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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS
DE ALIMENTOS COMPOSTOS PARA ANIMAIS

INFORMAÇÃO
SEMANAL
FLASH INFORMATIVO
 CEREAIS: Contingentes para Portugal e Espanha regressam à agenda negocial; Grupo de
Trabalho sobre o Plano Estratégico para a Promoção dos Cereais deve apresentar documento
ao Ministro da Agricultura até final do ano
 CADEIA ALIMENTAR: FoodDrinkEurope expõe um conjunto de práticas abusivas e exige uma
nova legislação
 CONCORRÊNCIA: Tribunal Europeu de Justiça, com base num exemplo francês, clarifica as
condições em que a PAC prevalece sobre o direito da concorrência
 PAC: Nervosismo e preocupações marcam a apresentação do documento sobre a revisão da
Política Agrícola pós 2020; maior flexibilidade e autonomia para os Estados-membros pode
complicar reforma e fragilizar o Mercado Único
 BOLSA DO PORCO (23/11/17): Tendência de manutenção
 BOLSA DO BOVINO (24/11/17): Descida de 0.04 €/kg carcaça, por maioria, nas novilhas;
manutenção nas restantes categorias e classificações


PREÇOS MÉDIOS DE PRODUTOS PECUÁRIOS (semana de 20/11/17 a 26/11/17):
AVES: Tendência de estabilidade no frango e ovos; subida no peru
BOVINOS: Tendência geral de manutenção
SUÍNOS: Tendência mista no porco classe E; estabilidade nos leitões
OVINOS: Estabilidade nos mercados de referência, com exceção da Cova da Beira (em alta)



COTAÇÕES INTERNACIONAIS DAS MATÉRIAS-PRIMAS



PREÇOS DOS CEREAIS NO MERCADO INTERNO



LEGISLAÇÃO:



RECORTES



ASSEMBLEIA GERAL DA IACA ELEGE ÓRGÃOS SOCIAIS PARA O TRIÉNIO 2018/2020

Despacho nº 10137/2017, de 22 de novembro de 2017, que estabelece um
mecanismo de apoio, sob coordenação do GPP, para a compra e entrega de alimentação
animal nas zonas devastadas pelos incêndios de 15 e 16 de outubro; Regulamento Delegado
(UE) 2017/2168, da Comissão, relativo às alterações nas normas de comercialização dos ovos
de galinhas criadas em ar livre, nos casos em que o acesso a espaços de ar livre é restringido
DE IMPRENSA: Destaques para a qualidade da carne dos Açores e para as
Práticas Restritivas do Comércio; glifosato aprovado por mais 5 anos na União Europeia, com
maioria qualificada de 18 Estados-membros

IS 48/2017 – Semana de 21 a 27/11/2017
Página 1

NOTÍCIAS DE MERCADOS
CEREAIS – Contingentes de importação para Portugal e Espanha voltam à
agenda de trabalhos
Depois de algum tempo sem direitos aduaneiros, regressando a 8 de agosto, – nas páginas da
IS, designadamente em agosto demos conta em pormenor deste tema e da fórmula de cálculo
– os contingentes de importação de cereais, designadamente de 500 000 tons de milho para
Portugal e de 2 milhões de tons de milho e 300 000 tons de sorgo para Espanha (importações
anuais) voltam à agenda política, de negociação, em Portugal e Bruxelas.
Deste modo e perante a escassa utilização do sorgo em Espanha – de 1 de janeiro até 7 de
agosto foram importadas 103 967 tons e depois de 8 de agosto apenas 26 250 tons – a
Comissão Europeia apresentou em 20 de novembro uma proposta de regulamento delegado
que prevê um abatimento forfetário de 100% do direito sobre o sorgo para o que resta importar
em 2017.
Uma vez que os preços do sorgo no mercado mundial são superiores aos do milho, esta foi a
forma encontrada para que o contingente possa ser importado na sua totalidade. Tendo em
conta os procedimentos necessários, de um ato delegado, este regulamento só poderá entrar
em vigor no decorrer do mês de dezembro, sendo aplicável até 28 de fevereiro de 2018.
Entretanto, o GPP já informou as Organizações da Fileira (ACICO, IACA, ANPROMIS) que
aceitou a proposta de consenso de iniciar o período de importação do contingente português
de milho (abatimento), a partir de 1 de janeiro de 2018.
No dia 27 de novembro está agendada uma reunião da Comissão Consultiva Setorial, no GPP
(Ministério da Agricultura) para analisar este tema, a situação do mercado e o Plano
Estratégico para o Setor dos Cereais, na sequência de reuniões do Grupo de Trabalho criado
para o efeito pelo Ministro Capoulas Santos.
Os cereais regressam assim, uma vez mais, à agenda política nacional.

CADEIA ALIMENTAR – FoodDrinkEurope expõe um conjunto de práticas
abusivas e exige uma nova legislação
Modificações unilaterais e retroativas de contratos, imposição de contribuições nos custos de
promoção de lojas ou outras iniciativas de marketing, transmissão de informação confidencial a
terceiros: estes são os principais abusos denunciados pela FoodDrinkEurope no quadro da
discussão sobre as práticas comerciais desleais (UFP), num dossier que acompanhámos na
FIPA e cuja posição foi enviada para Bruxelas, numa ligação estreita com a CENTROMARCA.
A posição da organização que representa a indústria europeia agroalimentar, incluindo as
bebidas, é a de que, perante as práticas abusivas, independentemente da dimensão das
empresas (naturalmente que as mais pequenas serão as mais penalizadas), a legislação
europeia tem de ter um impacto em toda a cadeia alimentar e não apenas na relação entre os
agricultores, mas também as pequenas e médias indústrias transformadoras e produtos
específicos.
A FoodDrinkEurope sublinha igualmente que os agricultores devem ser apoiados no seu
esforço pela competitividade, mais do que da concorrência.
Esta é também uma questão central da reforma da PAC, do plano de trabalho da Comissão
previsto para 2018 e dos Estados Gerais da Alimentação, lançados em França pelo Presidente
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Macron, do qual se esperam propostas legislativas sobre o funcionamento da cadeia alimentar
durante o primeiro semestre do próximo ano.

CONCORRÊNCIA - Juízes europeus clarificam em que condições a PAC tem
precedência sobre o direito da concorrência
As práticas que ocorrem entre várias organizações de produtores (OP) ou associações de
organizações de produtores (AOP) e as práticas que envolvam entidades não reconhecidas por
um Estado-membro, não podem escapar à proibição de cartéis: esta foi a decisão do Tribunal
de Justiça da UE, em resposta a um pedido do Tribunal francês, divulgada em 14 de
novembro.
De acordo com os juízes, a PAC tem precedência sobre os requisitos da concorrência,
mas apenas as práticas de acordo com os objetivos de um OP ou AOP podem ser
aceites.
Assim, a fixação coletiva de preços mínimos de venda não pode ser considerada proporcional
aos objetivos de regularização de preços ou concentração de oferta, quando não permite aos
produtores que vendem a sua própria produção, praticar um preço inferior a um determinado
preço.
No final de 2015, o Tribunal francês apelou ao Tribunal de Justiça da UE para estudar a
interpretação da regulamentação europeia num caso em que a Autoridade Nacional da
Concorrência aplicou uma coima de quase 4 milhões de euros num contrato de mercado
doméstico de 14 anos, sendo a endívia (chicória) o produto em questão.
O Tribunal de Recurso de Paris anulou esta decisão. A Autoridade da Concorrência apelou
para um outro Tribunal francês, e este dirigiu-se aos juízes europeus, solicitando a
interpretação da Lei europeia.
"A PAC anula os objetivos da competição".
Esta é a mensagem que decidiu manter a Associação dos Produtores de Endívias de França
(APEF) no julgamento do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias.
Os representantes dos produtores afirmam que os juízes reconhecem "implicitamente que
os mercados agrícolas não são mercados como outros" e, como tal, podem derrogar
determinadas regras do direito da concorrência.
Quanto à fixação de preços mínimos por OP, a APEF observa que o Tribunal considera esta
prática ilegal.
No entanto, os produtores estão serenos e confiantes relativamente à evolução do processo,
referindo que, no caso do suposto cartel dos produtores, "não foi imposto nenhum preço
mínimo, nem foi implementada qualquer política de preços ".
Validadas a abordagem do Regulamento OMNIBUS e a revisão da legislação relativa à
agricultura biológica
De facto, o negociador do Parlamento Europeu sobre a parte agrícola do Regulamento geral,
Michel Dantin (Grupo PPE, França), congratulou-se com o "esclarecimento essencial da
aplicação das regras da concorrência aos mercados agrícolas" pela decisão do Tribunal de
Justiça da UE no caso do cartel no mercado francês da endívia.
Segundo Michel, a abordagem defendida pelos deputados nas conversações sobre este texto e
"retida pelas instituições europeias" é "validada a posteriori pelo Tribunal", o que clarifica o
facto de que "as medidas da PAC têm precedência sobre o direito da concorrência ".
IS 48/2017 – Semana de 21 a 27/11/2017
Página 3

"Este julgamento interpretativo abre perspetivas interessantes e esclarece a aplicação da
derrogação geral do direito da concorrência: a proibição de fixar um preço baseia-se num preço
mínimo”. Este tema é particularmente relevante porque no quadro do futuro da PAC, está em
causa o fortalecimento das OP, que poderão ter regras específicas.
Entretanto, a Comissão de Agricultura do Parlamento Europeu deu luz verde à adoção das
medidas agrícolas do Regulamento global, bem como à revisão da legislação relativa à
agricultura biológica. Uma vez aprovadas pelo Conselho, a primeira poderá entrar em vigor no
início de 2018, e a segunda, no dia 1 de janeiro de 2021.

PAC – Nervosismo e orientações que inquietam marcam a apresentação da
Comunicação da Comissão sobre a reforma
Numa altura em que se aguarda o documento sobre a PAC pós 2020, um conjunto de ONG e
eurodeputados apresentam estudos que concluem que a atual PAC não atinge os objetivos
sociais e ambientais.
As explorações agrícolas diminuem e tornam-se cada vez maiores; os pequenos agricultores e
a agricultura familiar tende a desaparecer; o orçamento é alocado às grandes unidades
agrícolas, com 32% dos pagamentos destinados a 1.5% das explorações.
Se em termos económicos e sociais os objetivos estão longe de ser alcançados, ao nível
ambiental, os recursos alocados no quadro do segundo pilar (Desenvolvimento Rural) para as
medidas ambientais, para além do “greening” (30% dos pagamentos diretos com contrapartidas
ambientais) são muito limitadas.
O ambiente e as alterações climáticas devem orientar as medidas de políticas públicas.
No fundo, consideram que não existe ligação entre os instrumentos da PAC e os seus
objetivos.
É evidente que este tipo de estudos surgem para condicionar e influenciar as políticas. No
entanto, não restam dúvidas de que a nova PAC estará mais centrada no ambiente e no clima,
na sustentabilidade, procurando, por outro lado, dar resposta aos desafios da Sociedade e dos
consumidores.
Os riscos de uma maior flexibilidade, necessária de acordo com o “perfil” de cada Estadomembro (quem não se lembra da defesa das “especificidades da agricultura portuguesa”?),
prendem-se com uma PAC que promova as distorções de concorrência e que ponha em causa
o Mercado Único, o que seria uma péssima solução, perigosa e que apontaria para uma
renacionalização da PAC que deverá permanecer Comum.
Para já, o que a Comissão parece repetir até á exaustão é que a PAC deve ser simplificada e
modernizada, o que não se questiona.
O Futuro da Alimentação e da Agricultura
A Comunicação de 29 de novembro, já tem nome “O Futuro da Alimentação e da
Agricultura”, será relativamente generalista, aponta os caminhos que as propostas legislativas
irão corporizar, prevendo-se que sejam apresentadas em meados de 2018.
No entanto, este debate não consta do Plano de Ação da Comissão para 2018, o que pode
indiciar que esta Comissão poderá fazer um trabalho exploratório que pode ser deixado para o
futuro Executivo de Bruxelas, a partir de 2019.
E também com um novo Parlamento Europeu.
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É todo este enquadramento que inquieta, para além do Brexit e da discussão do Orçamento
plurianual pós 2020, tanto mais que os textos que se conhecem do draft do documento da
Comissão (preparatórios) referem uma grande margem de manobra para os Estados-membros
e uma obsessão do Presidente Juncker pela subsidiariedade.
O objetivo seria o de confiar nas máquinas administrativas dos países para controlar e
simplificar, o que, em Portugal, pelas experiências do passado, não constitui, em nossa
opinião, um bom prenúncio.
A confirmar-se, os riscos seriam maiores que as vantagens…
Confrontados com estes rumores, enquanto se espera pelo documento final e oficial, as
opiniões dividem-se entre “uma revolução desnecessária”, “preocupações acrescidas”,
sobretudo quando não foram estas as orientações ou conclusões da consulta pública bem do
debate que teve lugar já este ano. Comportando riscos de distorção de concorrência, de
colocar em perigo o Mercado Único (que celebra em 2018 os seus 25 anos) e de uma
excessiva regulamentação nacional, com normas, notificações…
A França já confirmou para dia 19 de dezembro uma Conferência nacional sobre o futuro da
PAC, que vai contar com a presença do Comissário Hogan.
Este responsável também vai reunir com o COPA/COGECA na próxima semana, cujos
representantes já fizeram saber que são contra qualquer plafonamento das ajudas e o
cofinanciamento.
No greening, defendem modelos equivalentes de certificação.
Um debate que se vai reabrir a partir da próxima semana sobre o futuro da agricultura e que
promete dividir os vinte e sete.
Para já, as reuniões das organizações europeias, com ou sem a Comissão multiplicam-se e, no
que respeita à nossa Associação, em dezembro teremos encontros ao nível da FEFAC (5 de
dezembro), mas representaremos aquela organização em Grupos de Diálogo Civil (11) e a
Conferência sobre Mercados Agrícolas (18 e 19).
Para além das posições da Indústria, teremos naturalmente presente a realidade específica de
Portugal, na defesa da Indústria agroalimentar nacional. Ainda sem data marcada, deverá
reunir igualmente o Grupo liderado pelo Ministro Capoulas Santos, em que representamos a
FIPA, em nome da Indústria portuguesa.
Para já, no documento a que a IACA teve acesso, a Comunicação fala no novo contexto da
Agricultura, nos caminhos que a PAC deve seguir para a modernização e simplificação, aborda
o problema dos rendimentos dos agricultores, a volatilidade e o risco, a atratividade e
resiliência, os jovens agricultores, o papel da alimentação, da saúde e da nutrição e,
finalmente, a dimensão global da PAC, com o comércio internacional e as migrações.
É de facto uma nova abordagem, o de uma Política Agrícola para uma Política que, para além
de Agrícola, é, também, Alimentar, o que releva o papel da Agroindústria e não apenas dos
agricultores.
Sem conhecer o orçamento e a proposta sobre as ajudas diretas, os riscos são demasiados.
A única certeza é a de que uma PAC renacionalizada não interessa a Portugal.
Por outro lado, os Estados-membros devem ser limitados na sua margem de manobra.
Fontes: Agra Europe nº 3 619, 3 620, DG AGRI/IACA
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BOLSA DO PORCO

INFORMAÇÃO SEMANAL

Sessão de 23 de novembro de 2017

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:

Espanha

23 de novembro

1.028

Lérida: Euros peso/vivo

França

23 de novembro

1.179

Holanda

17 de novembro

1.360

Dinamarca

23 de novembro

1.290

Alemanha

22 de novembro

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 30 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 46 de 24 de novembro de 2017

TENDÊNCIA: Descida de 0,04€ nas novilhas, manutenção nas restantes categorias.
Por maioria a tendência foi de descida de 0,04€ nas novilhas. Fez-se manutenção nas
restantes categorias.

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

Cotação

Novilhos

4.08

Novilhas

4.08

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 01 de dezembro 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

3,95

3,95

0,00%

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

2,00

2,20

10,00%

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

4,25

6,25%

2,50

2,50

0,00%

2,70

2,70

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

0,90

0,90

0,00%

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

1,25

1,25

0,00%

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

1,30

1,50

15,38%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia

1,38

1,38

0,00%

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

1,28

1,28

0,00%

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

1,40

1,50

7,14%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia

1,35

1,35

0,00%

Ovo Classificado M (ovotermo) EUR/Dúzia
Médio Tejo

1,25

1,25

0,00%

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

0,80

0,80

0,00%

Ovo a peso 60-68 g EUR/KG

1,45

1,45

0,00%

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

1,45

1,45

0,00%

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

1,35

1,35

0,00%

Perú 80% 5,7 a 9,8 Kg. EUR/KG - P. Carcaça (Grossista)

2,26

2,46

8,85%

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

1,28

1,27

-0,78%

Algarve

1,66

1,66

0,00%

Beira Interior

1,38

1,38

0,00%

Beira Litoral

1,27

1,27

0,00%

Entre Douro e Minho

1,48

1,47

-0,68%

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

1,45

1,44

-0,69%

Mercados

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

Semana Corrente em €

Variação

Alentejo

3,15

3,15

0,00%

Algarve

3,16

3,16

0,00%

Beira Litoral

3,17

3,17

0,00%

1,80

1,80

0,00%

Mercados
Leitões até 12 Kg

Leitões de 19 a 25 Kg.
Alentejo

Semana Anterior :
Semana Corrente:
Fonte: SIMA/GPP

De 13 a 19/11/2017
De 20 a 26/11/2017
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CEREAIS - PREÇOS DO MERCADO INTERNO
Semana Anterior em €

Semana Corrente em €

Variação

165,00

165,00

0,00%

Trigo Mole Forrageiro

180,00

180,00

0,00%

Cevada Forrageira (Hexástica)

184,00

180,00

-2,17%

Milho Forrageiro

167,00

168,00

0,60%

165,00

165,00

0,00%

163,00

163,00

0,00%

Mercados
ALENTEJO
Milho Forrageiro

LISBOA

RIBATEJO
Milho Forrageiro
BEIRA LITORAL
Milho Forrageiro

Semana Anterior :
Semana Corrente:
Fonte: SIMA/GPP

De 13 a 19/11/2017
De 20 a 26/11/2017
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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
Diário da República
Nº 225 – II série – 22 de novembro de 2017
Despacho n.º 10137/2017:
Estabelece um mecanismo de apoio, sob coordenação do GPP, para a compra e entrega de
alimentação animal nas regiões devastadas pelos incêndios ocorridos nos dias 15 e 16 de
outubro de 2017 PDF
Despacho n.º 10138/2017:
Suspensão da cobrança de preços pelos serviços relativos à identificação e registo animal que
se encontrem fixados no despacho n.º 5165-A/2017 PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 304 – 21 de novembro de 2017
Regulamento (UE) 2017/2158 da Comissão de 20 de novembro de 2017,
Que estabelece medidas de mitigação e níveis de referência para a redução da presença de
acrilamida em géneros alimentícios PDF
Decisão de Execução (UE) 2017/2165 da Comissão de 17 de novembro de 2017,
Que aprova o plano de erradicação da peste suína africana em suínos selvagens em
determinadas zonas da República Checa [notificada] com o número C(2017) 7536] PDF
Decisão de Execução (UE) 2017/2166 da Comissão de 17 de novembro de 2017,
Que altera o anexo da Decisão de Execução 2014/709/UE relativa a medidas de polícia
sanitária contra a peste suína africana em determinados Estados-Membros [notificada com o
número C(2017) 7540] PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 306 – 22 de novembro de 2017
Regulamento Delegado (UE) 2017/2168 da Comissão de 20 de setembro de 2017,
Que altera o Regulamento (CE) nº 589/2008 da Comissão no respeitante às normas de
comercialização dos ovos de galinhas criadas ao ar livre, nos casos em que o acesso a
espaços ao ar livre é restringido PDF
Decisão de Execução (UE) 2017/2174 da Comissão de 20 de novembro de 2017,
Que altera o anexo E da Diretiva 92/65/CEE do Conselho no que diz respeito ao certificado
sanitário para o comércio de abelhas e espécimes do género Bombus spp. [notificada com o
número C(2017) 7588] PDF
Decisão de Execução (UE) 2017/2175 da Comissão de 21 de novembro 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) 7835] PDF
Decisão de Execução (UE) 2017/2176 da Comissão de 21 de novembro de 2017,
Relativa a determinadas medidas de proteção provisórias contra a peste suína africana na
Polónia [notificada com o número C(2017) 7874] PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 309 – 24 de novembro de 2017
Regulamento de Execução (UE) 2017/2184 da Comissão de 22 de novembro 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
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RECORTES DA IMPRENSA

AGRICULTURA E MAR Actual
25.novembro.2017
PH DOS BOVINOS ABATIDOS NOS MATADOUROS DOS AÇORES ATESTA BOA
QUALIDADE DA CARNE
A Secretaria Regional da Agricultura e Florestas dos Açores, através do Instituto de
Alimentação e Mercados Agrícolas (IAMA), revelou que os valores das análises ao pH dos
bovinos abatidos nos matadouros dos Açores “atestam a boa qualidade da carne produzida no
arquipélago”.
Nos primeiros 10 meses deste ano, entre as quase 55 mil carcaças de bovinos que foram
analisadas, 96,17% apresentaram um pH inferior a 6 e apenas 0,02%, o que equivale a nove
animais, tinham um pH superior a 6,8.
Assim sendo, a totalidade das carcaças rastreadas nesse período, que representaram 84,5%
do total de bovinos abatidos, tanto para consumo local como para exportação, cumpriram com
os parâmetros internacionais de qualidade.
Nos matadouros de Santa Maria, Graciosa, São Jorge e Faial mais de 99% das carcaças de
bovinos analisadas obtiveram um pH inferior a 6, sendo que nos restantes matadouros a
percentagem foi sempre superior a 90%.
Analisadas 44 mil carcaças
No ano passado foram analisadas nos Açores cerca de 44 mil carcaças de bovinos, das quais
95,71% apresentaram um pH inferior a 6 e apenas cinco animais tiveram um pH superior a 6,8.
Estes bons resultados são fruto do esforço e do investimento realizado pelos agricultores, bem
como da melhoria das infraestruturas públicas regionais, nomeadamente ao nível dos
matadouros.
No próximo ano, o arquipélago ficará dotado com dois novos matadouros, um no Faial e outro
na Graciosa, ficando também concluída a remodelação e o aumento da capacidade de frio dos
matadouros da Terceira e de São Miguel.
Fonte: Agricultura e Mar Actual

CENTROMARCA
27.novembro.2017
PRÁTICAS RESTRITIVAS DE COMÉRCIO: CENTROMARCA DEFENDE LEI EUROPEIA
PARA FAZER FACE A “FENÓMENOS TRANSNACIONAIS"
A Centromarca considera que a realização da consulta pública mostra que a Comissão
Europeia está “cada vez mais decidida a avançar com uma legislação harmonizada” para
combater as Práticas Restritivas do Comércio.
A Centromarca defende que a harmonização da legislação europeia no que diz respeito ao
combate das Práticas Restritivas do Comércio pode conferir uma “atenção especial”
à regulação dos “fenómenos transnacionais” como o das denominadas “International Retail
Alliances” (centrais de compra internacionais), as quais têm um “crescente impacto no
funcionamento dos mercados”.
A associação vem reforçar o apoio a uma legislação uniformizada na Europa, na sequência da
consulta pública lançada pela União Europeia em agosto, cujo prazo de resposta terminou na
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passada sexta-feira. As respostas obtidas com a consulta servirão para a Comissão Europeia
avaliar, posteriormente, o impacto de novas medidas, incluídas no Programa de Trabalhos para
2018, e “complementar os trabalhos sobre a simplificação e a modernização da PAC” (Política
Agrícola Comum), lê-se na página da comissão.
Fonte: Hipersuper
Leia o artigo aqui

27.novembro.2017
AMBIENTALISTAS AVISAM: SECA ESTÁ A FAZER DISPARAR RECURSO A ENERGIA
NÃO-RENOVÁVEL
Associação Zero quer o país a procurar formas mais limpas de energia e lembra que o que
ficou dos incêndios deste Verão pode ser alternativa.
A associação ambientalista Zero alerta que a baixa disponibilidade de água nas grandes
barragens está a fazer disparar o recurso a fontes de energia não renováveis para produção de
electricidade.
De acordo com os dados da associação ambientalista, entre Janeiro e Setembro deste ano, a
geração de energia a partir do carvão e do gás natural produziu 24 milhões de toneladas de
dióxido de carbono, o que representa mais 31% do que em igual período do ano passado.
Em declarações à Renascença, a dirigente da Zero Carla Graça diz que, no mesmo período,
"a produção de electricidade com origem hídrica diminuiu 58% e a produção com recurso a
carvão aumentou 61%, com emissões de gases com efeito de estufa muito superiores do que
aquilo que estaria previsto que Portugal emitisse".
O país precisa, por isso, "de se adaptar já" a cenários de secas prolongadas e extremas "que
serão cada vez mais recorrentes e cada vez mais dramáticas nas próximas décadas".
O caminho, diz Carla Graça, passa por "mais energia renovável, mas não necessariamente
hídrica: eólica, fotovoltaica, microgeração e biomassa".
No pior ano da década em número de incêndios e de área ardida, Carla Graça aponta dá
especial destaque à produção de energia com recurso a biomassa como "uma forma rentável e
inteligente de utilizar os resíduos que se acumulam nos territórios florestais - sobretudo no
interior do país - e que, face à seca extrema, são responsáveis por incêndios de dimensões
dramáticas".
A dirigente da Zero lembra, contudo, que "não se deve cair na perversidade de plantar para
depois cortar e ter fonte de energia".

AGROPORTAL
27.novembro.2017
GLIFOSATO FOI AUTORIZADO POR MAIS CINCO ANOS NA EUROPA
Após dois anos e meio de polémica e reautorizações temporárias, o uso do herbicida acaba de
ser autorizado.
Os representantes dos Estados-membros reuniram-se esta segunda-feira para chegar
finalmente a acordo sobre a renovação do uso do glifosato, depois de terem adiado a decisão
por duas vezes este ano. A licença foi prolongada por mais cinco anos, aprovada por uma
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maioria qualificada de 18 Estados-membros (nove países votaram contra e um absteve-se),
noticia a agência Reuters.
Houve uma reunião a 25 de Outubro deste ano para votar a proposta de renovação do uso de
glifosato por mais dez anos. Depois de uma consulta informal para perceber junto dos Estadosmembros qual seria o seu sentido de voto, concluiu-se que a extensão da licença seria muito
provavelmente chumbada. E a votação foi, por isso, adiada.
Tendo em conta a falta de consenso entre os Estados-membros, a Comissão Europeia
reformulou a sua proposta, sugerindo então uma renovação de cinco anos, em vez de dez. E
foi marcada nova votação para 9 de Novembro. Face aos resultados dessa votação, a decisão
voltou a ser adiada.
Na reunião de 9 de Novembro, a França – que já tinha votado contra a proposta de dez anos e
que, no encontro de Outubro, aceitou um alargamento de quatro anos para o uso do herbicida
– votou novamente contra, bem como outros oito Estados-membros. Para que a proposta da
Comissão Europeia seja aprovada ou rejeitada, é necessária uma maioria de 55% dos
Estados-membro.
Esta segunda-feira, os Estados-membros voltaram a reunir-se para votar a renovação da
licença de uso do glifosato. A autorização temporária do glifosato na União Europeia, por um
período de 18 meses, estava a chegar ao fim, a 15 de Dezembro deste ano.
Fonte: Público

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Terá lugar na sede da IACA, na Av. 5 de Outubro, 21-2º Esq., em Lisboa, no dia 13 de
Dezembro de 2017, às 11,00 horas, em primeira convocação, a ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA da Associação Portuguesa dos Industriais de Alimentos Compostos para Animais,
com a seguinte
Ordem do Dia
Ponto Único – ELEIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS DA ASSOCIAÇÃO PARA O
MANDATO CORRESPONDENTE AO TRIÉNIO DE 2018-2020
(Mesa da Assembleia Geral, Direção e Conselho Fiscal)

Se à hora marcada não estiver presente a maioria dos sócios que nela têm lugar, a Assembleia
funcionará 30 minutos depois com qualquer número de presentes.
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