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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS
DE ALIMENTOS COMPOSTOS PARA ANIMAIS

INFORMAÇÃO
SEMANAL
FLASH INFORMATIVO
 ALIMENTAÇÃO ANIMAL: Comissão Europeia está a analisar a autorização de
proteínas transformadas de insetos na alimentação animal (aquacultura)
 PAC: Gestão de riscos versus ajudas diretas e mais “greening” no centro de um
debate sobre a reforma pós 2020 que vai começar oficialmente em janeiro com uma
consulta pública à sociedade civil
 MERCADOS: Perspetivas para o horizonte 2026 favoráveis para os setores avícola,
suínos e leite, impulsionados pelas exportações e procura de proteína animal;
alimentos compostos com tendência positiva e carne de bovino com maiores
dificuldades
 LEITE: Preços nas explorações pecuárias com tendência de subida nos últimos
quatros meses, mas cerca de 3% abaixo dos níveis registados no período homólogo
de 2015
 OGM: Luz verde da EFSA para novos eventos de milho e soja
 BOLSA DO PORCO (08/12/16): A Bolsa não se realizou devido ao feriado
 BOLSA DO BOVINO (09/12/16): Subida de 0.05 € nas novilhas e vitelas; manutenção nas
restantes categorias e classificações
 PREÇOS MÉDIOS DE PRODUTOS PECUÁRIOS (semana de 05/12/16 a 11/12/16):
AVES: Subida no frango, ovos e peru
BOVINOS: Tendência geral de manutenção
SUÍNOS: Tendência de estabilidade
OVINOS: Estabilidade em todos os mercados de referência
 COTAÇÕES INTERNACIONAIS
INTERNO

DAS

MATÉRIAS-PRIMAS E PREÇOS

DOS

CEREAIS

NO

MERCADO

 LEGISLAÇÃO: Regulamento de Execução (UE) 2016/2150 da Comissão, de 07 de
dezembro, relativo à autorização das preparações de Lactobacillus plantarum DSM
29025 e Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 como aditivos em alimentos para
animais para todas as espécies
 RECORTES DE IMPRENSA: Destaques para a evolução da Agricultura nos últimos 30 anos,
Contratação Coletiva e rotulagem (impacto dos Semáforos Nutricionais)
 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA IACA
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NOTÍCIAS DE MERCADOS

ALIMENTAÇÃO ANIMAL - Bruxelas pondera autorização de proteínas de
insetos nos alimentos para peixes
Em resposta a uma pergunta parlamentar, o Comissário Europeu para a Saúde, Vytenis
Andriukaitis, confirmou que Bruxelas está a considerar alterações aos regulamentos, para
permitir a utilização de proteínas animais transformadas, de insetos, nos alimentos para peixes.
Os insetos criados para a produção de alimentos para animais são considerados uma atividade
pecuária, pelo que os substratos para a alimentação destes insetos devem cumprir com a
legislação comunitária sobre a segurança dos alimentos para animais, referiu o alto
responsável pela pasta da saúde e segurança alimentar. Os resíduos de frutas e legumes
podem ser utilizados como alimento para os insetos se estiverem em conformidade com as
disposições legais em matéria de contaminação microbiológica e dentro dos limites máximos
de resíduos de produtos químicos, mas estes não poderão ser criados em efluentes pecuários,
como foi considerado inicialmente.
Este anúncio foi naturalmente bem acolhido pela Plataforma internacional de insetos para
alimentação humana e animal (IPIFF). Um primeiro passo, espera a organização e todos nós,
para que a farinha de insetos seja autorizada noutras espécies, para além da aquacultura. No
entanto, depois destas autorizações, ainda terão de passar pela aceitação dos consumidores,
um passo fundamental para que seja uma realidade no curto prazo.
Saliente-se, desde já, que a FAO desde há muito considera que os insetos são uma alternativa
viável para fazer face aos problemas da proteína, em termos de preço e disponibilidade.

PAC 2020 - Gestão de riscos versus ajudas diretas no centro das reflexões
que serão lançadas em 2017
Já aqui referimos, na semana anterior, que janeiro de 2017 abrirá oficialmente as discussões
sobre a futura reforma da PAC após 2020, com uma consulta pública.
O Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, confirmou em 6 de dezembro, por
ocasião do seu discurso na abertura da Conferência anual sobre as perspetivas de médio
prazo para os mercados agrícolas, que essa consulta pública será lançada no início do próximo
ano. Na sua alocução, dirigindo-se aos participantes, referiu que este primeiro passo "permitirá
a cada um de vós contribuir para o debate sobre a direção que esta política estratégica de
extrema importância deve tomar no futuro. Simplificação e modernização serão as palavras de
ordem e o principal objetivo da Comunicação sobre o futuro da PAC que a Comissão tenciona
adotar antes do final de 2017".
Com três desafios centrais a serem respondidos para toda a sociedade: segurança alimentar,
proteção do ambiente e s alterações climáticas. Esta comunicação, como também salientámos,
pode ser seguida, ainda em 2018, de propostas legislativas.
Gestão de riscos, ambiente, renovação de gerações e simplificação
Falando a seguir ao líder da Comissão, o Comissário da Agricultura, Phil Hogan, delineou
algumas áreas de reflexão para os próximos meses: "Sem prejuízo do resultado, penso que
existem alguns princípios fundamentais que devem orientar este importante trabalho. A PAC
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deve garantir uma maior resiliência para o mercado, uma produção agrícola mais sustentável e
a renovação de gerações". E especificou que os últimos dois anos demonstraram que devemos
reconsiderar a eficácia dos instrumentos disponíveis. Algumas das perguntas que têm de ser
colocadas: as ferramentas existentes permitem-nos uma intervenção suficiente e rápida para
responder a uma crise? Não devem dispor os agricultores de medidas mais integradas para
ajudar em tempos de crise, com base na gestão do risco? Os produtores e a agroindústria, têm
capacidade de diversificar os seus mercados ou encontrar novos mercados em tempos de
crise?". O Comissário Europeu também enfatizou a simplificação da PAC, em primeiro lugar
para os beneficiários, e o facto de que a próxima reforma deve fornecer um maior nível de
exigências ambientais.
O Comissário Europeu para o Ambiente, Karmenu Vella, também presente na ocasião, saudou
a proibição da utilização de pesticidas em áreas de interesse ecológico (EFA) como proposto
por Bruxelas, que é um primeiro passo na direção da introdução de uma maior componente
ambiental na futura PAC. Estas áreas de interesse ecológico não irão servir, seguramente,
para o aumento da produção de proteína como se pensava inicialmente, com a possibilidade
de se produzir soja ou proteaginosas.
Orçamento restritivo
Existe, no entanto, um problema suplementar: um orçamento restritivo e ainda mais
problemático com a provável saída do Reino Unido, o que vai exigir equilíbrio e “arbitragem”.
Tassos Haniotis, Diretor da Economia e Perspetivas para a Direção-Geral da Agricultura (DG
AGRI), defendeu que a intervenção no mercado deve continuar a ser o último recurso. E, de
qualquer forma, com o aumento da volatilidade dos preços, "a eficácia destas ferramentas é
cada vez mais limitada”.
"As ferramentas de gestão de risco na atual PAC, que raramente são utilizadas, parecem ser a
nova resposta para lidar com a volatilidade do mercado. O orçamento governa o primeiro pilar
com base numa lógica anual que é difícil de conciliar com a volatilidade, sempre imprevisível. E
se a parte dissociada da ajuda (pagamentos diretos) é importante, é ainda mais difícil
desencadear um mecanismo de apoio à crise, adianta aquele responsável da DG AGRI.
Será, portanto, fazer escolhas.
A implantação dessas ferramentas vai ser uma questão política da maior relevância porque a
escolha vai ser, provavelmente, menos ajudas diretas (pagamentos diretos), mais “greening” e
mais gestão de risco, com seguros, como já acontece na política agrícola dos EUA.
Comércio externo é relevante, mas não se pode ignorar a importância do Mercado Único
Na sua tradicional conferência anual de apresentação das perspetivas a médio prazo para os
mercados agrícolas, a Comissão apresentou uma atualização dos principais fatores de
crescimento para cada setor, com destaque para a pecuária.
Para muitos sectores (lacticínios, carne de porco, aves, cereais) numa agricultura europeia
cada vez mais aberta ao comércio internacional e com um consumo interno "maduro", são os
mercados externos, de acordo com especialistas de Bruxelas, que deverão impulsionar a
procura.
No entanto, advertiu o Presidente Jean-Claude Juncker, na abertura desta conferência, “as
exportações são importantes para o crescimento do Setor, mas os mercados internacionais são
caracterizados por uma volatilidade muito perigosa, pelo que não devemos deixar de manter o
foco sobre o Mercado Único europeu ".
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MERCADOS – Perspetivas para 2026 apontam para preços baixos e
produções impulsionadas pelas exportações
Preços relativamente baixos e um mercado impulsionado pela procura de proteína animal são
as principais tendências esperadas pela Comissão Europeia para o sector agrícola nos
próximos dez anos.
A DG AGRI apresentou a 6 de dezembro o 7º Relatório anual sobre as perspetivas de médio
prazo para os mercados agrícolas 2016/2016, numa conferência em Bruxelas.
Num contexto geral de declínio dos preços da energia e dos preços das “commodities”, a
crescente procura e acessibilidade da alimentação mundial devem promover o sector da
pecuária, leite, aves e suínos.
A utilização total de alimentos compostos para animais poderá aumentar 2,9% nos
próximos dez anos. Por outro lado, a procura de cereais na UE deve crescer 6% em 2026,
principalmente para a produção de rações, com o milho a ser o principal beneficiado.
Pelo contrário, para as oleaginosas, Bruxelas espera um declínio gradual na utilização de colza
em favor da soja. Resultado: as áreas devem diminuir e aumentar as importações de soja,
pressionando ainda mais esta matéria-prima.
Esta tendência marca uma reversão da última década que pode ser explicada pelo facto de
que os alimentos compostos para animais vão ser o principal motor da procura de oleaginosas,
dada a estagnação dos biocombustíveis, devido à incerteza política.
O aumento da procura e da produção de biocombustíveis na UE deve crescer até 2020 (6,5%
da energia no sector dos transportes). Para além dessa data é difícil prever o que vai acontecer
no longo prazo de forma clara, sobretudo com a proposta da Comissão de limitar a 3,8% os
biocombustíveis de primeira geração até 2030.
A maior parte do aumento da produção deverá ser proveniente das matérias-primas e das
importações não agrícolas, em vez de matérias-primas comunitárias, com exceção do milho
utilizado para a produção de etanol.
Aves, suínos e leite impulsionados pelas exportações
Para o setor de pecuária, aves, carne de porco e leite devem aumentar e a carne de bovino
deverá ficar ligeiramente para trás, pela concorrência das importações.
A produção de carne suína deverá expandir-se ligeiramente (menos de 1,3% até 2026 em
relação aos seus níveis de 2016). No contexto de um aumento limitado do consumo interno, o
aumento vai depender das exportações, que devem crescer de forma constante, apoiada pela
procura mundial e pelos preços baixos. Espera-se, no entanto, uma forte concorrência dos
Estados Unidos e do Brasil.
A produção de carne de aves de capoeira deve aumentar cerca de 5% durante o período,
impulsionada novamente pela procura global. As exportações para a UE devem chegar a 1,7
milhões de toneladas em 2026 (+ 15%). No entanto, os preços vão estar sob pressão e
permanecerão abaixo dos níveis observados em 2011-2015, devido ao aumento da
concorrência.
Finalmente, para o sector leiteiro, as restrições ambientais vão desempenhar um papel
importante no futuro, limitando o desenvolvimento da produção em algumas partes da Europa.
O aumento na produção de leite na UE durante a próxima década deve ser moderado (1,3
milhões de toneladas de leite por ano, em média) e menor que nos últimos anos. No entanto, a
UE deve tornar-se o maior exportador mundial de produtos lácteos até 2026, à frente da Nova
Zelândia.
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Rendimento total das explorações em baixa
O rendimento agrícola total da UE deve cair drasticamente em termos reais - 14% até 2026,
principalmente por causa dos baixos preços agrícolas, de acordo com especialistas da
Comissão Europeia.
No entanto, o rendimento por unidade de trabalho deverá aumentar ligeiramente (+ 2%), devido
à reestruturação do sector, incluindo a redução continuada da força de trabalho.

LEITE - Preços nas explorações em alta pelo quarto mês consecutivo
Os preços do leite nas explorações europeias devem aumentar, em média, pelo quarto mês
consecutivo, de 2,3% em novembro, de acordo com as últimas estimativas publicadas pela
Comissão Europeia. Bruxelas reviu significativamente em alta os preços de outubro, estimados
em 1,8% no mês passado e, finalmente, para 7,3%, segundo dados consolidados.
De facto, esta é uma tendência que se acentua, com 3% em agosto e 5,1% em setembro, mas
apesar da alta, mantém-se 3% abaixo do seu nível de 2015, no período homólogo.
O aumento deverá continuar até final do ano, ajudado pelo programa de redução da produção
de leite (€ 150 milhões) que irá reduzir a produção em 1,07 milhões de toneladas, uma queda
esperada de 2,9% da produção nos últimos três meses do ano em comparação com o mesmo
período do ano passado. Ao que apurámos, em Portugal regista-se uma relativa estabilidade,
com preços inferiores aos da média europeia.

OGM - Luz verde da EFSA para novos eventos de milho e soja
geneticamente modificados
Num parecer datado de 5 de dezembro, a Autoridade Europeia para a Segurança dos
Alimentos (EFSA), deu luz verde para a colocação no mercado da UE (para transformação, e
alimentação humana e animal) de duas novas variedades transgénicas da empresa Dow
AgroSciences, soja e milho.
A soja DAS-81419-2 é resistente a insetos e tolerante ao herbicida glufosinato. O DAS-40278-9
milho é tolerante a dois herbicidas, 2,4 D e ariloxifenoxipropionato (FOP).
A EFSA considera que as duas variedades são tão seguras para a saúde e ambiente como os
seus equivalentes convencionais.
A proposta de autorização na UE deve ser apresentada nos próximos meses pela Comissão
para votação pelos peritos nacionais dos Estados-membros que, na linha das posições
anteriores, continuam sem uma posição consensual (longe disso, como sabemos) sobre a
biotecnologia agrícola.

Fontes: Agra Europe nº 3 573, DG AGRI/IACA
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BOLSA DO PORCO

INFORMAÇÃO SEMANAL

Sessão de 08 de dezembro de 2016

Não se realizou
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

01 de dezembro

1.614*

Carcaça, 57% de carne

Espanha

01 de dezembro

1.132*

Lérida: Euros peso/vivo

França

08 de dezembro

1.301

Holanda

02 de dezembro

1.520

Dinamarca

01 de dezembro

1.430

Alemanha

07 de dezembro

1.620

Fonte: FPAS

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

* Cotação para 15 dias

A próxima sessão realizar-se-á no dia 15 de dezembro de 2016 (quinta feira), pelas 19 horas

IS 50/2016 – Semana de 06 a 12/12/2016
Página 6

BOLSA DO BOVINO
INFORMAÇÃO DE MERCADO
SESSÃO Nº 49 de 09 de dezembro de 2016

TENDÊNCIA: Subida de 0,05€ nas novilhas e vitelas e manutenção nas restantes categorias,
por maioria.
Esta semana, por maioria, a opção foi de subir nas novilhas e vitelas e manter nas restantes
classificações.

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

Cotação

Novilhos

4.05

Novilhas

4.10

Vitela

4,35

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 16 de dezembro 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

4,00

4,00

0,00%

Novilho 12 a 18 meses Turina EUR/Kg. P. Carcaça

3,10

3,10

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

4,00

2,56%

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%

4,00

4,00

0,00%

4,00

4,00

0,00%

2,90

2,90

0,00%

2,10

2,10

0,00%

2,80

2,80

0,00%

1,70

1,70

0,00%

Alentejo Litoral (Produção)
Borrego 22 a 28 Kg. Raça não Especificada EUR/KG. P. Vivo

Alentejo Norte (Produção)
Borrego 22 a 28 Kg. Raça não Especificada EUR/KG. P. Vivo

Beja (Produção)
Borrego 22 a 28 Kg. Raça não Especificada EUR/KG. P. Vivo

Castelo Branco (Produção)
Borrego <12 Kg. Raça não Especificada EUR/Kg. P. Vivo

Coimbra (Produção)
Borrego <12 Kg. Raça não Especificada EUR/Kg. P. Vivo

Cova da Beira (Produção)
Borrego <12 Kg. Raça não Especificada EUR/Kg. P. Vivo

Elvas (Produção)
Borrego 22 a 28 Kg. Raça não Especificada EUR/KG. P. Vivo

Estremoz (Produção)
Borrego 22 a 28 Kg. Raça não Especificada EUR/KG. P. Vivo

Évora (Produção)
Borrego 22 a 28 Kg. Raça não Especificada EUR/KG. P. Vivo

Ribatejo (Produção)
Borrego 22 a 28 Kg. Raça não Especificada EUR/KG. P. Vivo
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AVES / OVOS - Cotações nos Principais Mercados de Produção
Semana Anterior em €

Semana Corrente em €

Variação

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

0,70

0,70

0,00%

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

0,93

1,00

7,53%

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

1,20

1,25

4,17%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia

1,10

1,15

4,55%

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

0,95

1,00

5,26%

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

1,15

1,20

4,35%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia

1,00

1,05

5,00%

Ovo Classificado M (ovotermo) EUR/Dúzia
Médio Tejo

0,90

0,95

5,56%

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

0,70

0,80

14,29%

Ovo a peso 60-68 g EUR/KG

1,00

1,05

5,00%

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

1,10

1,10

0,00%

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

1,00

1,00

0,00%

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

2,10

2,15

2,38%

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

1,40

1,40

0,00%

Algarve

1,58

1,58

0,00%

Beira Interior

1,43

1,43

0,00%

Beira Litoral

1,40

1,40

0,00%

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

2,75

2,75

0,00%

Algarve

2,92

2,92

0,00%

Beira Litoral

3,00

3,08

2,67%

2,00

0,00%

Mercados
Leitões até 12 Kg

Leitões de 19 a 25 Kg.
Alentejo

2,00

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

De 28/11 a 04/12/2016
De 05 a 11/12/2016
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CEREAIS - PREÇOS DO MERCADO INTERNO
Semana Anterior em €

Semana Corrente
em €

Variação

Milho Forrageiro

165,00

166,00

0,61%

LISBOA
Trigo Mole Forrageiro
Cevada Forrageira (Hexástica)
Milho Forrageiro

175,00
165,00
178,00

185,00
170,00
178,00

5,71%
3,03%
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 28/11 a 04/12/2016
De 05 a 11/12/2016
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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
Nº 232 – I Série – 1º Suplemento - 05 de dezembro de 2016
Portaria n.º 303-A/2016:
Terceira alteração à Portaria n.º 230/2014, de 11 de novembro PDF
Diário da República
Nº 234 – I Série – 07 de dezembro de 2016
Portaria n.º 306/2016:
Fixa a estrutura, composição e funcionamento da Comissão de Acompanhamento da Gestão
de Resíduos, designada por CAGER PDF
Diário da República
Nº 235 – I Série – 09 de dezembro de 2016
Portaria n.º 308/2016:
Procede à primeira alteração à Portaria n.º 324/2015, de 1 de outubro PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 333 – 08 de dezembro de 2016
Regulamento de Execução (UE) 2016/2150 da Comissão de 7 de dezembro de 2016,
Relativo à autorização das preparações de Lactobacillus plantarum DSM 29025 e Lactobacillus
plantarum NCIMB 42150 como aditivos em alimentos para animais de todas as espécies PDF

RECORTES DA IMPRENSA
AGROnegócios
10.dezembro.2016
PORTUGAL DEIXOU «AGRICULTURA MEDIEVAL» E MODERNIZOU-SE GRAÇAS À PAC
O ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos, diz que Portugal passou de «uma agricultura
medieval» para um setor que «compete com as superpotências agrícolas» graças à integração
europeia e à Política Agrícola Comum (PAC).
«A nossa história de integração», na então Comunidade Económica Europeia (CEE) e hoje
União Europeia, «é de grande sucesso», realçou aos jornalistas, em Évora, o ministro da
Agricultura, Desenvolvimento Rural e Florestas.
Segundo Capoulas Santos, Portugal passou de «uma agricultura medieval para uma
agricultura que hoje compete, e compete bem, com as superpotências agrícolas».
«Foi um enorme esforço de ajustamento estrutural que fizemos, teve custos, naturalmente,
mas o saldo é globalmente muito positivo», argumentou.
O ministro da Agricultura falava aos jornalistas à margem da sessão de abertura do debate
«Agricultura:30 anos de Desafios e de Sucessos», que decorreu esta sexta-feira, em Évora.

IS 50/2016 – Semana de 06 a 12/12/2016
Página 13

Este foi o último encontro de um ciclo de 10 debates, para assinalar os 30 anos de integração
de Portugal na União Europeia, organizado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, através
da Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus, em colaboração com o Ministério da
Agricultura.
Capoulas Santos referiu que a PAC «é a mais comunitária de todas as políticas» da União
Europeia (UE), porque quando foi criada, na europa do pós-guerra, «um dos problemas
fundamentais era dar resposta à penúria alimentar», depois de o aparelho produtivo, «em
particular o agrícola», ter ficado destruído.
«Foi instituída uma política agrícola comum com o objetivo de resolver o problema alimentar da
Europa» e, ao fim de «pouco anos», esta mesma política «revelou-se de grande sucesso».
Nos 30 anos de integração europeia de Portugal, afiançou o ministro, o caso da agricultura é
«uma aposta muito bem-sucedida», apesar dos «grandes desafios para o futuro».
«Agora, estamos numa Europa que evidencia alguns sinais de desagregação» e que vive «as
indefinições do `Brexit`», o qual «não pode deixar de ter consequências», pois o Reino Unido
«era um contribuinte líquido» para o orçamento comunitário, disse.
Depois de, no início, a PAC ter chegado a representar 80% do orçamento comunitário, hoje,
esta mesma política ainda tem peso elevado, porque representa 40%, ou seja, «quase metade
do orçamento» da União Europeia.
«O modelo da PAC que teremos depois de 2020 e o orçamento que lhe está associado são os
grandes desafios» futuros, numa Europa que, com os alargamentos sucessivos, «para o
mesmo pequeno grupo de contribuintes, tem cada vez mais beneficiários», alertou.
Fonte: Lusa

12.dezembro.2016
CONTRATAÇÃO COLETIVA NÃO PODE SER IMPOSTA POR DECRETO
O ministro Vieira da Silva defendeu esta segunda-feira a contratação coletiva, mas alertou que
não pode ser imposta por decreto. O assunto deverá ser discutido com os parceiros sociais.
Veira da Silva frisou que o Governo quer discutir o tema da contratação coletiva com os
parceiros sociais, em sede de concertação. A ideia é evitar mais mudanças legislativas, disse o
ministro com a tutela do Trabalho, num artigo de opinião publicado esta segunda-feira no
Jornal de Negócios (acesso pago).
No texto, Vieira da Silva mostra-se adepto da contratação coletiva, mas alerta que esta não
pode ser imposta por decreto. Para o governante, as “sucessivas mudanças nas leis laborais”
impediram a existência de um “quadro normativo estável” e abalaram a “motivação” dos
parceiros para uma negociação com o Governo — “a predisposição dos parceiros é essencial”,
reiterou.
As palavras do ministro Vieira da Silva podem ser interpretadas como um recado para o Partido
Comunista Português (PCP) e para a CGTP, que impõem o fim da caducidade dos contratos
como condição para o desbloqueio da contratação coletiva. O assunto foi mesmo abordado por
Arménio Carlos, em entrevista ao ECO: “Os pressupostos fundamentais que entendemos para
uma discussão mais ampla sobre esta matéria [da contratação coletiva] são dois: revogação da
norma da caducidade e reintrodução do princípio do tratamento mais favorável”, disse, na
altura, líder sindical.
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Ainda sobre este assunto, Vieira da Silva aproveitou para fazer um apanhado da evolução da
“negociação coletiva”, que “sofreu um significativo declínio” em 2004. “Só após os acordos de
concertação de 2005/2006 se voltou a atingir níveis elevados de cobertura pelos IRCT”
(Instrumentos de Regulamentação Coletiva e Trabalho), frisou.
“Há hoje condições novas para que possa ser feito um debate sério sobre estas matérias, em
circunstâncias económicas, sociais e políticas, incluindo em torno da regulação do mercado de
trabalho, muito distintas e mais favoráveis. Depois da experiência da última década, é na
concertação que este debate está a ser feito. E é nele que devemos concentrar esforços antes
de partir, de imediato, para (novas) alterações legislativas”, indicou Vieira da Silva.
Fonte: ECO

13.dezembro.2016
OS RÓTULOS VÃO MUDAR OUTRA VEZ, MAS NÃO CHEGA. NUTRICIONISTAS PEDEM
SEMÁFOROS
Especialistas em nutrição defendem a utilização do vermelho, amarelo e verde para indicar se
os alimentos têm concentrações elevadas, médias ou saudáveis de nutrientes como o sal, a
gordura ou o açúcar.
Se lhe perguntassem se um pacote de batatas fritas tem mais ou menos sal do que um pacote
de tortitas de milho (bolachas com aspeto semelhante ao esferovite), o que responderia? Ao ler
um rótulo dos que hoje passam a ser obrigatórios para quase todos os alimentos embalados
descobre que um pacote de 170 gramas de batatas fritas tem 1,97 gramas de sal, enquanto um
pacote de 130 gramas de tortitas tem 2,86 gramas de sal. Mas sabe se isso é muito ou pouco?
Apesar de a declaração nutricional ser útil para os consumidores, os nutricionistas consideram
que o ideal seria todos os alimentos terem um semáforo nutricional, que já é usado por
algumas marcas e que, através de cores, indica se a concentração de nutrientes é ou não
adequada.
A declaração nutricional inclui o valor energético dos alimentos, a quantidade de lípidos, ácidos
gordos saturados, hidratos de carbono, açúcares, proteínas e sal e só não é obrigatória para
suplementos alimentares, águas minerais naturais e bebidas com teor alcoólico superior a
1,2%. Vem indicada por 100 ml ou 100 g e, em alguns casos, os fabricantes expressam o valor
por dose. Embora só seja exigida a partir de hoje, um grande número de produtos, como os
que o DN analisou ontem (um pacote de batatas fritas da marca Pingo Doce e tortitas
Biocentury), já tinha essas informações.
No exemplo dado, as tortitas têm mais de metade da quantidade máxima de sal recomendada
por dia (cinco gramas), mas, se for analisado o valor energético e a quantidade de gordura, são
uma opção mais saudável do que as batatas fritas, que têm 923 kcal, ou seja, quase metade
do recomendado por dia para um adulto. "Isto revela a importância que tem a leitura dos
rótulos", diz Nuno Borges, membro da direção da Associação Portuguesa de Nutricionistas.
Embora aplauda a obrigatoriedade de incluir declarações nutricionais em todos os alimentos, o
nutricionista considera que não é suficiente.
"A rotulagem é um passo fundamental para fazer melhores escolhas, mas não é suficiente. A
literacia nutricional das pessoas não é suficiente para interpretar a informação. Tem de haver
educação", destaca Nuno Borges. Para o nutricionista, seria importante qualificar os perfis dos
alimentos com semáforos, o que já é feito por algumas empresas. De acordo com um estudo
feito pela Deco, os consumidores preferem a apresentação dos nutrientes em forma de
semáforo para os classificar. Os verdes são os mais saudáveis, os amarelos são uma opção
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saudável e os vermelhos devem ser consumidos ocasionalmente ou em quantidades
reduzidas.
Na opinião da nutricionista Lillian Barros, a alteração dos rótulos introduzida em dezembro de
2014 (letra maior, apresentação obrigatória de alergénios, origem das carnes) veio
"uniformizar" e tornar mais fácil a leitura dos rótulos. "Mas estes ainda causam confusão."
Apesar de considerar a declaração nutricional "bastante útil", a nutricionista defende que o
semáforo "seria mais útil e mais percetível". "A pessoa sabe que, se o alimento tiver muitos
vermelhos, não é bom." Contudo, adianta, com as informações que agora são obrigatórias "os
consumidores já podem comparar as quantidades de sal, açúcar e gorduras dos alimentos".

Custos para a indústria
Contactado pelo DN, Manuel Tarré, presidente da Associação Nacional de Comerciantes e
Industriais de Produtos Alimentares (ANCIPA), adianta que "foram muitas as empresas que
adotaram este regulamento de uma forma voluntária, com o objetivo de se adaptarem a
normas que se iriam tornar obrigatórias". Segundo o representante, "a grande implicação desta
obrigatoriedade são os custos no imediato associados à alteração da rotulagem". Embora
reconheça a "pertinência de um consumidor esclarecido", considera que "há todo um trabalho
ainda por fazer, nomeadamente ao nível da pedagogia e sensibilização do comportamento
alimentar", até porque "a informação a constar nos rótulos é tão abundante e complexa que na
maioria dos casos é indecifrável para o consumidor-padrão".
Paulo Leite, da Associação Nacional dos Industriais de Laticínios, destaca que, no caso
do leite e dos iogurtes, os custos são bastante elevados, pois é necessário refazer
embalagens. "São alterações que custam centenas de milhares de euros para as
empresas." Numa altura de "crise no setor", Paulo Leite diz que as empresas estão
"constantemente a responder a legislações de diversos lados" e fala em
"insensibilidade" por parte do legislador. "Se for implementado o semáforo, é mais um
custo."
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Já Graça Calisto, secretária-geral da Associação do Comércio e da Indústria de Panificação,
acredita que nem todos os produtos à venda hoje estão de acordo com a nova legislação:
"Tenho a certeza de que muitas empresas não estão preparadas." Segundo a mesma, estas
alterações têm "custos adicionais brutais" para os empresários, uma vez que para cada produto
é necessária uma análise. "Cada uma custa entre 70 e cem euros."
Ao DN, fonte do Lidl adiantou que a cadeia "pauta-se pelo estrito cumprimento da lei e este
caso não será exceção".
Fonte: Diário de Noticias

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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