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DE ALIMENTOS COMPOSTOS PARA ANIMAIS

INFORMAÇÃO
SEMANAL
FLASH INFORMATIVO

 MERCADOS: Observatório do Mercado da Carne com expetativas moderadas no curto e
médio prazo; melhores para a carne de suíno, problemas para a carne de bovino devido ao
setor do leite
 PAC: Debate para a reforma pós 2020 lançada oficialmente no Conselho Agrícola da semana
passada; conclusões do Grupo de Trabalho apontam pistas muito relevantes
 ANTIBIÓTICOS: Utilização preventiva de antibióticos é essencial para travar resistência
antimicrobiana; IACA abordou DGAV no sentido de promoção da receita eletrónica como
acontece em Espanha
 ACORDOS COMERCIAIS: Conclusões de um estudo de impacto sobre os 12 acordos
finalizados ou em curso, mostram as fragilidades do setor pecuário; interesses defensivos,
IGP, e regras ambientais, de bem-estar animal e de segurança alimentar devem ser
preservadas
 BOLSA DO PORCO (17/11/16): Tendência de manutenção
 BOLSA DO BOVINO (18/11/16): Manutenção, por maioria, em todas as categorias e classificações


PREÇOS MÉDIOS DE PRODUTOS PECUÁRIOS (semana de 14/11/16 a 20/11/16):
AVES: Manutenção nos produtos avícolas
BOVINOS: Tendência geral de manutenção
SUÍNOS: Tendência mista, de quebra e manutenção
OVINOS: Estabilidade é nota dominante



COTAÇÕES INTERNACIONAIS
MERCADO INTERNO



LEGISLAÇÃO:



RECORTES DE IMPRENSA: Destaques para as previsões agrícolas do INE e produção de leite

DAS

MATÉRIAS-PRIMAS E PREÇOS

DOS

CEREAIS

Regulamento de Execução (UE) 2016/2023, de 18 de novembro, relativo à
autorização de benzoato de sódio, sorbato de potássio, ácido fórmico e formato de sódio
como aditivos em alimentos para animais de todas as espécies
nos Açores; Mercadona já compra 35 milhões de € a fornecedores nacionais



NO
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NOTÍCIAS DE MERCADOS
MERCADOS – Observatório da Carne com expetativas moderadas no curto
e médio prazo
Na segunda reunião do Observatório Europeu do Mercado das Carnes, realizada em finais de
outubro, os peritos europeus foram "moderadamente otimistas" para o sector a curto e médio
prazo, de acordo com o relatório que acaba de ser divulgado.
As discussões confirmaram que o mercado da carne de bovino continua a enfrentar as
pressões decorrentes do aumento dos abates, devido às dificuldades do sector leiteiro. Este
aumento na produção exerce uma enorme pressão sobre os produtores de vacas aleitantes e
nos preços dos bovinos de carne, cuja situação financeira se deteriora rapidamente e que se
fará sentir duramente os próximos meses. O aspeto positivo é que, felizmente, as exportações
estão em alta, especialmente para os animais vivos e os custos de produção, com destaque
para a alimentação animal, são relativamente favoráveis, o que não significa menores
dificuldades para os agricultores. Certamente seria pior com custos mais elevados.
Para a carne de porco, a situação é mais favorável. O mercado interno é caracterizado por
uma conjuntura de preços “razoáveis” (em Portugal já foram melhores) e o excelente
desempenho das exportações, sobretudo para a China, tem contribuído para reequilibrar o
mercado. No entanto, começa a existir uma preocupação com a excessiva dependência do
mercado chinês, que já representa 47.4% das vendas da União Europeia, com um aumento de
97% nos primeiros oito meses do ano. A próxima reunião do Observatório está agendada para
16 de março de 2017.

PAC – Principais contornos da futura Política Agrícola já começam a
desenhar-se
Devemos começar por simplificar a legislação da concorrência para os agricultores, lutar
melhor e com maior eficácia contra as práticas comerciais desleais e tornar mais atraentes as
ferramentas de gestão de risco já disponíveis na PAC atual. Estas são, a curto prazo, as
principais medidas a tomar pela Comissão, em Bruxelas, para melhorar a posição dos
agricultores na cadeia alimentar e tentar estabilizar o seu rendimento, de acordo com as
conclusões do grupo de trabalho sobre mercados agrícolas, criado na sequência da crise do
leite e da carne de porco.
Pistas para a Comissão trabalhar e aprofundar nos próximos meses.
A longo prazo, as conclusões do relatório de peritos (Grupo de Alto Nível dos Mercados
Agrícolas) devem ser, juntamente com a Declaração de Cork 2.0 sobre o Desenvolvimento
Rural, as bases das discussões informais que os Ministros da Agricultura dos Vinte e Oito já
tiveram e que irão prosseguir, à luz das orientações políticas para o futuro da PAC anunciadas
por Phil Hogan para meados de 2017.
A este respeito, as recomendações da “Task Force” estão em sintonia com os desafios atuais:
uma PAC mais alargada, assumindo-se como uma grande política alimentar; uma maior
abertura da agricultura europeia no (e ao) mercado mundial; reduzir os pagamentos diretos
para constituir um fundo no sentido de implementar os instrumentos de gestão de risco que são
mais eficazes; e para aqueles que não desejam “embarcar” em mercados mundiais, as
compensações a pagar pela sua contribuição para a melhoria do bem-estar, ambiental ou
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animal. Como se de um serviço público se tratasse, ou seja, a noção de multifuncionalidade da
agricultura e do setor agroalimentar e florestal.

Relatório do Grupo de Trabalho desenha os contornos da futura PAC?
Práticas desleais de comércio, direito da concorrência, gestão de risco, inovação.
O relatório do grupo de trabalho sobre mercados agrícolas apresentado em 14 de novembro ao
Comissário Phil Hogan e ao Conselho Agrícola é muito ambicioso e combativo.
As conclusões, que recomendam, entre outros aspetos, simplificar e clarificar as regras de
concorrência europeias para permitir aos agricultores uma maior capacidade de organização, a
introdução de um quadro europeu sobre práticas comerciais desleais ou a redução dos
pagamentos diretos para o futuro PAC, tendo em vista a criação de um fundo para a gestão de
risco, vai estimular o debate dos ministros da Agricultura para o médio e longo prazo.
As discussões e o debate sobre o futuro da PAC está oficialmente lançado e vai ser o grande
dossier de 2017.

AGRICULTURA BIOLÓGICA - Acordo sobre a revisão do Regulamento em
vias de ser concluído
Os negociadores do Conselho da UE e o Parlamento Europeu estão perto de concluir o acordo
sobre a reforma da regulamentação sobre a agricultura biológica, o que deverá acontecer até
ao final do ano, assegurou na semana passada a Presidente do Conselho Agrícola, Gabriela
Matečná, da Eslováquia.
Foi feito um grande progresso sobre uma série de questões sensíveis, esperando-se agora o
acordo político para ser apresentado ao Conselho em 12 e 13 de dezembro.
No entanto, algumas questões permanecem sem solução. A criação de um banco de dados
sobre a disponibilidade de animais é uma proposta em que o Parlamento Europeu apoia a
Comissão Europeia, mas a que muitas delegações se opuseram, temendo os encargos
administrativos excessivos.
Os Estados-Membros também estão céticos em relação à proposta do Parlamento Europeu
para permitir a comercialização de sementes biológicas, sem a aprovação no Catálogo oficial
das sementes. O Conselho espera que esta questão seja abordada na futura reforma da
legislação sobre sementes.
As questões da ligação à terra (o percentual de alimentos para animais que deve ser produzido
na exploração, muito relevante para o nosso setor) e a mutilação de animais (corte da cauda,
corte de chifres...) também devem ainda ser abordados.
Para 30 de novembro e 7 de dezembro estão agendadas novas negociações entre o
Parlamento Europeu e o Conselho. Malta, que se segue a Eslováquia, assumindo a
presidência no primeiro semestre de 2017, pode ter que finalizar os aspetos técnicos do
compromisso.
Comentando a apresentação feita pela Eslováquia, o Comissário Agrícola Phil Hogan lamentou
a abordagem adotada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho relativa à estrutura do texto
que será demasiado rígida e pode dificultar o desenvolvimento do sector, constantemente em
evolução. É também essa a nossa leitura.
IS 47/2016 – Semana de 15 a 21/11/2016
Página 3

BEM-ESTAR - Bruxelas prefere harmonizar em vez de legislar
A questão do bem-estar animal durante o transporte foi novamente levantada pela Suécia
(apoiada pela Áustria, Bélgica, Dinamarca, Alemanha e Países Baixos) no Conselho de
Ministros da agricultura da UE em 14 de novembro, onde a pressão da opinião pública mais se
tem feito sentir.
Estes países estão a exigir a Bruxelas que melhore a aplicação e atualize o Regulamento
sobre o bem-estar animal durante o transporte, considerando que a legislação atual é
demasiado restritiva e não é aplicada uniformemente em toda a UE. Em vez disso, uma série
de delegações, incluindo a República Checa, Irlanda, Hungria e França, referiram que a Europa
se devia concentrar sobre a aplicação das disposições já existentes e não em criar nova
legislação.
Uma opinião partilhada pela Comissão Europeia, que convida os Estados-Membros a fazerem
melhor utilização das sanções que estão previstas, e a apostarem igualmente na formação dos
operadores. O Comissário Vytenis Andriukaitis, responsável pela Saúde e Segurança
Alimentar, também indicou que a plataforma sobre bem-estar animal deve estar concluída em
meados de maio de 2017.

ANTIBIÓTICOS - Estados-membros precisam de um novo plano de ação
europeu
A Dinamarca, apoiada por vários outros Estados-Membros (Suécia, Reino Unido, Finlândia,
Países Baixos) solicitou à Comissão Europeia, no quadro do Conselho Agrícola, um calendário
para a apresentação de um novo plano de ação da UE contra a resistência antimicrobiana. O
Comissário Vytenis Andriukaitis respondeu que esse plano estava previsto para 2017, mas que
iria incidir, em particular, na inovação e no apoio aos planos nacionais.
A França e a Finlândia defenderam que a prioridade deveria centrar-se na questão da
utilização preventiva de antibióticos.
Entretanto, em 15 de novembro, como parte da semana global para um uso adequado de
antibióticos, a Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO) apresentou um relatório
sobre a resistência antimicrobiana na produção animal que sublinha a necessidade de uma
ação imediata, especialmente porque a crescente procura por proteína animal pode acelerar o
processo. O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, a Agência Europeia de
Medicamentos e a Autoridade Europeia de Segurança Alimentar também realizada em 18 de
novembro, uma conferência sobre este tema intitulado "O Futuro é Agora".
A propósito deste evento, que comemorou o Dia Europeu de preocupação da utilização de
antibióticos, a FEFAC enviou uma carta ao Comissário, defendendo o conceito de “Uma Só
Saúde” e destacando o papel da nutrição animal, designadamente a otimização da
alimentação, como um importante instrumento no plano de ação contra a resistência
antimicrobiana, pretendo fazer parte da solução.
Um tema, de facto, cada vez mais na ordem do dia e para o qual a IACA tem chamado a
atenção, como ainda recentemente fizemos sentir na intervenção no quadro das VIII Jornadas
da ASPOC, designadamente no setor da cunicultura. Para além da “desmedicalização”, é ainda
importante que Portugal, como já existe em Espanha, tenha acesso à receita eletrónica, pelo
que também já iniciámos contactos com a DGAV neste sentido. Trata-se de um tema da maior
relevância para o futuro do setor e da Fileira pecuária.
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ACORDOS COMERCIAIS - Ganhos para o leite e carne de porco, carne de
bovino mais vulnerável
Ganhos comerciais para os setores de leite e carne de porco, um impacto negativo na carne,
arroz e carne de ovino, aves e açúcar. Estas são as conclusões, bastante previsíveis, do
estudo sobre os efeitos cumulativos de doze acordos de comércio livre celebrados pela UE ou
em negociação, que foi apresentado pela Comissão Europeia para os Ministros da Agricultura
dos vinte e oito.
Em janeiro, os Ministros regressarão a este tema, tendo como ponto de partida este documento
de trabalho que se saúda, uma vez que vai alimentar igualmente as nossas posições, a nível
nacional e no quadro da União Europeia, designadamente no Grupo de Diálogo Civil.
Jyrki Katainen, Vice-Presidente da Comissão Europeia responsável pelo emprego,
crescimento, investimento e competitividade, e o Comissário da Agricultura, Phil Hogan,
apresentaram ao Conselho Agrícola da UE, as primeiras conclusões de um estudo em
preparação há vários meses sobre "o impacto econômico acumulado de futuros acordos
comerciais", que foi realizado em colaboração com o Centro Comum de Investigação (JRC, na
sigla inglesa) e os serviços de Bruxelas.
Em geral, de acordo com os resultados deste trabalho, o impacto dos doze acordos em
questão - que estão concluídos (Canadá, Vietnam), em discussão (Estados Unidos, Mercosul,
Japão, Tailândia, Indonésia, Filipinas), ainda a ser negociados (Austrália, Nova Zelândia) ou
para serem "modernizados" (Turquia, México) - é "termos relações equilibradas de preços,
comércio, produção e produtores", resumiu Phil Hogan aos Ministros.
A perspetiva é "muito promissora" para os produtos lácteos, especialmente queijo, e
carne de porco ", com taxas de crescimento significativas para as exportações, de produção e
os preços no produtor." Os “potenciais benefícios" também são esperados para os cereais,
especialmente trigo, assim como certos vinhos e bebidas.
Riscos também para o arroz, aves, carne de ovino e de açúcar
No entanto, o estudo confirma que a carne é o setor "mais vulnerável", e, em função dos
cenários, espera-se "preços mais baixos na UE e uma quebra da produção a longo prazo". O
arroz é também "um dos setores mais sensíveis", enquanto as aves de capoeira, carne de
ovino e açúcar devem ser "confrontados com importações em alta, com um impacto nos níveis
de produção e preços."
O documento não tem em conta, devido a limitações metodológicas, as barreiras sanitárias e
fitossanitárias, ou quotas tarifárias que estão abertas para os produtos sensíveis, nem o Bréxit.
Nesta perspetiva, parece-nos ser demasiado teórico. Além disso, os ganhos esperados para
produtos de alto potencial comercial, como as frutas e legumes, vinho, azeite e produtos
industrializados em geral, que representam 70% das exportações de alimentos da UE em
termos de valor, não são quantificados em detalhe, e o mesmo se aplica aos benefícios
esperados de uma melhor proteção das indicações geográficas (GP).
Argumentos a favor de uma PAC forte
As conclusões do estudo mostram que a Comissão tem todo o interesse em manter o
calendário internacional, de forma a garantir que a Europa não vai abandonar a sua atual quota
de mercado em favor dos concorrentes comerciais como referiu o Comissário Phil Hogan,
sublinhando ainda que os resultados do estudo também confirmam a determinação de agir
para proteger os produtos sensíveis. Finalmente, de acordo com o Comissário da Agricultura,
este trabalho "constitui um forte argumento para uma PAC forte e dotada de recursos
adequados no futuro."

IS 47/2016 – Semana de 15 a 21/11/2016
Página 5

Mercosul: vigilância e transparência
As reações dos Ministros foram de alguma cautela perante a apresentação e as conclusões do
documento, especialmente porque o assunto está na agenda da sua reunião de janeiro,
esperando-se posições mais detalhadas.
Para já, França, Alemanha e Polónia, apoiadas por outros países (Irlanda, Eslovénia, Bélgica,
Áustria, Bulgária), solicitaram vigilância e transparência nas negociações com o Mercosul. Jyrki
Katainen prometeu tudo fazer para que tal acontecesse, mas os negociadores não podem
divulgar demasiada informação, por razões táticas óbvias. A Irlanda destacou os riscos dos
acordos comerciais no sector da carne de bovino, enquanto a Itália insistiu no arroz e na
proteção do modelo agrícola europeu. Espanha é a favor de tais acordos, desde que se
acautelem os sectores mais sensíveis como a pecuária.
Suécia, Dinamarca e Reino Unido têm promovido uma abordagem liberal.
Quanto ao TTIP, em discussão com os Estados Unidos, "provavelmente será congelado" após
a eleição de Donald Trump.
Reações ao estudo não se fizeram esperar
As reações às conclusões do estudo não se fizeram esperar. As organizações agrícolas e
cooperativas da UE (Copa-Cogeca) advertiram que o estudo da Comissão sobre o impacto dos
acordos comerciais com Países Terceiros não fornece uma avaliação global desde logo porque
não incluem os principais produtos mediterrânicos, como vinho, azeite e frutas e legumes e não
leva em conta os efeitos das barreiras não-tarifárias ao comércio. Este trabalho "confirma a
nossa visão de que a indústria de carne europeia poderia ser atingida por alguns acordos, a
menos que sejam impostos contingentes pautais e uma importação apropriada, especialmente
aqueles em fase de negociação com Mercosul", disse o presidente do Copa, Martin Merrild.
"Acreditamos que um acordo potencial com o Mercosul poderia atingir gravemente a
agricultura da UE, especialmente a carne”.
Para a ONG “Amigos da Terra”, o estudo de Bruxelas conclui que "a existência de sectores
agrícolas da UE - tais como a produção pecuária extensiva - estará em perigo com esses
acordos" em que os agricultores são os "perdedores".
A UE deve "repensar os acordos internacionais de comércio que favorecem a agricultura
industrial", acrescentou o Greenpeace, que adverte que "a promoção indiscriminada do
comércio agrícola pode ter consequências destrutivas para o meio ambiente, produtores e
consumidores”.
Para o Parlamento Europeu, “esta avaliação de impacto prometida durante meses, confirma as
nossas preocupações sobre uma série de produtos agrícolas, começando com a carne", refere,
em comunicado, o eurodeputado Eric Andrieu Europeia (França, Grupo Socialista e
Democrata).
"Nós não somos adversos ao comércio, desde que se baseie nos princípios de reciprocidade e
equilíbrio, mas também no respeito pelas regras sanitárias, sociais e ambientais. E é claro que,
em termos de saúde, ambiente, rastreabilidade e bem-estar animal, a Europa tem muitas vezes
uma vantagem sobre os seus parceiros comerciais".
Posições que, naturalmente, todos partilhamos e não nos temos cansado de repetir!
Fontes: Agra Europe nº 3 570, Dg AGRI/IACA
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BOLSA DO PORCO

INFORMAÇÃO SEMANAL

Sessão de 17 de novembro de 2016

Manutenção
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

17 de novembro

1.605*

Carcaça, 57% de carne

Espanha

17 de novembro

1.143

Lérida: Euros peso/vivo

França

17 de novembro

1.300

Holanda

11 de novembro

1.450

Dinamarca

17 de novembro

1.330

Alemanha

16 de novembro

1.540

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

* Foi efetuada retificação do valor indicado por erro anterior

Ver também em: www.bolsadoporco.com

A próxima sessão realizar-se-á no dia 24 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 46 de 18 de novembro de 2016

TENDÊNCIA: Manutenção por maioria em todas as categorias e classificações.
Esta semana por maioria a opção foi voltar à manutenção.

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

Cotação

Novilhos

4.03

Novilhas

4.03

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 24 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
Mercados

Semana Anterior em €

Semana Corrente em €

Variação

3,40

3,40

0,00%

3,20

3,20

0,00%

Alentejo Litoral (Produção)
Novilho 12 a 18 meses Cruz. Charolês EUR/Kg P. Carcaça

Entre Douro e Minho (Produção)
Novilho 12 a 18 meses Turina EUR/Kg. P. Carcaça
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

3,90

1,30%

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%

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%

3,50

3,50

0,00%

3,50

3,50

0,00%

3,50

3,75

7,14%

2,90

2,90

0,00%

2,10

2,10

0,00%

2,90

2,80

-3,45%

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

1,15

4,55%

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

0,88

0,88

0,00%

Ovo Classificado M (ovotermo) EUR/Dúzia
Médio Tejo

0,78

0,78

0,00%

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

1,45

1,40

-3,45%

Algarve

1,63

1,63

0,00%

Beira Interior

1,45

1,43

-1,38%

Beira Litoral

1,44

1,40

-2,78%

Entre Douro e Minho

1,60

1,60

0,00%

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

1,57

1,57

0,00%

Mercados

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

Semana Corrente em €

Variação

Alentejo

2,50

2,65

6,00%

Algarve

2,67

2,67

0,00%

Beira Litoral

2,75

2,92

6,18%

2,00

2,56%

Mercados
Leitões até 12 Kg

Leitões de 19 a 25 Kg.
Alentejo

1,95

Unidade: EUR / TONELADA
Semana Anterior :
Semana Corrente:
Fonte: SIMA/GPP

De 07 a 13/11/2016
De 14 a 20/11/2016
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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

175,00
165,00
178,00

175,00
165,00
178,00

0,00%
0,00%
0,00%

170,00

170,00

0,00%

Mercados
ALENTEJO (*)

RIBATEJO
Milho Forrageiro
BEIRA LITORAL
Milho Forrageiro

Semana Anterior :
Semana Corrente:
Fonte: SIMA/GPP

165,00

165,00
0,00%
Unidade: EUR / TONELADA

De 07 a 13/11/2016
De 14 a 20/11/2016
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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 220 – I Série – 16 de novembro de 2016
Portaria n.º 291/2016:
Terceira alteração do Regulamento de aplicação das medidas n.os 3.3, «Implementação de
Estraté- gias Locais de Desenvolvimento», e 3.5, «Funcionamento dos Grupos de Ação Local,
Aquisição de Competências e Animação», do PRODER, aprovado em anexo à Portaria n.º 392
-A/2008, de 4 de junho, da qual faz parte integrante PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 308 – 16 de novembro de 2016
Decisão de Execução (UE) 2016/2002 da Comissão de 8 de novembro de 2016,
Que altera o anexo E da Diretiva 91/68/CEE do Conselho, o anexo III da Decisão 2010/470/UE
da Comissão e o anexo II da Decisão 2010/472/UE da Comissão relativos ao comércio e às
importações na União de ovinos e caprinos e de sémen de animais das espécies ovina e
caprina, no que se refere às regras para a prevenção, o controlo e a erradicação de
determinadas encefalopatias espongiformes transmissíveis [notificada com o número C(2016)
7026] PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 310 – 17 de novembro de 2016
Decisão de Execução (UE) 2016/2008 da Comissão de 15 de novembro de 2016,
Relativa a medidas de polícia sanitária contra a dermatite nodular contagiosa em determinados
Estados-Membros [notificada com o número C(2016) 7023] PDF
Decisão de Execução (UE) 2016/2009 da Comissão de 15 de novembro de 2016,
Que aprova os programas de vacinação contra a dermatite nodular contagiosa apresentados
pelos Estados-Membros [notificada com o número C(2016) 7219] PDF
Decisão de Execução (UE) 2016/2010 da Comissão de 16 de novembro de 2016,
Que altera o anexo da Decisão de Execução (UE) 2016/1968 relativa a determinadas medidas
de proteção respeitantes à gripe aviária de alta patogenicidade do subtipo H5N8 na Hungria
[notificada com o número C(2016) 7506] PDF
Decisão de Execução (UE) 2016/2011 da Comissão de 16 de novembro de 2016,
Relativa a determinadas medidas de proteção respeitantes à gripe aviária de alta
patogenicidade do subtipo H5N8 na Alemanha [notificada com o número C(2016) 7508] PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 313 – 19 de novembro de 2016
Regulamento de Execução (UE) 2016/2023 da Comissão de 18 de novembro de 2016,
Relativo à autorização de benzoato de sódio, sorbato de potássio, ácido fórmico e formato de
sódio como aditivos em alimentos para animais de todas as espécies PDF
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RECORTES DA IMPRENSA
CENTROMARCA
04.novembro.2016
MARGARIDA MATOS ROSA: DA CMVM PARA PRESIDENTE DA AUTORIDADE DA
CONCORRÊNCIA.
A escolha foi da ministra da Presidência, Maria Manuel Leitão Marques, mas a tutela, no
entanto, é do Ministério da Economia.
Margarida Matos Rosa será a próxima presidente da Autoridade da Concorrência. A escolha foi
da ministra da Presidência, Maria Manuel Leitão Marques, mas a tutela, no entanto, é do
Ministério da Economia. António Ferreira Gomes vai sair da Concorrência para entrar num
departamento da OCDE ligado à política concorrencial.
Fonte: Jornal de Negócios
Veja o artigo aqui

CENTROMARCA
19.novembro.2016
ESPANHOLA MERCADONA COMPRA 35 MILHÕES A PRODUTORES NACIONAIS.
Se comprar tomate ou pera rocha numa loja Mercadona em Espanha há fortes probabilidades
de ser um produto português.
Se comprar tomate ou pera rocha numa loja Mercadona em Espanha há fortes probabilidades
de ser um produto português. A cadeia de supermercados espanhola comprou, até setembro,
35 milhões de euros a fornecedores nacionais.
Fonte: Diário de Notícias - Dinheiro Vivo
Veja o artigo aqui

AGROnegócios
20.novembro.2016
INE PREVÊ MAU ANO AGRÍCOLA
O inverno pouco frio, a primavera chuvosa e o calor de julho e agosto determinaram um mau
ano agrícola para a generalidade das culturas, antecipando-se perdas de 20% na produção de
vinho, 15% nos olivais e 30% nas maçãs.
As previsões agrícolas do INE - Instituto Nacional de Estatística (até ao dia 31 de outubro)
indicam que as adversidades climatéricas, concretamente a primavera muito chuvosa foram
negativas para a vinha, propiciando o desenvolvimento de doenças como o míldio e implicando
uma redução de 20% da produção.
No entanto, embora em menor quantidade, o vinho produzido deverá apresentar boa qualidade
tendo em conta que os teores de açúcar foram aumentando ao longo da vinha.
Nos olivais, as previsões apontam para uma diminuição de 15% da produtividade face à
campanha passada, apesar das chuvas outonais terem promovido o aumento do calibre das
azeitonas.
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Para as produções de maçã, pera e kiwi, afetadas pela falta de frio no Inverno e deficientes
condições de polinização e vingamento dos frutos, prevêem-se quebras de 30%, 20% e 25%,
respetivamente.
A qualidade da maçã é heterogénea, com os frutos da região Oeste a apresentarem um calibre
menor do que o habitual, embora com elevada quantidade de açúcar e consistência, enquanto
que em Trás-os-Montes existe uma quantidade significativa de fruta sem as características
mínimas exigidas para o consumo em fresco.
A diminuição de produção nos amendoais deverá rondar os 25%, tendo em conta as condições
climatéricas adversas e o facto de muitos amendoais instalados nas regiões tradicionalmente
produtoras estarem bastante decrépitos, enquanto na castanha é esperada uma redução de
5% e frutos com menores calibres.
Os picos de calor em julho e agosto tiveram também impacto no milho, prevendo-se uma
produção total de milho para grão próxima das 700 mil toneladas (-15% face a 2015), e no
arroz, cuja produção deverá cair 10%.
As elevadas temperaturas condicionaram também o rendimento do tomate para a indústria,
estimando-se uma diminuição de 15% da produção.
Apesar disso, o ligeiro aumento da área plantada face a 2015, permitiu produzir mais de 1,5
milhões de toneladas (a segunda maior das últimas três décadas), ainda assim bastante abaixo
da campanha anterior (1,832 milhões de toneladas).
Fonte: Lusa

21.novembro.2016
AÇORES QUEREM ACRESCENTAR MAIS VALOR, RECEITA E RENDIMENTO NA
PRODUÇÃO LEITEIRA
O secretário regional da Agricultura e Florestas dos Açores disse na passada sexta-feira ser
um imperativo acrescentar mais valor, receita e rendimento aos produtores de leite da região, a
"mais importante fileira".
“É imperativo acrescentar mais valor aos produtos, gerar mais receita e contribuir para a
reposição do rendimento dos produtores”, afirmou João Ponte no debate sobre a proposta do
Programa do Governo Regional, que hoje termina na Horta, ilha do Faial.
Considerando que, nesta matéria, os desafios que o setor enfrenta não radicam na produção,
mas antes “nos constrangimentos que se verificam ao nível do escoamento nos mercados”,
João Ponte garantiu que o executivo “vai continuar a desenvolver todos os esforços, interna e
externamente, para que o setor leiteiro possa ultrapassar esta conjuntura desfavorável”.
“Para este propósito, o Centro Açoriano de Leite e Laticínios tem um papel preponderante na
definição das estratégias que visem campanhas de promoção e divulgação do consumo de
leite e laticínios dos Açores, bem como estimular a indústria a incrementar processos de
investigação e a valorização dos seus produtos”, apontou.
Ainda na agricultura, o governante apontou a necessidade de “consolidar uma política
integrada para a redução de custos de produção”, conjugando as “políticas públicas de apoios
e incentivos aos agricultores e melhoramento de infraestruturas, com uma gestão mais
eficiente das explorações”.
João Ponte assegurou que o executivo regional, liderado pelo socialista Vasco Cordeiro,
compromete-se “a intensificar a defesa das especificidades do setor agrícola” junto da União
Europeia, “para uma melhor adaptação das medidas da PAC [Política Agrícola Comum] às
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características e constrangimentos particulares da agricultura açoriana”, assim como à
avaliação e atualização dos programas como o PRORURAL+ e POSEI.
A conclusão e requalificação da rede regional de abate, a criação de um modelo de ação para
a fileira da carne e continuar “o processo de implementação da Marca Açores ou da
certificação da Carne dos Açores” são outros dos objetivos do executivo açoriano para os
próximos quatro anos.
“Trabalharemos para promover o crescimento do consumo interno de produtos regionais,
valorizando a sua qualidade e apoiando as iniciativas de diversificação das produções, de
acordo com o potencial endógeno de cada ilha”, continuou o governante.
Já na vitivinicultura, garantiu que o executivo açoriano “vai prosseguir o desenvolvimento da
fileira da vinha e da produção do vinho nos Açores, reforçando a sua notoriedade nacional e
internacional”.
Quanto às florestas, o secretário regional defendeu o reforço da sua “componente económica”,
através da “promoção de uma gestão florestal que vise a valorização” dos seus produtos “e o
aumento da competitividade do setor na região”.
Fonte: Açoriano Oriental

O JORNAL ECONÓMICO
21.novembro.2016
FT ANTEVÊ QUE ITÁLIA POSSA ABANDONAR O EURO
Num artigo publicado domingo no Financial Times Wolfgang Münchau escreve que o referendo
italiano poderá acelerar o caminho para a saída do euro.
A bolsa de Itália, que já esteve a cair hoje 1,13%, a sexta sessão consecutiva no vermelho,
continua a sentir os efeitos de uma possível instabilidade política. Também os juros da dívida
pública mantêm a rota ascendente das últimas duas semanas.
A pressão vendedora entre os investidores prende-se com a aproximação do dia 4 de
Dezembro, data em que será realizado o referendo sobre as alterações à Constituição
defendidas pelo primeiro-ministro transalpino, Matteo Renzi.
Num artigo publicado este domingo no Financial Times (que o DN traz na edição desta
segunda-feira), o editor e colunista do jornal britânico, Wolfgang Münchau, escreve que se
Renzi perder o referendo “será de esperar uma sequência de acontecimentos que irá levantar
questões sobre a participação de Itália na Zona Euro”. Nesta altura todas as sondagens
coincidem em atribuir a vitória ao “não”.
O colunista do Financial Times sublinha ainda que em Itália existem “três partidos de oposição,
todos eles favoráveis à saída do euro”, o que leva Münchau a considerar que “o referendo é
importante pois poderá acelerar o caminho para a saída do euro”.
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BOLSA DE EMPREGO
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PRÉMIO EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO
"Este é o 3º ano consecutivo que o Crédito Agrícola e a INOVISA, enquanto coordenadora da
Rede INOVAR, promovem o Prémio Empreendedorismo e Inovação com o objetivo de premiar
projetos e empresas inovadores com atuação nos sectores agrícola, agroindustrial, florestal e
mar. A cerimónia de entrega de prémios é já no dia 24 de novembro, na Fundação
Champalimaud, em Lisboa.
Inscreva-se nesta cerimónia aqui.
Para mais informações, visite www.premioinovacao.pt."

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016

Terá lugar na sede da IACA, na Av. 5 de Outubro, 21-2º Esqº, em Lisboa, no dia
15 de Dezembro de 2016, às 09 horas e 30 minutos, em primeira convocatória,
a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA da Associação Portuguesa dos Industriais
de Alimentos Compostos para Animais.
Esta Assembleia tem como Ponto Único a discussão e deliberação sobre o
orçamento de rendimentos e gastos da IACA para o ano de 2017.
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