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INFORMAÇÃO
SEMANAL
FLASH INFORMATIVO
 POLÍTICA AGRÍCOLA: Estados-membros aguardam mais esclarecimentos sobre as propostas
da Comissão; Comissários da Agricultura e do Orçamento da UE de acordo sobre uma
Política Comum pós-2020 e um Orçamento à altura das ambições
 “GREENING”: Relatório do Tribunal de Contas Europeu e estudo independente põem em
causa eficácia e objetivos da medida
 MERCOSUL: Novas negociações com a UE previstas para janeiro; para já, agricultura entrava
progresso para um acordo global
 RÚSSIA: Embargo sanitário na carne de porco substituído por um embargo político
 BOLSA DO PORCO (14/12/17): Subida de 0.008 €/kg carcaça
 BOLSA DO BOVINO (15/12/17): Subida de 0.02 €/kg carcaça nos novilhos e novilhas e manutenção
nas restantes categorias e classificações


PREÇOS MÉDIOS DE PRODUTOS PECUÁRIOS (semana de 11/12/17 a 17/12/17):
AVES: Tendência de estabilidade nos produtos avícolas, com exceção para o frango em
Dão-Lafões (subida)
BOVINOS: Tendência de estabilidade; retração na Guarda
SUÍNOS: Tendência de manutenção
OVINOS: Estabilidade é nota dominante, com Cova da Beira e Estremoz em contraciclo



COTAÇÕES INTERNACIONAIS DAS MATÉRIAS-PRIMAS



PREÇOS DOS CEREAIS NO MERCADO INTERNO

 INFORMAÇÕES SOBRE O MERCADO RETALHISTA (APED)


LEGISLAÇÃO: Alterações relativas à colocação no mercado e à utilização de alimentos para
animais; autorização de diversos aditivos para a alimentação animal



RECORTES

DE IMPRENSA: Destaques para a discussão global sobre eventuais taxas a
aplicar à carne, no sentido de reduzir as emissões poluentes, depois de Portugal ter avançado
com o imposto nas bebidas açucaradas e a recente polémica em torno do sal (maioria
recusou taxa na Assembleia da República); Bruxelas quer equilibrar transmissão de preços ao
longo da cadeia alimentar; marcas da distribuição crescem 4.2% no mercado nacional;
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NOTÍCIAS DE MERCADOS
PAC - Estados-membros aguardam mais esclarecimentos sobre as
propostas da Comissão Europeia
Os ministros da agricultura da UE, reunidos em Bruxelas a 11 de dezembro, como aqui
referimos na semana passada, receberam, de forma calorosa, as diretrizes da Comissão
Europeia para a próxima PAC pós-2020. No entanto, tal como as organizações agrícolas e
agroalimentares, entre as quais a IACA, estão particularmente preocupados com os riscos de
complicar o regulamento que implicaria as propostas da Comunicação sobre o Futuro da PAC,
adotada a 29 de novembro pela Comissão Europeia, pela margem de manobra (flexibilidade e
subsidiariedade) aos diferentes países.
Recorde-se que, para Portugal, as experiências anteriores mostram que temos tendência para
fundamentalismos e para ligar o “complicómetro”, tal como aliás referimos na passada semana
(dia 14 de dezembro) no Comité de Acompanhamento da PAC, um Órgão consultivo do
Ministro da Agricultura.
De facto, o ponto mais emblemático da revisão da PAC, visa dar mais responsabilidade aos
Estados-membros para a implementação desta política, em particular as medidas ecológicas,
através de um "novo modelo de implementação", permitindo aos Estados-membros ou
regiões elaborar planos estratégicos validados pela Comissão.
Essa reorganização de política faz com que um dos grandes receios seja o de uma
renacionalização da PAC. Espanha, Áustria e Grécia, bem como, em menor medida, a Itália, a
Polónia, a França e a Hungria, expressaram fortes reservas quanto a esta proposta. Esses
países temem não só que questionam condições equitativas, mas também que compliquem
muito a implementação da legislação para os Estados-membros e os agricultores. Muitos
temem atrasos na implementação - e, portanto, em pagamentos - como foi o caso dos mais
recentes programas de Desenvolvimento Rural. A Suécia, a Dinamarca e os Países Baixos, no
entanto, apoiaram esta proposta. A Irlanda e a Alemanha também estiveram abertas, mas com
mais cautela.
Os Estados-membros aguardam mais esclarecimentos da Comissão, que irão acompanhar as
propostas legislativas formais esperadas para antes do verão. Para já, vamos assistindo a
tomadas de posição e alinhamentos de países (e de organizações) nas múltiplas reuniões que
já começaram a ter lugar. E que continuarão a partir de janeiro.
Portugal, através do Ministro Capoulas Santos, sem deixar de acolher o documento em termos
gerais, deu destaque aos problemas do financiamento das ajudas (primeiro e segundo pilar) e
à convergência das ajudas, no sentido de aproximar os montantes que recebemos, em média,
seja mais próximo dos restantes parceiros comunitários. De resto, somos dos que menos
apoios recebem, em média, se considerarmos os antigos Estados-membros, pelo que a
convergência das ajudas (prevista no documento de reflexão da Comissão) é essencial para o
nosso país, porque para além das ajudas diretas, contempla os pagamentos ligadas, muito
importantes para o setor dos bovinos.
Flexibilidade não é uma renacionalização da PAC
"Ninguém, nem a Comissão nem os Estados-membros, são a favor de uma renacionalização
da PAC", assegurou o vice-presidente da Comissão Europeia, Jyrki Kaitainen, que substituiu o
Comissário da Agricultura, Phil Hogan, ausente em Buenos Aires para a reunião ministerial da
OMC, acrescentando "Se queremos alcançar os nossos objetivos em termos de
"ecologização", então precisamos de instrumentos que permitam flexibilidades de um Estadomembro para outro".
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Vários países - França, Irlanda, Itália... – mostraram a sua oposição a um possível
cofinanciamento nacional dos pagamentos diretos. Esta opção está a ser considerada por
alguns, particularmente na Comissão, para reduzir o orçamento comunitário da PAC. Vários
Estados-membros - Lituânia, Grécia, Finlândia, Eslováquia e Áustria - insistiram, portanto, na
necessidade de financiamento suficiente para a futura PAC. Outros, em particular a Dinamarca
e os Países Baixos, manifestaram a sua oposição à limitação das ajudas e à convergência do
nível de ajuda entre os Estados-membros, quando os Estados bálticos, em particular,
defenderam esta última medida. Outros países - Bélgica, Áustria, Finlândia, Polónia, Croácia...
- lembraram também que os pagamentos acoplados (ajudas ligadas à produção) eram muito
importantes.
Finalmente, várias delegações - Bélgica, Eslovênia, Roménia, Hungria, Irlanda e Itália lamentaram que a Comunicação sobre a futura PAC não insistisse suficientemente nas
medidas de mercado e nas ferramentas de gestão de risco.
Comissários insistem numa PAC comum e num Orçamento adequado às ambições da
Política Agrícola
Entretanto, numa Conferência sobre as Perspetivas para os Mercados Agrícolas, realizada em
Bruxelas nos dias 18 e 19 de dezembro, na qual a IACA esteve presente em representação da
FEFAC – e que desenvolveremos na próxima edição da IS – o Comissário Phil Hogan voltou a
falar sobre a Comunicação sobre o futuro da PAC, recordando que os desafios são relevantes
e que devemos ter em conta as necessidades dos consumidores e alimentação, segurança
alimentar, bem-estar animal, a dimensão multifacetada da Agricultura, as alterações climáticas
e as questões ambientais e de sustentabilidade, a dimensão global dos acordos comerciais, as
migrações…relembrando que quer uma PAC comum e rendimentos adequados para os
agricultores europeus e para o Mundo Rural, sem esquecer que a PAC tem de ter um
orçamento adequado para as ambições e o problema do funcionamento da cadeia alimentar e
a volatilidade dos preços e dos rendimentos.
Mais surpreendente, pela positiva, foi a intervenção do Comissário alemão Gunther Oettinger,
responsável pelo Orçamento da UE e pela elaboração do Orçamento plurianual pós 2020, que
deverá ser apresentado em abril. Focando o papel essencial da Agricultura e da PAC para o
futuro da Europa, a sua coesão territorial e uma Política que tem de ser Comum e inclusiva,
referiu que existem muitos detratores e que temos de ser capazes de os convencer de que vale
a pena manter a PAC e, se possível, reforçar o seu Orçamento num período pós-Brexit.
Oettinger referiu que precisa de todos os representantes dos setores para convencer os líderes
europeus de que pode ser possível aumentar o contributo para além de 1.0% do PIB, para que
seja possível uma Política de acordo com as ambições. Caso contrário, seremos confrontados
com mais cortes, que podem colocar em causa tudo o que foi feito. Assumiu que não quer
cofinanciamento do primeiro pilar da PAC (ajudas diretas), nem distorções de concorrência,
nem quaisquer renacionalizações.
Recorde-se que a PAC custa cerca de 0.30 € a cada cidadão europeu…e que o dossier do
Orçamento plurianual (MMF na gíria europeia) vai ser o tema em discussão mais relevante nos
próximos meses, tendo em vista a sua apresentação, em abril de 2018 e, posteriormente, em
maio, as propostas legislativas sobre a revisão da PAC pós-2020.

GREENING - Falta de eficácia do dispositivo criticada pelo Tribunal de
Contas da UE
O relatório do Tribunal de Contas já não admite recurso.
É improvável que a ecologização (“greening”) dos pagamentos introduzidos no âmbito da
reforma da PAC de 2013 melhore significativamente o desempenho desta política no domínio
do ambiente e do clima, porque na ausência de pagamento, uma boa parte das práticas
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subsidiadas teria sido aplicada em qualquer caso, conclui num relatório muito crítico, publicado
a 12 de dezembro, o Tribunal de Contas Europeu.
De acordo com as conclusões do Tribunal, as medidas provocaram mudanças nas práticas
agrícolas em apenas 5% das terras agrícola da UE. Este acordo permanece
"fundamentalmente uma medida de apoio ao rendimento", referiu Samo Jereb, membro do
Tribunal responsável pelo relatório. Isto já sabíamos, uma vez que 30% das ajudas diretas
dependiam do cumprimento das regras do “greening” e a sua não aplicação obrigatória
significaria perda de rendimento, pelo que se não entende esta interpretação…no fundo era (é)
uma contrapartida pela aplicação de determinadas práticas ambientais, o que legitimaria a
concessão das ajudas por parte dos cidadãos e daria respostas aos detratores da PAC.
Os principais problemas identificados no relatório foram os seguintes: a ecologização não
definiu objetivos ambientais claramente definidos e suficientemente ambiciosos para alcançar e
o orçamento alocado não se justifica pela realização de objetivos ambientais e climáticos. Além
disso, o Tribunal de Contas lamenta que a complexidade conferida pelo esverdeamento da
PAC não seja justificada à luz dos resultados. Essa complexidade pode ser explicada pela
sobreposição entre as medidas do “greening” e os outros instrumentos verdes da PAC,
particularmente as normas de boas condições agrícolas e ambientais no âmbito da chamada
eco condicionalidade.
De resto, a futura PAC propõe um grande objetivo de modernização e simplificação também
devido a esta complexidade. E a flexibilidade é uma forma de reagir às críticas sucessivas dos
Estados-membros às decisões de Bruxelas. De facto, todos nos lembramos da especificidade
da agricultura portuguesa.
E agora, que podemos ter essa margem de manobra, vamos desperdiçá-la? Ou seremos
capazes de nos entender em Portugal?
Obrigações de resultados
Deste modo, o relatório recomenda à Comissão Europeia uma série de medidas a serem
implementadas. Em primeiro lugar, os agricultores só podem receber pagamentos da PAC se
encontrarem um conjunto de padrões ambientais básicos com penalidades por incumprimento
que são suficientemente graves para serem dissuasivos. Em segundo lugar, os programas
ambientais e climáticos devem incluir metas de desempenho, e o seu financiamento deve
refletir os custos e a perda de receita gerada por atividades que vão além dos requisitos
ambientais de base. Finalmente, o Tribunal sugere que é possível fornecer uma resposta
apropriada às necessidades específicas e locais relacionadas com o meio ambiente. As duas
últimas recomendações estão mais em linha com a comunicação sobre o futuro da PAC, que
acaba de ser adotada por Bruxelas.
Por outro lado, a ONG “European Environmental Bureau” (EEB) congratula-se com este novo
relatório e convida a Comissão Europeia a ter em conta as suas conclusões antes das suas
propostas sobre a próxima PAC. "É hora de afastar-se dos pagamentos anuais direcionados ou
mesmo prejudiciais e passar para um sistema verdadeiramente baseado em resultados com
metas reais", refere a organização ambiental.
Entretanto, a Comissão Europeia publicou um relatório a 1 de dezembro, encomendado pela
Alliance Environment e pelo Instituto Thünen (Alemanha), que, embora não tão crítico, também
mostra que os atuais acordos não são eficazes.
As conclusões deste trabalho destacam, em particular, que a Comissão deve encontrar formas
de tornar as áreas de interesse ecológico (AIE), uma das três medidas ecológicas mais
benéficas para o meio ambiente, como sebes ou árvores, mais atraente para os agricultores.
Em geral, os Estados-membros devem melhorar o formato e a justificação das medidas
ecológicas para se adaptar melhor às especificidades regionais e locais e avaliar o progresso
em direção a esses objetivos no meio e no final do exercício financeiro. Finalmente, este
estudo recomenda que seja disponibilizado aos agricultores um aconselhamento adequado e
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que não se limite aos aspetos administrativos e de conformidade, mas que trate dos objetivos
das medidas de ecologização e dos meios para otimizar os seus efeitos ambientais e
climáticos.
Em suma, o chamado esverdeamento da PAC tenderá a aumentar, mas com regras mais
simples e que se justifiquem, à luz das alterações nas práticas culturais e dos serviços
ambientais prestados, sejam nas explorações agrícolas ou pecuárias, complementados com
outras, no quadro das medidas de Desenvolvimento Rural.

MERCOSUL - Negociações comerciais continuarão em janeiro
“O progresso foi feito, mas não é suficiente. Estamos a aproximar-nos de um acordo, é apenas
uma questão de semanas", afirmou a Comissária de Comércio da UE, Cecília Malmström, a 13
de dezembro, em Buenos Aires, onde a UE e o Mercosul (Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai)
continuaram, sem concluir, as suas negociações de livre comércio, à margem da Conferência
Ministerial da OMC.
Ambas as partes vão retomar as discussões em janeiro. Por ora, não conseguiram chegar a
um acordo nesta fase sobre os capítulos mais difíceis, como os contratos públicos, os serviços
e as normas sanitárias e fitossanitárias e os contingentes pautais de importação na União para
produtos sensíveis como são a carne, etanol e açúcar.
Avanços
Presente na capital argentina para as negociações da OMC, o Secretário de Estado do
Comércio Exterior, Jean-Baptiste Lemoyne, explicou que o bloco sul-americano apresentou
uma oferta revista à UE, incluindo as Indicações Geográficas Protegidas (IGP), e vinhos e
bebidas espirituosas. "Alguns progressos foram feitos, mas ainda há muito para ser feito nos
padrões de saúde, para que o consumidor europeu tenha acesso a produtos, cuja monitoração
é impecável ao nível da segurança alimentar". "O Mercosul fez novas concessões", confirmou
uma fonte brasileira. "A UE reagiu positivamente, mas referiu que não estava em condições de
fazer uma oferta recíproca e seria capaz de responder melhor no próximo ano". O ministro das
Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes, observou que os europeus têm "um mecanismo
de consulta mais complexo".
... e diferenças
Os representantes do Uruguai ficaram particularmente irritados com a "teimosia e a
intransigência" com a carne e o etanol da UE pelo comissário da agricultura Phil Hogan, que
também estava a negociar em nome da União Europeia. Ao que sabemos, o Mercosul
procurou um acordo político sobre o acesso ao mercado em Buenos Aires, mas a UE
manifestou a sua oposição a um resultado tão tático. E o Comissário confirmou, já em
Bruxelas, que não haverá acordo, enquanto estas questões agrícolas não estiverem resolvidas.
A janela de oportunidade para um acordo entre as duas partes está a tornar-se mais estreita,
tendo em vista as próximas eleições gerais no Brasil, o que acontecerá em outubro de 2018.
No entanto, para fazerem campanha para um novo mandato, o presidente do país, ministros e
outros líderes políticos devem demitir-se pelo menos seis meses antes.
Por outro lado, vamos ter uma nova Comissão e um novo Parlamento Europeu em 2019, pelo
que, se a tudo isto, juntarmos a oposição de países como a França, a um acordo com o
Mercosul, pensamos que as negociações tenderão a arrastar-se….
OMC cada vez é mais dececionante nas questões agrícolas
Com uma OMC cada vez mais complexa e com tantos interesses, não é de estranhar que os
problemas se arrastem ao longo de intermináveis Cimeiras e que os países (ou blocos)
apostem nos acordos bilaterais. Ao que parece, o comércio livre não estava presente em
Buenos Aires.
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Os ministros dos países membros da OMC mostraram uma falha clara, pelo menos uma falha
total em questões agrícolas. Enquanto a UE e o Mercosul, que gostariam de anunciar um
avanço nas suas negociações comerciais, tropeçaram em questões delicadas, o acesso ao
mercado de produtos agrícolas sensíveis esteve praticamente de fora das agendas
multilaterais. Essa falta de resultados na capital argentina não é apenas infeliz.
Existem rumores de que Donald Trump e a sua Administração estarão a minar cuidadosamente
o trabalho da organização mundial. Quanto às conversações entre a União Europeia e o bloco
sul-americano, o facto de não terem conseguido qualquer acordo, tranquiliza temporariamente
os agricultores europeus, organizações agrícolas e do setor agroalimentar.
Para outros analistas, é necessário aproveitar as tendências do presidente americano para
jogar sozinho e contra todos, para desenvolver acordos comerciais regionais. Talvez por isso,
na véspera das reuniões em Buenos Aires, Bruxelas fez uma grande parte da finalização do
acordo de comércio livre com o Japão, que foi concluído no princípio de julho deste ano.
Também estão previstas deslocações do Comissário Hogan em 2018 à China, Tailândia e
Singapura, reconhecendo que a Europa precisa de exportar para equilibrar os seus mercados.
Retirar lições das crises recentes do leite e da carne de porco e promover os valores (e regras)
europeus, é essencial para o futuro da União Europeia e para a sua afirmação neste mundo
global em que vivemos.

RÚSSIA - Embargo sanitário na carne de porco da UE substituído por um
embargo político
A UE esperava poder retomar este mês algumas das suas exportações para a Rússia no setor
de carne de porco (animais vivos, exceto para reprodução, gorduras e miudezas) depois de
receber informações desse país sobre as medidas tomadas para cumprir as decisões do
Comité de Recurso da OMC, em fevereiro passado, do embargo sanitário que instituiu em
janeiro de 2014, na sequência dos casos de peste suína africana que ocorreram em alguns
países de Leste, como por exemplo na Polónia.
No entanto, a Rússia alargou o âmbito do embargo político de agosto de 2014 às exportações
de produtos agropecuários da UE, incluindo a carne, aos produtos do setor da carne de porco
abrangidos pelo embargo sanitário.
Uma decisão que Bruxelas não deixará de tomar boa nota e que só vai tornar mais difíceis as
relações comerciais entre a Rússia e a Europa. O facto é que os russos procuram ganhar
tempo e investir no setor agroalimentar doméstico para depender cada vez menos das
importações, sobretudo da União Europeia.
A questão das restrições comerciais mútuas foi discutida pela Comissária de Comércio da UE,
Cecília Malmström, e pelo Ministro do Desenvolvimento Econômico da Rússia, Maxim
Oreshkin, à margem da Conferência Ministerial da OMC em Buenos Aires, pelo que são de
esperar novos desenvolvimentos no curto prazo.
Preocupante é igualmente a existência de focos de peste suína africana em países limítrofes
da Alemanha e a contenção do avanço da doença, via animais selvagens como os javalis, que
podem ameaçar as exportações de carne de porco para outros países como a China, deve ser
uma prioridade.
Questões que podem afetar o setor da carne de suíno na União Europeia e em Portugal, pelo
efeito dominó e o peso da Espanha no setor da exportação.
Um dossier demasiado importante para nos passar ao lado…
Fontes: Agra Europe nº 3 623, DG AGRI/IACA
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BOLSA DO PORCO

INFORMAÇÃO SEMANAL

Sessão de 14 de dezembro de 2017

Subida (€ 0.008)
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

14 de dezembro

1.028

Lérida: Euros peso/vivo

França

14 de dezembro

1.175

Holanda

07 de dezembro

1.360

Dinamarca

14 de dezembro

1.236

Alemanha

13 de dezembro

1.400

Plérin:
em
Euros,
carcaça, TMP.
Utrechtse: em Euros,
com 56% de carne
Em
Coroas
DK,
convertido em Euros,
carcaça, 57% de carne
Em Euros, carcaça com
56% de carne

Ver também em: www.bolsadoporco.com
A próxima sessão realizar-se-á no dia 21 de dezembro de 2017 (quinta feira), pelas 19 horas

A Mesa de Cotações

IS 51/2017 – Semana de 12 a 18/12/2017
Página 7

BOLSA DO BOVINO
INFORMAÇÃO DE MERCADO
SESSÃO Nº 48 de 15 de dezembro de 2017

TENDÊNCIA: Subida de 0,02€ nos novilhos e novilhas e manutenção nas restantes
categorias.
Por maioria, a tendência foi subida de 0,02€ nos novilhos e novilhas.

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

Categoria

Cotação

Novilhos

4.10

Novilhas

4.10

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 22 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

4,12

-0,72%

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

3,50

3,30

-5,71%

Novilho 12 a 18 meses Cruz. Charolês EUR/Kg P. Carcaça

4,10

4,10

0,00%

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

3,50

3,50

0,00%

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

2,30

2,30

0,00%

Vaca Abate Turina EUR/Kg. P. Carcaça

2,10

2,10

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%

Mercados

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

Entre Douro e Minho (Produção)

Vitelo 3 a 6 meses - Turina EUR/Unidade

Castelo Branco (Produção)

Coimbra (Produção)

Vitelo 3 a 6 meses - Turina EUR/Unidade

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

Guarda (Produção)

Ribatejo (Produção)

Vitelo 3 a 6 meses - Turina EUR/Unidade

Évora (Produção)

OVINOS - Cotações nos Principais Mercados de Produção
Mercados

Semana Anterior em €

Semana Corrente em €

Variação

2,80

2,80

0,00%

2,45

2,45

0,00%

3,00

3,00

0,00%

4,00

4,00

0,00%

4,50

4,50

0,00%

4,25

4,50

5,88%

2,70

2,70

0,00%

2,80

2,90

3,57%

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

0,92

2,22%

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

1,68

1,68

0,00%

Beira Interior

1,39

1,39

0,00%

Beira Litoral

1,28

1,28

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

3,75

19,05%

Algarve

3,58

3,83

6,98%

Beira Litoral

3,33

3,92

17,72%

1,80

0,00%

Mercados
Leitões até 12 Kg

Leitões de 19 a 25 Kg.
Alentejo

1,80

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

De 04 a 10/12/2017
De 11 a 17/12/2017
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CEREAIS - PREÇOS DO MERCADO INTERNO
Mercados

Semana Anterior em €

Semana Corrente
em €

Variação

165,00

165,00

0,00%

180,00

180,00

0,00%

179,00

180,00

0,56%

170,00

168,00

-1,18%

165,00

165,00

0,00%

163,00

0,00%

ALENTEJO (*)
Milho Forrageiro
LISBOA
Trigo Mole Forrageiro
Cevada Forrageira (Hexástica)
Milho Forrageiro
RIBATEJO
Milho Forrageiro
BEIRA LITORAL
Milho Forrageiro

163,00

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

De 04 a 10/12/2017
De 11 a 17/12/2017
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COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS

Fonte: Oil World
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LEGISLAÇÃO NACIONAL E COMUNITÁRIA
Diário da República
Nº 236 – I Série – 1º suplemento – 11 de dezembro de 2017
Decreto-Lei n.º 152-D/2017:
Unifica o regime da gestão de fluxos específicos de resíduos sujeitos ao princípio da
responsabilidade alargada do produtor, transpondo as Diretivas nºs 2015/720/UE, 2016/774/UE
e 2017/2096/EU PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 328 – 12 de dezembro de 2017
Regulamento (UE) 2017/2279 da Comissão de 11 de dezembro de 2017,
Que altera os anexos II, IV, VI, VII e VIII do Regulamento (CE) nº 767/2009 do Parlamento
Europeu e do Conselho relativo à colocação no mercado e à utilização de alimentos para
animais PDF
Decisão de Execução (UE) 2017/2289 da Comissão de 11 de dezembro 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) 8631]) PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 329 – 13 de dezembro de 2017
Regulamento de Execução (UE) 2017/2298 da Comissão de 12 de dezembro de 2017,
Que altera o Regulamento (CE) nº 669/2009 que dá execução ao Regulamento (CE) nº
882/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita aos controlos oficiais
reforçados na importação de certos alimentos para animais e géneros alimentícios de origem
não animal PDF
Regulamento de Execução (UE) 2017/2299 da Comissão de 12 de dezembro de 2017,
Relativo à autorização de uma preparação de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M como
aditivo em alimentos para suínos de engorda, espécies menores de suínos (desmamados e de
engorda), frangos de engorda, espécies menores de aves de capoeira de engorda e espécies
menores de aves de capoeira para postura, à autorização desse aditivo para utilização na água
de abeberamento e que altera os Regulamentos (CE) nº 2036/2005, (CE) nº 1200/2005 e o
Regulamento de Execução (UE) nº 413/2013 (detentor da autorização Danstar Ferment AG,
representada por Lallemand SAS) PDF
Decisão de Execução (UE) 2017/2304 da Comissão de 12 de dezembro de 2017,
Relativa a determinadas medidas de proteção provisórias contra a gripe aviária de alta
patogenicidade do subtipo H5 nos Países Baixos [notificada com o número C(2017) 8719] PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 331 – 14 de dezembro de 2017
Regulamento de Execução (UE) 2017/2308 da Comissão de 13 de dezembro de 2017,
Relativo à autorização da preparação de Bacillus subtilis (DSM 5750) e Bacillus licheniformis
(DSM 5749) como aditivo em alimentos para leitões não desmamados (detentor da autorização
Chr. Hansen A/S) PDF
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Regulamento de Execução (UE) 2017/2312 da Comissão de 13 de dezembro de 2017,
Relativo à autorização de uma nova utilização da preparação de Bacillus subtilis C-3102 (DSM
15544) como aditivo em alimentos para porcas, leitões não desmamados e cães (detentor da
autorização Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, representado por Asahi Calpis Wellness Co. Ltd
Europe Representative Office) PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 333 – 15 de dezembro de 2017
Regulamento de Execução (UE) 2017/2325 da Comissão de 14 de dezembro de 2017,
Relativo à autorização de preparações de lecitinas líquidas, lecitinas hidrolisadas e lecitinas
desengorduradas como aditivos em alimentos para animais de todas as espécies e que altera o
Regulamento de Execução (UE) 2017/1007 PDF
Regulamento de Execução (UE) 2017/2329 da Comissão de 14 de dezembro de 2017,
Que altera e retifica o Regulamento (CE) nº 1235/2008, que estabelece normas de execução
do Regulamento (CE) nº 834/2007 do Conselho no que respeita ao regime de importação de
produtos biológicos de países terceiros PDF
Regulamento de Execução (UE) 2017/2330 da Comissão de 14 de dezembro de 2017,
Relativo à autorização do carbonato de ferro(II), do cloreto de ferro(III) hexa-hidratado, do
sulfato de ferro(II) mono-hidratado, do sulfato de ferro(II) hepta-hidratado, do fumarato de
ferro(II), do quelato de ferro(II) de aminoácidos, na forma hidratada, do quelato de ferro(II) de
hidrolisados de proteína e do quelato de ferro(II) de glicina, na forma hidratada, como aditivos
em alimentos para animais de todas as espécies e do complexo ferro-dextrano como aditivo
em alimentos para leitões e que altera os Regulamentos (CE) nº 1334/2003 e (CE) nº 479/2006
PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 336 – 16 de dezembro de 2017
Regulamento de Execução (UE) 2017/2349 da Comissão de 15 de dezembro de 2017,
Que altera o Regulamento de Execução (UE) 2016/2080 no respeitante à data de entrada em
armazém do leite em pó desnatado vendido por concurso PDF
Decisão de Execução (UE) 2017/2353 da Comissão de 14 de dezembro de 2017,
Que autoriza a colocação no mercado de óleo de Calanus finmarchicus como novo ingrediente
alimentar nos termos do Regulamento (CE) nº 258/97 do Parlamento Europeu e do Conselho
[notificada com o número C(2017) 8426] PDF
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RECORTES DA IMPRENSA
AGROPORTAL
17.dezembro.2017
CARNE PODE SER TAXADA PARA REDUZIR EMISSÕES POLUENTES
Depois do carvão e do açúcar, o próximo alvo possível de um imposto global é a carne.
Alguns investidores apostam que governos em todo o mundo vão encontrar uma forma de
começar a tributar a produção de carne para melhorar a saúde pública e cumprir as metas
estabelecidas para as emissões no Acordo do Clima de Paris. Investidores com um foco social
começam a pressionar para as empresas diversificarem para proteínas vegetais, ou até mesmo
a sugerir que os produtores de gado usem “preços-sombra” para a carne – semelhante a um
preço interno de carbono – para estimar os custos futuros.
A carne pode ter o mesmo destino do tabaco, do carvão e do açúcar, actualmente tributados
em 180, 60 e 25 jurisdições em todo o mundo, respectivamente, segundo o relatório do grupo
de investidores FAIRR (Farm Animal Investment Risk & Return) Initiative. Deputados da
Dinamarca, da Alemanha, da China e da Suécia debateram nos últimos dois anos a criação de
impostos relacionados com a pecuária, uma ideia que encontrou forte resistência.
As emissões de gases causadores do efeito de estufa provenientes do gado representam cerca
de 14,5% do total mundial, segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e
Alimentação, que projecta o aumento de 73% no consumo global de carne até meados
deste século devido ao aumento da procura em economias como a Índia e a China. Isto pode
resultar em custos de saúde e ambientais no valor de 1,6 biliões de dólares (1,36 biliões de
euros à cotação actual), com impacto na economia global até 2050, segundo a FAIRR, sediada
em Londres e criada pela Coller Capital.
“Os investidores começam a ponderar esta questão à semelhança do que fazem com
a avaliação do risco climático”, afirmou Rosie Wardle, que gere os compromissos de
investidores na FAIRR. “Está agora mais assente que precisamos de enfrentar a questão da
produção e do consumo de gado para atingir o limite de aquecimento global de dois graus.”
Bebidas açucaradas
O possível impacto de um imposto sobre a carne pode ser semelhante aos impostos aplicados
ao açúcar. Embora os impostos sobre o açúcar, destinados a combater a obesidade nos EUA,
tenham enfrentado alguma resistência, foram aplicadas taxas semelhantes em 18 países e em
seis cidades dos EUA, segundo dados compilados pela Bloomberg Intelligence. Quando o
México criou um imposto especial sobre as bebidas açucaradas, em 2014, o consumo per
capita dessas bebidas no país caiu 6% em 2014, 8% em 2015 e 11% no primeiro semestre de
2016, segundo o Instituto Nacional de Saúde Pública do México.
A ideia de taxar a carne tem sido limitada pelo receio de criar uma reacção política ao tributar
os agricultores, afirmou a FAIRR no relatório.
Um fundo de capital de risco detido pela Tyson Foods fez na semana passada o segundo
investimento na Beyond Meat. Esta empresa produz um hamburguer de base vegetal, um
projecto que tem também o apoio do bilionário Bill Gates e de Leonardo DiCaprio e é vendido
em milhares de supermercados e restaurantes dos EUA.
A Tyson comprou uma participação inicial de 5% na criadora deste hamburguer no ano
passado, seguindo a proposta da accionista Green Century Capital Management, que pediu
que esta empresa do sector aviário analisasse mais oportunidades na área das proteínas
vegetais.
Fonte: Jornal De Negócios
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CENTROMARCA
18.dezembro.2017
BRUXELAS QUER EQUILIBRAR TRANSMISSÃO DE PREÇOS AO LONGO DA CADEIA
Este compromisso foi assumido na reunião realizada em Bruxelas no passado dia 6 de
Dezembro
O comissário europeu da agricultura, Phil Hogan, comprometeu-se a propor uma norma que
equilibre a transmissão dos preços dos produtos alimentares do campo à mesa do consumidor,
para evitar abusos na intermediação.
Leia o artigo aqui
Fonte: Grande Consumo

CENTROMARCA
18.dezembro.2017
MARCAS DA DISTRIBUIÇÃO A CRESCER 4,2%
«No terceiro trimestre deste ano, o dinamismo do mercado de FMCG de Portugal é sustentado
pela subida de preços médios e menos pela pressão promocional»,
«A conjuntura que se vive neste momento em Portugal, com os índices de confiança em
máximos desde há muitos anos, o PIB a crescer acima dos valores da UE e a taxa de
desemprego nos níveis mínimos desde 2010, levaram a um sentimento por parte dos
portugueses de maior disponibilidade para gastar dinheiro», explicou Manuel Carvalho Martins,
New Business Development manager da Nielsen.
Leia o artigo aqui
Fonte: Marketeer

19.dezembro.2017
LUSIAVES CONTINUA A INVESTIR EM CONCELHOS AFETADOS PELOS INCÊNDIOS
O Grupo Lusiaves vai investir nos concelhos de Góis, Oleiros e Proença-a-Nova, que foram
afetados pelos incêndios de 17 de junho. A notícia foi avançada pelo presidente da empresa,
Avelino Gaspar, que também já havia anunciado um investimento de 20 milhões de euros em
Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande, também afetados por estes
fogos.
“Entretanto outros concelhos limítrofes – Góis [distrito de Coimbra], Oleiros e Proença-a-Nova
[distrito de Castelo Branco] – já manifestaram disponibilidade para fazermos lá investimentos e
passámos de três para seis unidades. Alguns que vieram em último lugar já estão numa fase já
bastante avançada”, revelou o responsável pela companhia. De acordo com a Lusiaves, as
negociações com as autarquias locais ainda estão a decorrer, pelo que o valor total do
investimento ainda não está estimado.
Sobre os investimentos anteriormente anunciados – em Castanheira de Pera, Figueiró dos
Vinhos e Pedrógão Grande -, o responsável pela empresa revela que estão em “fase de
licenciamento estudos de impacto ambiental, adaptação dos PDM [Plano Diretor Municipal] e
dos instrumentos de gestão do território”.
“Ainda não está nenhum projeto iniciado, mas esperamos no próximo ano conseguir iniciar
algumas construções. Quando estiverem construídos na sua totalidade, estimamos garantir
uma média de 200 postos de trabalho por concelho”, conclui.
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