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INFORMAÇÃO
SEMANAL
FLASH INFORMATIVO

 POLÍTICA AGRÍCOLA: IACA apresenta os prós e contras, e as principais reações à
Comunicação da Comissão sobre a revisão da PAC pós-2020; estratégia vai ser apresentada
oficialmente ao Conselho Agrícola de 11 de dezembro e igualmente no Grupo de Diálogo Civil,
em Bruxelas
 PAC: Comissão não promete uma revolução, confirma defesa do Mercado Único e uma
Política Comum como elemento central do futuro da Agricultura da União Europeia
 LEITE: Comissão avança com proposta de suspensão da intervenção pública de leite em pó
para 2018, alegando melhoria do mercado do leite e produtos lácteos e riscos de aumento dos
stocks públicos; 18 meses depois da última crise, preços em Portugal situam-se em níveis
muito inferiores à média comunitária
 BSE: Casos isolados em Espanha e na Irlanda não põem em causa as medidas de combate e
erradicação, mas há que evitar situações de alarme
 BOLSA DO PORCO (30/11/17): Tendência de subida (0.013 €/kg)
 BOLSA DO BOVINO (01/12/17): Manutenção, por unanimidade, em todas as categorias e
classificações


PREÇOS MÉDIOS DE PRODUTOS PECUÁRIOS (semana de 27/11/17 a 03/12/17):
AVES: Tendência de estabilidade em todos os produtos avícolas
BOVINOS: Tendência de estabilidade
SUÍNOS: Tendência de manutenção
OVINOS: Coimbra, Elvas e Estremoz com tendência altista



COTAÇÕES INTERNACIONAIS DAS MATÉRIAS-PRIMAS



PREÇOS DOS CEREAIS NO MERCADO INTERNO



LEGISLAÇÃO: Medidas provisórias de proteção contra a peste suína africana na Polónia



RECORTES



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

DE IMPRENSA: Destaques para os alertas relativos ao “descontrolo” na gestão
das embalagens e para um artigo sobre as perceções dos consumidores sobre os produtos (É
natural é bom. Se é químico é mau. Certo? Hum…)
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NOTÍCIAS DE MERCADOS
POLÍTICA AGRÍCOLA - Bruxelas quer delegar a implementação da PAC nos
Estados-membros
Apresentada a 29 de novembro, a comunicação da Comissão Europeia sobre a próxima
reforma da PAC pós-2020, que será seguida de propostas legislativas antes do verão, "marca
uma mudança significativa na implementação" desta política, confirmou à imprensa o
Comissário da Agricultura Phil Hogan. Bruxelas propõe a manutenção do sistema de
pagamentos diretos e os dois pilares da PAC (ajudas diretas e Desenvolvimento Rural), mas,
por uma questão de simplificação e subsidiariedade, cada Estado-membro poderá desenvolver
e aplicar, após a aprovação pela Comissão, a sua própria estratégia para alcançar os objetivos
estabelecidos no nível da UE, especialmente para a ecologização (“greening”).
Subsidiariedade e risco de renacionalização
"O futuro da alimentação e da agricultura", o título do documento da Comissão, "merece melhor
que um debate tecnocrático sobre uma proposta de renacionalização", comentou, muito
criticamente, o think tank Farm Europe. "Esta subsidiariedade extrema seria uma simplificação
apenas para a administração europeia", referiram os responsáveis, sublinhando o risco de
"distorções económicas e ambientais da concorrência" na UE e falando de "um declínio na
ambição ambiental, logo que os Estados-membros possam adotar regras menos exigentes, no
sentido de ganhar competitividade”.
Reagindo a algumas críticas, igualmente do COPA, FoodDrinkEurope e FEFAC, Phil Hogan,
sublinha que "a PAC sempre foi uma política comum, aplicada em todos os países da UE.
Este continuará a ser o princípio orientador desta política no futuro".
Numa conferência realizada em Paris a 30 de novembro, Jerzy Plewa, Diretor-Geral de
Agricultura da Comissão Europeia (DG AGRI), também referiu que "mais responsabilidade não
significa a renacionalização da PAC". "Não haverá revolução e os EM não poderão fazer o que
querem ", insistiu. Do nosso ponto de vista, há que questionar até onde poderá ir a margem de
manobra dos países…a experiência portuguesa não é de facto a melhor se olharmos para o
passado. Tendemos a complicar.
De facto, a Comissão continua a ser muito vaga na sua comunicação, especialmente tendo em
conta o orçamento, que se desconhece. Apresentará as suas propostas sobre o quadro
financeiro da UE para o período pós-2020 no final de maio de 2018, e depois sobre a PAC.
Por ora, em nossa opinião, trata-se de um documento de boas intenções que tenta dar
resposta a tudo e ao mesmo tempo: ambiente, exigências da Sociedade, dos consumidores,
segurança alimentar, competitividade, dimensão internacional da agricultura, ou seja, o
contexto mundial em que nos enquadramos, relevante para os acordos comerciais. E, pela
primeira vez, aborda-se uma integração entre agricultura e alimentação, para além das
migrações e o papel da Europa e a sua relação com África, quer em termos de mão-de-obra,
inclusão e desenvolvimento daqueles países para conter esse fenómeno.
No entanto, os riscos são evidentes: de uma renacionalização da PAC, de aumentar o fosso
entre ricos e pobres, distorção de concorrência entre agriculturas, produções e agricultores,
colocar em causa o Mercado Único, onerar os custos dos produtos nacionais e europeus – indo
ao encontro das satisfações dos consumidores, muitas vezes apenas “modas” – perdendo
claramente competitividade nos mercados, internos e mundial. Percebe-se a motivação da
Comissão de deixar liberdade aos Estados-membros que tanto criticam as normas ou regras
de Bruxelas (muitas vezes injustamente) e desta forma limitam-se as “desculpas”, mas é
evidente que essa autonomia tem de ter limites e não pode colocar em causa o essencial.
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Por outro lado, nada é referido sobre o cofinanciamento dos pilares, sendo certa a vontade de
convergir nas ajudas, ou seja, aproximar os países que menos recebem (Portugal, mas
sobretudo os novos Estados-membros) da média europeia (a relação Este-Oeste que o
documento da Comissão refere). Mas se o orçamento não vai aumentar e é provável que seja
mais reduzido devido ao Brexit, será que os principais beneficiários da PAC estão disponíveis
para perder tais apoios? É evidente que não…
Demasiadas incógnitas, tanto mais que o OMNIBUS vai avançar com medidas que inicialmente
estariam na reforma (revisão das regras do “greening”, funcionamento da cadeia alimentar,
apoio a crises), mas que, por razões de calendário e de eficiência, foram antecipadas para o
próximo ano, a tal mini-reforma que muitos falaram, designadamente o Parlamento Europeu.
"Planos Estratégicos"
"O que fazer é aqui em Bruxelas, como implementar no terreno vai ser ao nível
nacional", resumiu Jyrki Katainen, vice-presidente da Comissão responsável pelo emprego,
crescimento, investimento e competitividade, que apresentará a comunicação sobre a próxima
PAC, a 11 de dezembro, aos ministros da agricultura da UE, uma vez que Phil Hogan, estará
em Buenos Aires, para a conferência ministerial da OMC. Naturalmente que as negociações
com o Mercosul não irão passar despercebidas, uma vez que são enormes as pressões
políticas para se fechar um acordo quanto antes. A agricultura e o agroalimentar estão a travar
(e bem) estas pretensões de outras áreas.
Neste mesmo dia 11 de dezembro, a IACA representará a FEFAC em Bruxelas, no Grupo de
Diálogo Civil sobre a PAC, onde a proposta será apresentada aos “grupos de interesse”.
De acordo com o documento, enquanto "a União deveria estabelecer os parâmetros essenciais
(objetivos da PAC, principais tipos de intervenção, requisitos básicos)", os Estados-membros
"deveriam assumir maior responsabilidade e responder a como eles pretendem alcançar os
objetivos e implementar os objetivos acordados. Devem tomar as suas decisões não
isoladamente, mas num processo estruturado que resultará num plano estratégico para a PAC,
cobrindo as intervenções do primeiro e segundo pilar. A Comissão avaliará e aprovará estes
planos, com vista a otimizar o contributo da PAC para as prioridades e os objetivos da UE e
para a consecução dos objetivos climáticos e energéticos". O modelo de implementação
continuará assim a garantir condições equitativas, preservando a natureza comum e dois
pilares desta política, como reafirma a Comissão.
Apoio ao rendimento mais "justo e melhor adaptado"
A fim de apoiar os rendimentos dos agricultores "de forma justa e mais adequada", a Comissão
sugere "explorar" várias possibilidades: "introduzir um limite máximo obrigatório para
pagamentos diretos, levando em consideração a mão-de-obra para evitar os efeitos de efeitos
negativos sobre o emprego; introduzindo pagamentos com um limite, como medida de redução
de ajuda para as grandes explorações; concentrar-se no pagamento redistributivo para poder
fornecer um suporte direcionado, por exemplo, para as pequenas e médias explorações". Ao
mesmo tempo, "as diferenças entre os Estados-membros em termos de ajuda da PAC serão
reduzidas", embora sejam reconhecidos "a grande variedade de custos relativos do trabalho e
da terra e os potenciais agronómicos".
Gestão dos riscos, tecnologias modernas, jovens agricultores
O documento sublinha igualmente que a PAC já oferece um conjunto hierárquico de
instrumentos que ajudam os agricultores a prevenir e gerir riscos, desde pagamentos diretos e
intervenções de mercado, até a compensação pós-crise e as medidas atuais do segundo pilar,
em particular um instrumento de estabilização do rendimento e ajuda aos seguros", lembra a
Comissão.
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No entanto, foi anunciada "uma plataforma permanente de gestão de riscos que será criada em
breve para fornecer aos agricultores, autoridades públicas e partes interessadas do setor um
fórum para compartilhar as suas experiências e práticas recomendadas, com o objetivo de
melhorar a implementação de instrumentos atuais e orientar futuros desenvolvimentos
políticos". Aqui, as seguradoras terão um papel fundamental.
A Comunicação propõe também incentivar a utilização de tecnologias modernas para apoiar os
agricultores e aumentar a transparência e a segurança dos mercados, e incentivar os mais
jovens a se comprometerem e revitalizarem a agricultura, em coordenação com as autoridades
dos Estados-membros nas áreas fiscais e à propriedade, planeamento e desenvolvimento de
competências. Será que a Biotecnologia faz parte dessa inovação?
Setores sensíveis e negociações comerciais
Por último, a Comissão Europeia sublinha a necessidade de assegurar a coerência entre as
políticas da União, tendo em conta a sua dimensão global, nomeadamente no que diz respeito
ao comércio, à migração e ao desenvolvimento sustentável. "Não se pode ignorar que alguns
setores agrícolas são incapazes de lidar com a liberalização do comércio total e a concorrência
com as importações". Por conseguinte, devemos continuar a reconhecer e dar devida atenção
às negociações comerciais, à natureza sensível dos produtos em questão e a considerar
formas de abordar a distribuição geográfica desigual das vantagens e desvantagens do setor
agrícola na União".
Acrescentamos nós, é essencial garantir as mesmas regras para o mercado interno e
importações. Não queremos ser um espaço de segurança alimentar e das normas mais
exigentes em termos ambientais e bem-estar animal? Então sejamos coerentes!
Proposta de novo condicionamento para substituir a ecologização
"Qualquer nova PAC deve refletir uma ambição mais elevada e ser mais orientada para os
resultados em termos de eficiência de recursos, proteção ambiental e ação climática", adverte
a Comissão Europeia na sua comunicação sobre o futuro da PAC pós 2020. Para atingir esse
objetivo, propõe abolir o esquema de ecologização introduzido no contexto da reforma de 2013,
que consiste em impor três medidas únicas - com uma série de flexibilidades - aos agricultores
e substituí-la por um novo mecanismo de implementação. Com base em resultados
mensuráveis. "O que não é o caso da PAC atual", diz a comunicação.
A implementação do “greening” é por vezes considerada menos ambiciosa do que o esperado
e as conclusões da consulta pública revelam que ela é percecionada como o elemento mais
laborioso e complexo da PAC, limitando a sua eficácia. Outra crítica é o excessivo encargo
administrativo das medidas, o sistema de controlo e auditoria e as sobreposições entre o
primeiro e o segundo pilares. Recorde-se que o “greening” faz parte das ajudas diretas.
Os objetivos serão fixados a nível europeu e continuarão a ser comuns, mas a sua
implementação efetiva será deixada aos Estados-membros ou mesmo às regiões. "Não haverá
mais o espectro de Bruxelas para medir a largura de uma cobertura ou impor uma série de
árvores para plantar", afirmou o Comissário da Agricultura, Phil Hogan.
Esta "nova condicionalidade" será baseada na implementação de um conjunto reduzido de
medidas. Cada Estado-membro - ou região - apresentará um plano estratégico (no prazo de 18
meses), tendo em conta a legislação e as políticas ambientais e climáticas da UE para "uma
abordagem mais focada e ambiciosa, mas flexível".
Estes planos, que consistem numa mistura de medidas obrigatórias e voluntárias em
ambos os pilares, terão de ser validados pela Comissão. Os Estados-membros terão de
estabelecer limiares quantitativos para atingir os objetivos, garantir que sejam alcançados e
monitorar a sua implementação de forma rigorosa e credível. E os indicadores (sobre a
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qualidade do solo, do ar, da água, da biodiversidade...) medirão a eficácia das medidas
implementadas a nível nacional ou regional.
Mas esta abordagem apresenta um risco, ligado à dimensão e especificidade dos Estadosmembros. Deste modo, a Comissão examinará, nomeadamente, como promover medidas que
proporcionem um elevado valor acrescentado europeu para o meio ambiente, como a
conservação de pastagens permanentes, a manutenção e criação de características
topográficas, a agricultura em zonas sujeitas a restrições naturais, agricultura biológica, ou
programas individuais e coletivos com foco na saúde do solo, biodiversidade e/ou gestão de
bacias hidrográficas, no sentido de mitigar os efeitos das alterações climáticas.

LEITE - Vinte e oito analisam a suspensão da intervenção pública
automática em 2018
A Comissão Europeia enviou ao Conselho da UE o seu projeto de regulamento destinado a
colocar a zero, para 2018, o limite máximo das compras efetuadas no âmbito da intervenção
pública sobre o leite em pó desnatado, contra as 109.000 toneladas que existem atualmente.
O objetivo é claro: evitar que os já grandes stocks de leite em pó (385.000 t) venham a
aumentar ainda mais a partir de 1 de março, quando vai ser aberto o período de intervenção. O
texto foi examinado em 4 de dezembro pelos especialistas dos vinte e oito no Comité Especial
de Agricultura e deve ser adotado por procedimento escrito. Mas vários Estados-Membros já
manifestaram a sua relutância, dizendo que este é um enfraquecimento da rede de segurança,
passados apenas 18 meses após o final da última crise do setor. A Comissão justifica o projeto
no pressuposto de que é provável, em 2018, que os preços do leite pagos aos agricultores
permaneçam a um nível que torne a produção de leite rentável, devido à alta procura atual de
manteiga e queijo, apesar dos preços relativamente baixos das proteínas do leite.
Ajuste necessário a nível global
De acordo com as conclusões do Observatório Europeu do Mercado de Lacticínios após a sua
reunião em Bruxelas, a 28 de novembro, "o atual aumento da produção mundial de leite
está a provocar uma tendência descendente no mercado. A procura permanece forte,
mas permanece abaixo da oferta. Por conseguinte, é necessária uma correção para
corrigir o desequilíbrio actual e evitar a acumulação de existências”. A recolha de leite na
UE aumentou 440.000 t em setembro e 0,4% entre janeiro e setembro. O recente aumento foi
particularmente notável na Alemanha, França e Irlanda. Os preços médios do leite na UE
atingiram 36,7 c/kg em setembro, 11% acima da média dos últimos cinco anos e o melhor
preço para um mês de setembro desde 2013. Portugal tem preços inferiores à média europeia,
na ordem dos 0.31 €, mais 4 a 5 cêntimos que os principais concorrentes.

BSE - Casos isolados detetados em Espanha e na Irlanda
A Espanha enviou um relatório à Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), em 27 de
novembro, sobre a deteção de um caso atípico de encefalopatia espongiforme bovina (BSE)
durante uma inspeção bovina no matadouro. O animal, cruzado, nasceu em 1999 e foi
proveniente da região de Castilha e Leão. A carcaça foi destruída. Este é o terceiro caso de
BSE detetado em Espanha desde o início do ano. Por causa da forma atípica, a Espanha não
altera o seu estatuto epidemiológico em relação a esta doença. Um caso isolado também foi
descoberto na Irlanda em janeiro. Esperemos que estes incidentes não venham a criar mais
alarmismos ou relançar a discussão, mas há que estar atentos e ser rigorosos nas medidas
que foram implementadas no sentido de combater esta doença.
Fontes: Agra Europe nº 3 621, DG AGRI/IACA
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BOLSA DO PORCO

INFORMAÇÃO SEMANAL

Sessão de 30 de novembro de 2017

Subida (€ 0.013)
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

30 de novembro

1.028

Lérida: Euros peso/vivo

França

30 de novembro

1.178

Holanda

24 de novembro

1.360

Dinamarca

30 de novembro

1.290

Alemanha

29 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 14 de dezembro de 2017 (quinta-feira), pelas 19 horas

A Mesa de Cotações
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BOLSA DO BOVINO
INFORMAÇÃO DE MERCADO
SESSÃO Nº 47 de 01 de dezembro de 2017

TENDÊNCIA: Manutenção em todas as categorias.
Por unanimidade a tendência foi manutenção em todas as 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 15 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

2,20

2,20

0,00%

Vitelo 3 a 6 meses - Turina EUR/Unidade

Évora (Produção)

OVINOS - Cotações nos Principais Mercados de Produção
Mercados

Semana Anterior em €

Semana Corrente em €

Variação

2,80

2,80

0,00%

2,45

2,45

0,00%

3,00

3,00

0,00%

4,00

4,00

0,00%

4,00

4,50

12,50%

4,25

4,25

0,00%

2,50

2,70

8,00%

2,70

2,80

3,70%

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

1,50

1,50

0,00%

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

1,50

1,50

0,00%

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)

2,46

2,46

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

1,27

1,27

0,00%

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

1,47

1,47

0,00%

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

1,44

1,44

0,00%

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

3,33

5,05%

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 20 a 26/11/2017
De 27/11 a 03/12/2017
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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)

180,00

179,00

-0,56%

Milho Forrageiro

168,00

170,00

1,19%

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 20 a 26/11/2017
De 27/11 a 03/12/2017

IS 49/2017 – Semana de 28/11 a 04/12/2017
Página 10

COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS

Fonte:Oil World
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Fonte: Boletim Mercolleida
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LEGISLAÇÃO NACIONAL E COMUNITÁRIA
Jornal Oficial da União Europeia
L 312 – 28 de novembro de 2017
Decisão de Execução (UE) 2017/2198 da Comissão de 27 de novembro de 2017,
Relativa a determinadas medidas de proteção provisórias contra a peste suína africana na
Polónia [notificada com o número C(2017) 8039] PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 313 – 29 de novembro de 2017
Decisão de Execução (UE) 2017/2201 da Comissão de 27 de novembro de 2017,
Que autoriza a colocação no mercado de 2′-fucosil-lactose, produzida com Escherichia coli
estirpe BL21, como novo ingrediente alimentar, nos termos do Regulamento (CE) nº 258/97 do
Parlamento Europeu e do Conselho [notificada com o número C(2017) 7662] PDF

RECORTES DA IMPRENSA
CENTROMARCA
04.dezembro.2017
"A CRISE ENSINOU-NOS A SER MAIS RIGOROSOS COM O ORÇAMENTO FAMILIAR"
Os portugueses voltaram a consumir mais fora de casa do que no interior das habitações. Este
crescimento, embora ligeiro, é um claro sintoma da confiança e otimismo que moldam agora as
escolhas dos consumidores.
Os portugueses estão “otimistas” e “confiantes” na conjuntura económica, razões que os levam
a apostar mais no chamado consumo fora do lar.
Esta é a conclusão do estudo da Kantar World Pannel apresentado na 5.ª edição do
‘Marcas+Consumidores’ da Centromarca e que teve em análise o consumo fora de casa, a
ligação entre o consumo saudável com a procura do bem-estar e ainda o e-commerce na ótica
dos Fast Moving Consumer Goods ou, por outras palavras, os bens de grande consumo que se
podem comprar num supermercado.
O valor do consumo feito fora de casa cresceu 3% face ao mesmo período do ano passado,
mas é “inferior a 2% daquilo que consumimos globalmente”, diz ao Notícias ao Minuto Pedro
Pimentel, Diretor-Geral da Centromarca, que apresentou as razões para que este consumo
tenha aumentado.
Leia o artigo aqui
Fonte: Noticias ao Minuto
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AGRICULTURA E MAR Actual
02.dezembro.2017
FUNGICIDA AZOXISTROBINA EFICIENTE NA AGRICULTURA, MAU PARA ORGANISMOS
AQUÁTICOS
A aplicação do fungicida agrícola mais utilizado no Mundo, à base da substância activa
azoxistrobina, é eficaz na agricultura, mas apresenta risco para os organismos aquáticos. Isso
mesmo revela um estudo realizado entre 2011 e 2016.
Financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), a investigação foi liderada por
Elsa Teresa Rodrigues, do Centro de Ecologia Funcional da Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), e pretendeu dar resposta a uma lacuna
identificada pela Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA, na sigla original em
inglês), em 2010.
Na altura, ao efectuar uma revisão da avaliação do risco ambiental da azoxistrobina, a EFSA
alertou a comunidade científica para a falta de dados sobre os efeitos deste pesticida nos
organismos aquáticos.
Elsa Rodrigues, que se preparava para efectuar a sua tese de doutoramento, viu aqui uma
oportunidade para responder ao desafio da EFSA. Sob orientação de Miguel Pardal, escolheu
estudar a ocorrência, o destino e o efeito da azoxistrobina nos ecossistemas aquáticos.
Para caracterizar o risco ecológico da azoxistrobina nos sistemas aquáticos, a investigadora
contou com a colaboração do Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC) da UC, das
Universidades de Aveiro e do Algarve e do IAREN – Instituto da Água da Região do Norte.
A investigação
A equipa começou por desenvolver e validar metodologias analíticas que permitissem
determinar os níveis de azoxistrobina e de outros cinco pesticidas em amostras de água e
sedimento, assim como em amostras biológicas complexas (macroalgas, plantas aquáticas e
animais aquáticos) e, posteriormente, estudar a variação sazonal e espacial destes pesticidas
no estuário do rio Mondego.
Neste trabalho, os investigadores avaliaram ainda a toxicidade da azoxistrobina a diferentes
níveis da organização biológica.
“A nível sub-regular foi utilizada a mitocôndria como modelo experimental, tendo sido estes
organelos isolados de hepatopâncreas de caranguejo (Carcinus maenas); ao nível celular
foram utilizadas seis linhas celulares derivadas de mamíferos e peixes; e ao nível da população
utilizaram-se formas larvares e juvenis de vários organismos marinhos. Este trabalho permitiu
ainda determinar e validar a concentração máxima sem efeitos para os organismos aquáticos,
parâmetro fundamental para a caracterização do risco”, explica Elsa Rodrigues.
Os resultados do estudo “concluem que existe a possibilidade de haver efeitos adversos no
compartimento água resultantes da aplicação agrícola da azoxistrobina. O conhecimento agora
obtido é um contributo importante para a próxima revisão da EFSA, que acontecerá em 2021,
auxiliando a decidir se este fungicida deve ou não continuar a ser comercializado”, acentua a
investigadora da FCTUC.
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Sem ensaios letais com peixes
Este projeto deu ainda um importante contributo para o desenvolvimento de ensaios
ecotoxicológicos alternativos ao uso de peixes (organismos vertebrados) em laboratório:
desenvolveu um trabalho de revisão sobre a utilização do invertebrado Carcinus maenas como
modelo experimental credível e identificou a linha celular e o ensaio laboratorial mais
adequados para substituir os tradicionais ensaios letais com peixes, para o fungicida estudado.
O estudo foi recentemente distinguido com uma menção honrosa na primeira edição do Prémio
de Doutoramento em Ecologia – Fundação Amadeu Dias, promovido pela SPECO – Sociedade
Portuguesa de Ecologia.
Fonte: Agricultura e Mar Actual

05.dezembro.2017
ZERO DENUNCIA DESCONTROLO NA GESTÃO DAS EMBALAGENS
Ambientalistas cruzaram dados de 2016 da Agência Portuguesa do Ambiente e da Sociedade
Ponto Verde, que revelam mais de meio milhão de toneladas de embalagens que não pagam
taxas de reciclagem.
Por cada sete quilos de embalagens de vários tipos de materiais que em 2016 estavam
integradas no Sistema Ponto Verde haveria outros cinco quilos e meio circulando à margem da
lei, sem pagar as respectivas taxas de reciclagem, denuncia a Zero. A associação
ambientalista pede uma investigação a esta disparidade, que interpreta como um sinal de
descontrolo na gestão das embalagens em Portugal. Só em plástico de vários tipos haveria 300
mil toneladas a circular à margem da lei, segundo os dados recolhidos na Agência Portuguesa
do Ambiente (APA) e na Sociedade Ponto Verde (SPV).
A Zero pediu os dados de 2016 às duas entidades e os resultados acabaram por surpreender o
responsável pela área dos resíduos da Zero, Rui Berckemeyer, que não esperava um fosso tão
grande entre o retrato fornecido pela empresa que até 2016 geria em exclusivo o fluxo das
embalagens e o da APA, que resulta dos dados de caracterização dos vários tipos de resíduos
que, recolhidos junto dos consumidores, entram nos vários sistemas multi-municipais de
tratamento de lixos urbanos do país.
Ora, para a SPV, nesse ano foram cobradas taxas sobre 705,6 mil toneladas de embalagens,
enquanto a APA refere recolhas a rondar as 1252 mil toneladas, o que dá uma diferença de
546,4 mil toneladas. Desta quantidade aparentemente fora de controlo, cerca de 300 mil são de
vários materiais de plástico, para o qual é de um para três a diferença entre os valores
indicados pela Ponto Verde (150 mil toneladas) e o que terá entrado nos operadores regionais
de gestão de resíduos (450 mil). Mesmo outros produtos específicos, como os ECAL, um
material que mistura plástico, alumínio e cartão, e é usado em leite e sumos, essencialmente,
as 58,7 mil toneladas indicadas pela APA são quase o dobro das 30 mil toneladas que a SPV
reportou à Zero.
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Mesmo assumindo que "não tem poderes inspectivos", e que a lei prevê que é do produtor de
embalagens a responsabilidade pelo seu destino, a Ponto Verde contesta a leitura da Zero. Em
resposta ao PÚBLICO; a empresa assinala que no âmbito da monitorização e auditoria dos
embaladores e/ou importadores com quem tem contratos celebrados, só nos últimos 5 anos
realizou mais de cem auditorias. E explica que as embalagens com que lida "são pesadas
limpas não se podendo comparar com as quantidades de embalagens existentes nos resíduos,
que se encontram sujas e com contaminantes que lhe fazem aumentar o peso".
A SPV argumenta, por exemplo, que "um saco de plástico existente nos resíduos urbanos pode
ter um peso de cerca de 60% superior ao de um saco limpo e que é declarado à SPV porque
tem humidade e sujidade à superfície". E refere também que os Sistemas de Gestão de
Resíduos Urbanos têm acesso a alguns resíduos industriais e outros não urbanos nas suas
recolhas, os quais não são provenientes do Sistema de recolha selectiva e porta-a-porta, o que
faz aumentar indevidamente o número apresentado.
Rui Berckemeyer contesta a importância da sujidade no peso das embalagens já usadas. Até
admite que os números da APA, que decorrem de leituras feitas por amostragem pelos
operadores multi-municipais que têm a responsabilidade de encaminhar para reciclagem os
resíduos, possam não ser exactos, mas são os que existem e são calculados por parâmetros
validados pelo Governo, nota. Em todo o caso, argumenta, ainda que a disparidade possa, na
verdade, ser um pouco mais baixa, ela não deixa de ser “extremamente preocupante”, pelo que
significa de distorção do mercado das embalagens e por pôr em causa as metas nacionais de
reciclagem.
Impacto no ambiente
Do ponto de vista económico, a questão da sub-notificação torna-se sensível numa altura em
que a Sociedade Ponto Verde deixou de ter o exclusivo da gestão do fluxo destes materiais,
passando a operar com mais dois concorrentes. “Este não pagamento do Ponto Verde por
parte de mais de meio milhão de toneladas de embalagens aparenta configurar uma situação
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de ilegalidade generalizada, pelo que se torna urgente uma acção de fiscalização por parte das
entidades oficiais", afirma a Zero, criticando a inoperância fiscalizadora da Agência Portuguesa
do Ambiente. Entidade que o Público tentou ouvir, sem sucesso.
Outra preocupação decorrente desta disparidade dos números é o seu impacto no ambiente e
nas metas de redução e reciclagem de resíduos urbanos a que o país se comprometeu.
“Considerando que afinal existem, pelo menos, mais meio milhão de toneladas de embalagens
nos Resíduos Urbanos”, a zero assinala que o Ministério do Ambiente tem de aumentar “de
imediato” as metas de reciclagem de embalagens para os Sistemas de Gestão de Resíduos
Urbanos, fixadas por despacho em 2015, “já que estimou nesse ano que o total de embalagens
se situaria nas 680 mil toneladas, ou seja, apenas 52% do que efectivamente entra no
mercado”, alerta.
Olhando para os dados agora obtidos e para a ambição inscrita no Plano Estratégico dos
Resíduos Urbanos 2020, a associação frisa que “se torna imprescindível rever a meta de
reciclagem inaceitavelmente baixa relativa aos plásticos, a qual é de apenas 22,5%,
considerando os impactes que este tipo de material tem no ambiente, em particular nos
oceanos”. Contactado pelo Público, a tutela remeteu para mais tarde uma reacção a estes
dados, por impossibilidade de agenda do secretário de Estado do Ambiente.
Fonte:Público

06.dezembro.2017
AS EMPRESAS EXPORTADORAS TÊM MAIS APOIO BANCÁRIO
"Para as boas empresas, há sempre oferta bancária" referiu José Luis Vega, director da banca
de empresas do Bankinter Portugal. Nuno Abrantes sublinhou que a Jerónimo Martins tem um
protocolo com a CAP para pagar facturas em 10 dias a empresas agrícolas.
"Para as boas empresas, com balanços robustos e negócios internacionais, há sempre uma
oferta bancária, pois os bancos estão dispostos a atender os bons projectos empresariais"
referiu José Luis Vega. Realçou que "as empresas exportadoras estão em melhores condições
para aceder aos financiamentos porque reforçaram os seus balanços".
António Simões da Sovena referiu que "não têm razões de queixa da banca". Explicou que nos
países em que estão instalados procuram trabalhar com os bancos locais, como acontece em
Espanha e nos Estados Unidos. Criticou a visão patrimonialista do risco e a pouca atenção
dada ao cash flow, por parte dos bancos. Exemplificou que foi mais fácil financiar as aquisições
dos terrenos dos olivais do que aceder aos financiamentos para a operação de plantação.
Jerónimo Martins ajuda PME
João Miranda realçou que o forte investimento feito pela Frulact "foi suportado com o apoio da
banca, sobretudo da banca que está em Portugal", mas não deixou de destacar que "não é
esta a situação que se vive em muitas PME em Portugal".
Nuno Abrantes destacou a solidez do balanço e a geração de cash flow, que permite à
Jerónimo Martins fazer investimentos com capitais próprios e aceder à banca internacional.
Mas assinalou que, durante a crise financeira, muitos dos seus fornecedores agrícolas tiveram
sérias dificuldades de acesso a financiamento, o que colocava em causa a sua sobrevivência.
Para suster este fenómeno e garantir fornecimentos, a Jerónimo Martins fez um protocolo com
a CAP para pagar facturas em dez dias. "Os protocolos continuam em vigor", referiu Nuno
Abrantes.
Fonte: Jornal de Negócios
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06.dezembro.2017
SE É NATURAL É BOM. SE É QUÍMICO É MAU. CERTO? HUM...
Responda depois de ler a argumentação científica dos membros da Comunidade Céptica
Portuguesa
Devemos temer os químicos? A pergunta é pertinente e atual, uma vez que a quimiofobia – um
receio exagerado relativamente a produtos químicos ou, num sentido mais lato, à química em
geral – aparece disseminada em alguns segmentos da sociedade, em particular entre os
adeptos de um estilo de vida “alternativo e natural”. Mas fará sentido uma dicotomia “químico
versus natural”? Na sequência de informação veiculada na internet sobre o monóxido de dihidrogénio (MDH), um produto químico com características algo assustadoras, várias petições
têm circulado para que esta substância seja banida. Convidamo-lo a ler o que se segue e a
decidir se assinaria a petição.
Os efeitos do MDH: é um componente da chuva ácida; contribui para o efeito de estufa; pode
causar queimaduras; contribui para a erosão da paisagem natural; acelera a corrosão e
ferrugem de alguns metais; diminui a eficiência dos travões dos carros; encontra-se em rios,
lagos e até no gelo antártico; provoca a morte quando inalado; a baixas temperaturas, pode
romper as células e tecidos de um organismo. O MDH é utilizado: como um poderoso solvente;
em centrais nucleares; como retardador de incêndios; como aditivo de fast-food; em
investigação animal; na tortura; em rituais de culto.
E você, assinava?
Em resumo: é impossível avaliar a segurança de um produto apenas pelo facto de ser de
origem natural ou sintetizado pelo Homem; os produtos ditos naturais também contêm
químicos; algumas substâncias podem ser benéficas ou prejudiciais dependendo da dose e da
interação com outros compostos; e rotular produtos como “livres de químicos”... não passa de
uma estratégia de marketing.
Leia o artigo aqui
Fonte: Visão
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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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