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INFORMAÇÃO
SEMANAL
FLASH INFORMATIVO
• POLÍTICA AGRÍCOLA: Bulgária assume a presidência da EU a partir de 1 janeiro 2018;
esperam-se algumas alterações decorrentes do OMNIBUS.
• BREXIT: Um acordo comercial assente no modelo CETA; novas relações comerciais a partir
de 2021
• OVOS: Crise do fipronil gera tensões entre produtores
• BOLSA DO PORCO (21/12/17): Tendência de manutenção
• BOLSA DO BOVINO (22/12/17): Subida de 0.05 €/kg carcaça nos novilhos e novilhas e manutenção
nas restantes categorias e classificações
•

PREÇOS MÉDIOS DE PRODUTOS PECUÁRIOS (semana de 18/12/17 a 24/12/17):
AVES: Tendência de estabilidade, com exceção para o frango em Dão-Lafões a descer
BOVINOS: Tendência de manutenção; alguma subida dos novilhos em Coimbra e Ribatejo
SUÍNOS: Tendência de manutenção com ligeira subida no Algarve
OVINOS: Estabilidade é dominante, com Évora e Ribatejo a subir

•

COTAÇÕES INTERNACIONAIS DAS MATÉRIAS-PRIMAS

•

PREÇOS DOS CEREAIS NO MERCADO INTERNO

•

LEGISLAÇÃO:

Alterações relativas a contingentes pautais de carne de aves de capoeira de

várias origens.
•

RECORTES

DE IMPRENSA: Ministro de Agricultura faz balanço dos apoios aos agricultores
afectados pelos incêndios; UE altera normas de comercialização dos ovos de galinhas criadas
ao ar livre.
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NOTÍCIAS DE MERCADOS
PAC – A lógica europeia e os desafios de curto prazo
Ainda num período de férias e feito o balanço da Conferência de 18 e 19 de dezembro “Outlook
Mercados Agrícolas 2017” com as previsões dos mercados agrícolas no horizonte 2030 (a
desenvolver na próxima edição da IS), com boas perspetivas para as carnes de aves e suínos
(menos que as aves) e para o leite, crescimento nas exportações, e em que os biocombustíveis
não serão mais o motor para o mercado dos cereais, a Bulgária assume a presidência da
União Europeia a partir de 1 de janeiro, com dossiers importantes para o Setor: alimentos
medicamentosos e medicamentos veterinários, a revisão da PAC, o funcionamento equilibrado
da cadeia alimentar (relação entre os operadores, transparência e práticas comerciais
desleais), acordo com o Mercosul (ao que parece Espanha e Portugal querem acelerar o
acordo, com a França e a Irlanda muito prudentes, a pretenderem uma Cimeira sobre os
produtos sensíveis, sendo a carne de bovino o foco mais relevante, o Brexit, orçamento
plurianual (com uma Conferência de Alto Nível dias 8 e 9 de janeiro), o Plano Europeu para a
Proteína, biocombustíveis, desflorestação, OGM…temas demasiado importantes e complexos,
sem esquecer o posicionamento da China, da Rússia ou a política nem sempre coerente dos
EUA no panorama mundial (veja-se a recente discórdia quanto ao conflito Israel/Palestina e a
capital em Jerusalém. Ou as consequências das eleições em Espanha, mas ainda o novo
Governo da Áustria (que vai ter a presidência da União no segundo semestre) ou as futuras
posições da Alemanha (nova coligação), e a tradicional Semana Verde em Berlim, de 19 a 28
de janeiro, sempre importante ao nível dos debates e declarações, numa Europa cada vez
mais verde e em que o ambiente e as alterações climáticas estão, de uma forma irreversível,
no centro da agenda política.
Sobre a PAC, em que já a partir de janeiro vamos assistir a algumas alterações decorrentes do
OMNIBUS, a Comissão Europeia já reiterou que não é favorável nem à renacionalização, nem
ao cofinanciamento das ajudas diretas. O que se preconiza, é deixar um grau de liberdade e
margem de manobra aos Estados-membros para melhor se adaptarem a uma nova PAC, em
função das suas especificidades. O objetivo é o de simplificação e modernização. É importante
assumir-se uma coerência com outras políticas como a comercial, em que a Comissão alerta
para a desestabilização de alguns mercados, como o da carne de bovino e as questões de
defesa sanitária, que não podem ser “niveladas por baixo”, com a aceleração das negociações
do Mercosul, que a França tenta (e bem) travar. Não se percebe a posição de António Costa,
de finalizar o acordo, a menos que não tenha em conta o setor agrícola, mas vise privilegiar a
proximidade com o Brasil, ou a Espanha (também a favor) com as antigas colónias. O mercado
da América do Sul é relevante para a banca, outra indústria e interesses não agrícolas, mas há
produtos sensíveis a preservar e seria prudente adotar uma postura mais cautelosa. Ao que
sabemos, a Comissão não vai desarmar e a França (e Irlanda) prometem colocar este tema já
na discussão em janeiro.
Estes os grandes desafios de curto prazo, num ano em que se esperam propostas legislativas
de particular significado e em que o Orçamento plurianual será o grande condicionante das
ambições da Europa num horizonte 2030. E sem esquecer que 2019 vai ser o ano de fim de
funções da atual Comissão e do Parlamento Europeu. Assim, as decisões não tomadas em
2018 serão mesmo adiadas para a próxima legislatura, pós-2020…em 2022 ou 2023.
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BREXIT - O desafio mais difícil ainda está para vir
Como é sabido, os Chefes de Estado e de Governo da UE decidiram, a 15 de dezembro,
passar para a segunda etapa das negociações do Brexit, que se concentrarão nas futuras
relações comerciais, nomeadamente entre a UE e o Reino Unido. No entanto, o progresso
dessas negociações estará vinculado ao cumprimento efetivo por Londres do "acordo de
cavalheiros", e que se prende, fundamentalmente, com a lei de divórcio, destino da fronteira
irlandesa e direito dos cidadãos. Tudo isto, para além das relações comerciais que é uma das
grandes questões, pelo seu impacto. "O desafio mais difícil está diante de nós", advertiu o
presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk. "Todos sabemos que separar é difícil, mas
separar e construir um novo relacionamento é ainda mais difícil".
Um acordo comercial assente no modelo do CETA; novas relações comerciais a partir de
2021
A UE trabalhará num acordo comercial com o Reino Unido, na base do modelo do acordo com
o Canadá (CETA), disse o negociador-chefe do Brexit, Michel Barnier, em dezembro. E isso
tendo em vista os requisitos da liberdade de circulação e a saída da União Aduaneira, uma vez
que o Reino Unido quer recuperar a sua soberania nas negociações comerciais.
Por sua vez, as organizações agroalimentares e cooperativas agrícolas da UE (Copa-Cogeca,
FoodDrinkEurope) solicitaram "um acordo comercial abrangente que mantenha o Reino
Unido no Mercado Único e na União Aduaneira, para permitir o livre comércio com a
União Europeia e minimizar as barreiras não tarifárias ao comércio". De acordo com
aquelas organizações, os acordos de transição, que mantêm o status quo, também devem ser
concluídos o mais rápido possível para pôr fim às incertezas que enfrentam os setores. Um
período de 3 a 5 anos seria o ideal.
Da mesma forma, o presidente da União Agrícola Britânica NFU, Meurig Raymond, considerou
que, para o setor, é "urgente" conhecer "os termos de qualquer acordo de transição a ser
implementado a partir de abril de 2019". Também se congratulou com o compromisso sobre os
direitos dos cidadãos europeus que vivem no Reino Unido, que é "importante para muitas
pessoas que desempenham um papel vital na agricultura e na indústria agroalimentar". O
presidente da Irish Farmers Association (IFA), Joe Healy, também sublinhou a questão "crucial"
dos acordos de transição e final sobre o comércio entre os 27 e o Reino Unido.
Finalmente, em 20 de dezembro, a Comissão mostrou-se favorável a este período e já é
assente que Bruxelas vai recomendar um período de transição até 31 de dezembro de
2020, após a saída oficial do Reino Unido (que alguns teimam em pensar, apesar de tudo, que
não se concretizará).
Relembre-se que a FEFAC tem uma Task Force a funcionar sobre o dossier do Brexit,
concluindo que o impacto será de 650 milhões de € nos alimentos compostos e pré-misturas.
Os alimentos para peixes e as pré-misturas são os setores chave neste processo e a Irlanda,
França, Alemanha e Holanda os países mais afetados, pelas relações comerciais. Por outro
lado, se considerarmos outros mercados, como as matérias-primas (estimativa COCERAL), o
impacto será de 1.4 biliões de €, o que ainda é muito relevante. O período de transição,
também defendido por nós (e pela FIPA) permitirá mitigar os “danos” e trazer alguma
previsibilidade e adaptação.
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OVOS – Atitudes diferentes na Bélgica e na Holanda perante a crise do
fipronil geram tensões entre produtores
Em meados de dezembro, a Comissão Europeia autorizou a Bélgica a conceder uma
indemnização aos produtores afetados pela crise do fipronil no âmbito de um regime de
auxílios financiado no montante de 21,8 milhões de euros do orçamento nacional, aplicável até
30 de abril de 2018 e administrado pela Agência Federal para a Segurança da Cadeia
Alimentar (AFSCA). Também deu luz verde à Valónia para cobrir até 350.000 € as despesas
adicionais geradas pelas medidas tomadas contra esta crise (destruição de estrume e
excrementos contaminados e transporte para o local de destruição). Os custos elegíveis para o
regime de ajuda federal são os relacionados com a destruição de ovos não conformes, a perda
de valor de ovos compatíveis após o bloqueio da empresa, o valor dos ovos de galinha,
limpeza e descontaminação de espaços e instalações de armazenamento, não utilização de
infraestrutura. A intensidade da assistência financeira varia de acordo com o tipo de custos.
Entretanto, a organização de produtores holandesa LTO, ameaçou a organização nacional de
segurança e saúde alimentar (NVWA) com ações judiciais após a crise dos ovos
contaminados. Os produtores acreditam que poderiam ter evitado grandes danos e não deram
ao setor nenhuma hipótese de assumir a sua própria responsabilidade, enquanto "os
criadores ainda são confrontados todos os dias com as consequências do escândalo".
Para além do problema reputacional junto dos consumidores.
As perdas financeiras para o setor estão estimadas entre € 65 milhões e € 75 milhões, de
acordo com um relatório do Centro de Investigação Económica da Universidade de
Wageningen, solicitado pelo Ministério da Economia da Holanda. A Ministra da Agricultura,
Carola Schouten, advertiu que os avicultores não deveriam esperar por quaisquer
compensações da parte do Estado, dizendo que estes incidentes fazem parte dos riscos
da atividade.
Visões diferentes e que começam a ser habituais nos Estados-membros e que conduzem a
distorções de concorrência e põem em causa os necessários consensos em temas tão
relevantes como a revisão da PAC, resistência antimicrobiana, alimentos medicamentosos ou o
funcionamento da cadeia alimentar. É também por isso que a questão dos seguros, de perda
de rendimento, volatilidade, a problemas de ordem sanitária, segurança alimentar…é tão
importantes.
Resta saber se as entidades seguradoras estão pelos ajustes e se os Governos vão financiar
os prémios e em que percentagem, uma reivindicação do setor agrícola.
Fontes: Agra Europe nºs 3 623, 3 624 DG AGRI/IACA
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BOLSA DO PORCO

INFORMAÇÃO SEMANAL

Sessão de 21 de dezembro de 2017

Manutenção (€ 0.000)
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

21 de dezembro

1.015

Lérida: Euros peso/vivo

França

21 de dezembro

1.149

Holanda

15 de dezembro

1.310

Dinamarca

21 de dezembro

1.206

Alemanha

20 de dezembro

1.370

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 05 de janeiro de 2017 (quinta feira), pelas 19 horas

A Mesa de Cotações
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BOLSA DO BOVINO
INFORMAÇÃO DE MERCADO
SESSÃO Nº 49 de 22 de dezembro de 2017

TENDÊNCIA: Subida de 0,05€ nos novilhos e novilhas e manutenção nas restantes
categorias.
Nesta semana a tendência foi subida de 0,05€ apenas nas novilhas, e manutenção em todas
as restantes categorias.

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

Categoria

Cotação

Novilhos

4.10

Novilhas

4.15

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 29 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%

3,90

4,00

2,56%

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

4,12

4,12

0,00%

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

3,30

3,30

0,00%

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

4,10

4,20

2,44%

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%

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

2,10

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%

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%

4,50

4,50

0,00%

2,70

2,70

0,00%

2,90

2,90

0,00%

2,75

3,00

9,09%

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

1,70

47,06%

2,50

AVES / OVOS - Cotações nos Principais Mercados de Produção
Semana Anterior em €

Semana Corrente em €

Variação

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

0,92

0,90

-2,17%

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

1,69

0,60%

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

3,75

4,00

6,67%

Algarve

3,83

4,00

4,44%

Beira Litoral

3,92

4,17

6,38%

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 11 a 17/12/2017
De 18 a 24/12/2017
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CEREAIS - PREÇOS DO MERCADO INTERNO
Mercados

Semana Anterior em €

Semana Corrente
em €

Variação

165,00

n.d.

-

180,00

n.d.

-

180,00

n.d.

-

168,00

n.d.

-

165,00

n.d.

-

n.d.

-

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 11 a 17/12/2017
De 18 a 24/12/2017
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COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS

Fonte: Oil World
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LEGISLAÇÃO NACIONAL E COMUNITÁRIA
Jornal Oficial da União Europeia
L 337 – 19 de dezembro de 2017
Regulamento de Execução (UE) 2017/2369 da Comissão de 18 de dezembro de 2017,
Que altera o Regulamento de Execução (UE) n.º 743/2013 que introduz medidas de proteção
relativamente às importações de moluscos bivalves provenientes da Turquia e destinados ao
consumo humano, no que diz respeito ao respetivo período de aplicação PDF
Decisão de Execução (UE) 2017/2375 da Comissão de 15 de dezembro de 2017,
Que autoriza a colocação no mercado de ácido N-acetil-D-neuramínico como novo ingrediente
alimentar, nos termos do Regulamento (CE) n.º 258/97 do Parlamento Europeu e do Conselho
PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 340 – 20 de dezembro de 2017
Regulamento de Execução (UE) 2017/2385 da Comissão de 19 de dezembro de 2017,
Que fixa o coeficiente de atribuição a aplicar às quantidades constantes dos pedidos de
certificados de importação apresentados de 1 a 7 de dezembro de 2017 e que determina as
quantidades a acrescentar à quantidade fixada para o subperíodo de 1 de abril a 30 de junho
de 2018 no âmbito dos contingentes pautais abertos pelo Regulamento (CE) n.º 533/2007 no
setor da carne de aves de capoeira PDF
Regulamento de Execução (UE) 2017/2386 da Comissão de 19 de dezembro de 2017,
Que fixa o coeficiente de atribuição a aplicar às quantidades constantes dos pedidos de
certificados de importação apresentados de 1 a 7 de dezembro de 2017 e que determina as
quantidades a acrescentar à quantidade fixada para o subperíodo de 1 de abril a 30 de junho
de 2018 no âmbito dos contingentes pautais abertos pelo Regulamento (CE) n.º 1385/2007 no
setor da carne de aves de capoeira PDF
Regulamento de Execução (UE) 2017/2387 da Comissão de 19 de dezembro de 2017,
Que determina as quantidades a acrescentar à quantidade fixada para o subperíodo de 1 de
abril a 30 de junho de 2018 no âmbito do contingente pautal aberto pelo Regulamento (CE) n.º
536/2007 para a carne de aves de capoeira originária dos Estados Unidos de América PDF
Regulamento de Execução (UE) 2017/2388 da Comissão de 19 de dezembro de 2017,
Que determina as quantidades a acrescentar à quantidade fixada para o subperíodo de 1 de
abril a 30 de junho de 2018 no âmbito dos contingentes pautais abertos pelo Regulamento (CE)
n.º 1384/2007 para a carne de aves de capoeira originária de Israel PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 341 – 21 de dezembro de 2017
Regulamento de Execução (UE) 2017/2406 da Comissão de 20 de dezembro de 2017,
Que determina as quantidades a acrescentar à quantidade fixada para o subperíodo de 1 de
abril a 30 de junho de 2018 no âmbito dos contingentes pautais abertos pelo Regulamento (CE)
n.º 442/2009 no setor da carne de suíno PDF
Regulamento de Execução (UE) 2017/2407 da Comissão de 20 de dezembro de 2017,
Que fixa o coeficiente de atribuição a aplicar às quantidades constantes dos pedidos de
certificados de importação apresentados de 1 a 7 de dezembro de 2017 e que determina as
quantidades a acrescentar à quantidade fixada para o subperíodo de 1 de abril a 30 de junho
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de 2018 no âmbito dos contingentes pautais abertos pelo Regulamento (CE) n.o 539/2007 no
setor dos ovos e das ovalbuminas PDF
Decisão de Execução (UE) 2017/2410 da Comissão, de 20 de dezembro de 2017,
Que altera as Decisões 2006/415/CE e 2007/25/CE e a Decisão de Execução 2013/657/UE
relativas a determinadas medidas de proteção respeitantes à gripe aviária de alta
patogenicidade [notificada com o número C(2017) 8969] PDF
Decisão de Execução (UE) 2017/2411 da Comissão, de 20 de dezembro de 2017,
Que altera o anexo da Decisão de Execução 2014/709/UE relativa a medidas de polícia
sanitária contra a peste suína africana em determinados Estados-Membros [notificada com o
número C(2017) 8988] PDF
Decisão de Execução (UE) 2017/2412 da Comissão, de 20 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) 9014] PDF

Jornal Oficial da União Europeia
L 343 – 22 de dezembro de 2017
Regulamento de Execução (UE) 2017/2419 da Comissão, de 21 de dezembro de 2017,
Que fixa o coeficiente de atribuição a aplicar às quantidades constantes dos pedidos de direitos
de importação apresentados de 1 a 7 de dezembro de 2017 no âmbito dos contingentes
pautais abertos pelo Regulamento de Execução (UE) 2015/2078 para a carne de aves de
capoeira originária da Ucrânia PDF
Regulamento de Execução (UE) 2017/2421 da Comissão, de 21 de dezembro de 2017,
Que determina as quantidades a acrescentar à quantidade fixada para o subperíodo de 1 de
abril a 30 de junho de 2018 no âmbito dos contingentes pautais abertos pelo Regulamento de
Execução (UE) 2015/2077 para os ovos, ovoprodutos e ovalbuminas originários da Ucrânia
PDF
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RECORTES DA IMPRENSA

AGRICULTURA E MAR Actual
22.dezembro.2017
CAPOULAS FAZ BALANÇO DOS APOIOS AOS AGRICULTORES AFECTADOS PELOS
INCÊNDIOS
O ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas Santos, apresenta
amanhã, 22 de Dezembro, pelas 11h30, o balanço dos apoios aos agricultores afectados pelos
incêndios bem como as datas e formas de pagamento desses apoios.
O balanço será anunciado em encontro com a comunicação social no Ministério da Agricultura,
em Lisboa.
Portugal 2020
Relembre-se que o programa Portugal 2020 tem candidaturas abertas aos apoios à Inovação
Produtiva (Indústria e Turismo) nas regiões afectadas pelos incêndios — Centro e Norte —,
desde ontem, 24 de Novembro e até às 19 horas de 2 de Abril de 2018.
Podem ser candidatas aos apoios os projectos de criação de um novo estabelecimento,
aumento de capacidade de um estabelecimento já existente, de diversificação da produção de
um estabelecimento e de alteração fundamental do processo global de produção de um
estabelecimento.
Mais informações aqui.

AGRICULTURA E MAR Actual
23.dezembro.2017
UE ALTERA NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS OVOS DE GALINHAS CRIADAS AO
AR LIVRE
As exigências mínimas, na União Europeia, para os ovos de galinhas criadas ao ar livre foram
alteradas. Tudo por causa de graves surtos de gripe aviária na UE, que levam à necessidade
de prever um período de derrogação mais longo e clarificar as regras com vista à sua aplicação
harmonizada em toda a União, em particular relativamente ao início do período de derrogação.
Explica o Regulamento Delegado 2017/2168 da Comissão, de 22 de Novembro de 2017, que
há exigências mínimas aplicáveis às instalações de criação consoante o modo de criação das
galinhas poedeiras.
As galinhas devem ter, durante o dia, acesso contínuo a espaços ao ar livre. Esta condição não
impede, no entanto, o produtor de restringir o acesso por um período limitado nas horas
matinais, de acordo com as boas práticas agrícolas, incluindo as zootécnicas.
Se as medidas adoptadas nos termos do direito comunitário exigirem que seja restringido o
acesso das galinhas a espaços ao ar livre para protecção da saúde pública e animal, os ovos
podem ser comercializados como “ovos de galinhas criadas ao ar livre”, não obstante essa
restrição, na condição de as galinhas poedeiras não terem o acesso restringido a espaços ao
ar livre por um período contínuo superior a 16 semanas. O período máximo começa na data em
que o acesso a espaços ao ar livre do bando de galinhas em questão, agrupadas ao mesmo
tempo, foi efectivamente restringido.
Espaço ao ar livre
Por outro lado, o espaço ao ar livre a que as galinhas têm acesso deve estar essencialmente
coberto de vegetação e não ser utilizado para outros fins, excepto como pomar, área
arborizada ou pastagem, se esta última opção for autorizada pelas autoridades competentes.
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Quanto ao encabeçamento máximo do espaço ao ar livre não pode exceder, em nenhum
momento, 2.500 galinhas por hectare de terreno disponível para as galinhas ou uma galinha
por 4 m2. No entanto, quando se dispuser de, pelo menos, 10 m2 por galinha, for praticada a
rotação e as galinhas dispuserem de livre acesso a toda a área durante toda a vida do bando,
cada recinto utilizado deve assegurar em qualquer momento, pelo menos, 2,5 m2 por galinha.
Os espaços ao ar livre não devem prolongar-se para além de um raio de 150 metros da
portinhola de saída do edifício mais próxima. No entanto, é autorizada uma extensão até 350
metros da portinhola de saída do edifício mais próxima, desde que exista um número suficiente
de abrigos, regularmente distribuídos por todo o espaço ao ar livre, com um mínimo de quatro
abrigos por hectare.
Pode consultar o Regulamento Delegado 2017/2168 da Comissão aqui.
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