÍTICA AGRÍCOLA – A PAC pós 2020 e os acordos comerciais cada vez
mais na ordem do dia
Esperando-se que tenham tirado as devidas lições das crises do leite e da carne de porco, os
ministros e eurodeputados vão começar a debater seriamente o futuro da PAC para depois de
2020, reflexão para o qual já existem contributos de universitários e investigadores, e a “Task
Force” europeia das instituições representativas dos diferentes setores. De resto, como
aconteceu na reforma da PAC pós 2013.
O problema neste momento é que o calendário parece fragilizar as propostas políticas,
ensombrado pelo processo de saída do Reino Unido, talvez em 2019: a Comissão espera
apresentar as primeiras ideias e opções no verão de 2017, a que se poderão seguir um
conjunto de propostas legislativas em 2018. O problema é que, ao mesmo tempo, se discute o
quadro financeiro plurianual para depois de 2020 e não é certo que possa existir, sem o Reino
Unido, mais dinheiro para a agricultura, pelo contrário. Aqui, muitos pensam que vão ser as
questões ambientais que irão legitimar a PAC para criar mais pressão sobre o Orçamento. Por
outro lado, o mandato da atual Comissão termina em outubro de 2019, 5 meses depois das
eleições para o Parlamento Europeu.
Neste calendário, frágil e complexo, que pressiona a discussão sobre o futuro da PAC, pode
existir uma outra alternativa: a de estabelecer um quadro financeiro transitório até 2022 sem o
Reino Unido, com pequenas alterações na PAC, relacionadas com a simplificação e
adaptações (essenciais) nos instrumentos de gestão do risco, o que daria mais tempo para a
reforma necessária para conter as crises recentes.
Entretanto, em todo este processo, ganham nova amplitude os acordos comerciais, fechado
que foi o do Canadá (CETA), com a aprovação da Bélgica francófona, o que abre precedentes
para outros acordos como já aqui referimos. Falta o “sim” do Parlamento Europeu, mas tal não
deverá ser um problema, tanto mais que parecem salvaguardados, com contingentes de
importação, os produtos mais sensíveis como a carne de bovino, de porco, milho doce ou trigo
mole. Em contrapartida, o Canadá abre o seu mercado a queijos de alta qualidade, para além
de ser importante para o vinho e azeite português. O acordo prevê o desaparecimento da
quase totalidade das barreiras tarifárias, mas continuam “protegidos” alguns produtos e
preservadas as IGP. Este pode (e deve) ser um bom precedente para o TTIP e Mercosul…

Fontes: Agra Europe nº 3 568/IACA
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BOLSA DO PORCO

INFORMAÇÃO SEMANAL

Sessão de 03 de novembro de 2016

Descida (-0.010€)
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

03 de novembro

1.659

Carcaça, 57% de carne

Espanha

03 de novembro

1.143

Lérida: Euros peso/vivo

França

03 de novembro

1.300

Holanda

27 de outubro

1.450

Dinamarca

03 de novembro

1.300

Alemanha

02 de novembro

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 10 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 44 de 04 de novembro de 2016

TENDÊNCIA: Manutenção por unanimidade em todas as categorias.
Esta semana voltamos à unanimidade. Foi assim que foi feita a manutenção em todas as
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 11 de novembro 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

3,90

3,90

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

2,00

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

3,50

-17,65%

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

1,10

1,10

0,00%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia

0,90

0,88

-2,22%

Ovo Classificado M (ovotermo) EUR/Dúzia
Médio Tejo

0,80

0,78

-2,50%

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

0,70

0,70

0,00%

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

1,50

1,48

-1,33%

Algarve

1,66

1,64

-1,20%

Beira Interior

1,50

1,50

0,00%

Beira Litoral

1,48

1,45

-2,03%

Entre Douro e Minho

1,62

1,60

-1,23%

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

1,60

1,57

-1,88%

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
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CEREAIS - PREÇOS DO MERCADO INTERNO
Semana Anterior em €

Semana Corrente
em €

Variação

Milho Forrageiro

165,00

165,00

0,00%

LISBOA
Trigo Mole Forrageiro
Cevada Forrageira (Hexástica)
Milho Forrageiro

172,00
162,00
178,00

175,00
165,00
178,00

1,74%
1,85%
0,00%

167,00

170,00

1,80%

sc

165,00
Unidade: EUR / TONELADA

-

Mercados
ALENTEJO (*)

RIBATEJO
Milho Forrageiro
BEIRA LITORAL
Milho Forrageiro

Semana Anterior :
Semana Corrente:
Fonte: SIMA/GPP

De 24 a 30/10/2016
De 31/10 a 06/11/2016
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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 213 – II Série – 07 de novembro de 2016
Despacho normativo n.º 12/2016:
Primeira alteração ao Despacho Normativo n.º 1-C/2016, de 11 de fevereiro, que estabelece o
regime de certificação ambiental no âmbito das práticas agrícolas benéficas para o clima e o
ambiente (Greening) PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 298 – 04 de novembro de 2016
Regulamento (UE) 2016/1902 da Comissão de 27 de outubro de 2016,
Que altera os anexos II e III do Regulamento (CE) nº 396/2005 do Parlamento Europeu e do
Conselho no que se refere aos limites máximos de resíduos de acetamipride, ametoctradina,
azoxistrobina, ciflutrina, ácido difluoroacético, dimetomorfe, fenepirazamina, flonicamide,
fluaziname, fludioxonil, flupiradifurona, flutriafol, fluxapiroxade, metconazol, proquinazide,
protioconazol, piriproxifena, espirodiclofena e trifloxistrobina no interior e à superfície de
determinados produtos PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 299 – 05 de novembro de 2016
Regulamento de Execução (UE) 2016/1929 da Comissão de 4 de novembro de 2016,
Que aprova a utilização da substância ativa Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, serótipo
3a3b, estirpe ABTS-351, em produtos biocidas do tipo 18 PDF
Regulamento de Execução (UE) 2016/1930 da Comissão de 4 de novembro de 2016,
Que aprova o clorocresol como substância ativa existente para utilização em produtos biocidas
dos tipos 1, 2, 3, 6 e 9 PDF
Regulamento de Execução (UE) 2016/1932 da Comissão de 4 de novembro de 2016,
Que aprova o óxido de cálcio e magnésio (cal dolomítica viva) como substância ativa existente
para utilização em produtos biocidas dos tipos 2 e 3 PDF
Regulamento de Execução (UE) 2016/1933 da Comissão de 4 de novembro de 2016,
Que aprova o tetra-hidróxido de cálcio e magnésio (cal dolomítica hidratada) como substância
ativa existente para utilização em produtos biocidas dos tipos 2 e 3 PDF
Regulamento de Execução (UE) 2016/1935 da Comissão de 4 de novembro de 2016,
Que aprova o di-hidróxido de cálcio (cal hidratada) como substância ativa existente para
utilização em produtos biocidas dos tipos 2 e 3 PDF
Regulamento de Execução (UE) 2016/1936 da Comissão,de 4 de novembro de 2016,
Que aprova o óxido de cálcio (cal viva) como substância ativa existente para utilização em
produtos biocidas dos tipos 2 e 3 PDF
Regulamento de Execução (UE) 2016/1937 da Comissão de 4 de novembro de 2016,
Que aprova a ciflutrina como substância ativa existente para utilização em produtos biocidas do
tipo 18 PDF
Regulamento de Execução (UE) 2016/1938 da Comissão de 4 de novembro de 2016,
Que aprova o ácido cítrico como substância ativa existente para utilização em produtos
biocidas do tipo 2 PDF
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RECORTES DA IMPRENSA

CENTROMARCA
02.novembro.2016
DESCONTO MÉDIO NAS PROMOÇÕES DAS MARCAS DE FABRICANTE RONDA 35%
Sete em cada 10 compras incluem pelo menos um artigo em promoção, revela um estudo
divulgado pela Centromarca que, em colaboração com a Kantar Worldpanel, apresentou em
Lisboa a segunda edição do 'Marcas+Consumidores'...
Sete em cada 10 compras incluem pelo menos um artigo em promoção, revela um estudo
divulgado pela Centromarca que, em colaboração com a Kantar Worldpanel, apresentou em
Lisboa a segunda edição do 'Marcas+Consumidores', que avalia periodicamente as tendências
e a evolução das marcas e do consumo em Portugal.
Veja o artigo completo aqui
Fonte: Vida Económica

AGRICULTURA E MAR Actual
07.novembro.2016
APOIO ESPECÍFICO PARA REDUÇÃO DA PRODUÇÃO DE LEITE CHEGA AO FIM
O IFAP – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas informa que está encerrada a
possibilidade de novas propostas e de aceitação de propostas de redução de produção de leite
para períodos posteriores ao 2.º período de redução (entre Novembro 2016 e Janeiro 2017).
Em conformidade com o estipulado no Regulamento de Execução (UE) 2016/1845 da
Comissão, de 18 de Outubro, foi fixado um coeficiente de atribuição a aplicar às quantidades
constantes dos pedidos de ajuda para o 2.º período, cuja redução de entregas de leite de vaca
decorre entre Novembro de 2016 e Janeiro de 2017.
Deste modo, em conformidade com o previsto no n.º 2 do art.º 4.º do Regulamento Delegado
(UE) 2016/1612 da Comissão, de 8 de Setembro, as “quantidades de redução abrangidas
pelos pedidos do 2.º período serão ajustadas através de um coeficiente de 0,12462762, sendo
o respectivo resultado arredondado à unidade”, refere o IFAP.
Adicionalmente, de acordo com o mesmo artigo, as propostas de redução submetidas para os
períodos subsequentes serão recusadas, e encerrada a possibilidade de serem
apresentadas mais propostas.
Fonte: Agricultura e Mar Actual
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07.novembro.2016
LEILÃO GDT: PREÇOS DE LÁCTEOS DISPARAM
O leilão GDT, que ocorreu nesta terça-feira (01/11), apresentou uma subida expressiva em
relação ao evento anterior, com o preço médio dos produtos lácteos comercializados 11,4%
maior, fechando em US$3.327/ton.
O leite em pó inteiro foi o produto que apresentou maior subida, sendo essa de 19,8%,
fechando a um preço médio de US$3.327/ton. O leite em pó desnatado teve alta de 6,5%,
chegando a US$2.329/ton. O queijo cheddar teve alta de 0,9%, com o preço de US$3.317/ton.

O volume de vendas de produtos lácteos foi 12% inferior ao leilão anterior e 18% inferior que o
mesmo período do ano passado, com um total de 27.735 toneladas comercializadas.
Entre as principais justificações para o aumento de preços, o maior desde agosto, estão as
quedas na produção na Nova Zelândia na primeira metade de outubro, devido a problemas
climáticos.
O diretor geral da Fonterra Austrália, René Dedoncker, disse que esse preço refletiu o
fortalecimento dos preços mundiais dos produtos lácteos, pois apesar do mercado global de
lácteos permanecer volátil, a oferta mundial de leite continuou caindo significativamente,
enquanto a demanda permaneceu relativamente estável.
Os contratos futuros de leite em pó acompanharam a subida de preços, com elevação de
31,9% a um preço de US$3.745/ton. As projeções de preço médio para os próximos seis
meses apresentaram oscilação de preços entre US$3.255 a US$3.745/ton, conforme pode ser
visto na tabela 1 abaixo.

Fonte: Milkpoint
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08.novembro.2016
AGRICULTURA PAGA 525,1 MILHÕES EM APOIOS
Trata-se do maior adiantamento de sempre pago através do IFAP, garante o ministério. Novas
regras dos adiantamentos dos apoios explicam o desempenho.
O Ministério da Agricultura já pagou 525,1 milhões de euros em apoios aos agricultores. Num
comunicado às redações o ministério de Luís Capoulas Santos revelou que, até 31 de outubro,
foram apoiados 258.192 agricultores.
“Trata-se do maior adiantamento de sempre pago através do Instituto de Financiamento da
Agricultura e Pescas (IFAP), resultante do aumento de 50% para 70% do valor do pagamento
dos adiantamentos, e também da antecipação desses pagamentos de novembro e dezembro
para outubro“, explica o ministério. Medidas que surgem na sequência de uma proposta que
Capoulas Santos fez no Conselho Europeu de Agricultura, em junho, e que recebeu luz verde
de Bruxelas
Na mesma nota é discriminado que nos pagamentos de 70% do valor da ajuda, estão incluídos
173,8 milhões de euros no âmbito do Regime de Pagamento Base; 38,8 milhões de euros em
prémios por cada vaca em aleitamento e ainda 8,6 milhões de euros de apoios por vaca
leiteira. Já os produtores de ovinos e caprinos receberam 20,9 milhões de euros em prémios e
os produtores de vinho receberam 22,9 milhões ao abrigo do novo regime da Vinha. Para os
agricultores açorianos foram 31,2 milhões de euros de apoios à produção animal.
Já nos apoios no âmbito do Feader, Fundo Europeu Agrícola de desenvolvimento rural, o
ministério de Capoulas Santos destaca os 17,9 milhões de euros pagos para a agricultura
biológica, a 2.669 agricultores e os 2,4 milhões de euros para apoiar a conservação dos solos.
Fonte: ECO Economia Online
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CURSO DE FORMAÇÃO AVANÇADA EM SANIDADE
AVÍCOLA
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