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INFORMAÇÃO
SEMANAL
FLASH INFORMATIVO

 PROTEÍNA: Delegação da FEFAC debateu Plano Europeu para a Proteína, em Bucareste, com
a Presidência do Conselho Agrícola da União Europeia; estudo de mercado solicitado pela DG
AGRI já foi divulgado e será discutido em Bruxelas no GDC “Culturas Arvenses” de 01 de
março
 ALIMENTAÇÃO ANIMAL: IACA apresenta conclusões da reunião do Colégio dos DiretoresGerais das Associações filiadas na FEFAC de 20 de fevereiro, e reporta ponto de situação dos
principais dossiers e preocupações do Setor
 BOLSA DO PORCO (21/02/19): Tendência de subida (0.030 €/kg carcaça)
 BOLSA DO BOVINO (21/02/19): Manutenção em todas as categorias


PREÇOS MÉDIOS DE PRODUTOS PECUÁRIOS (semana de 18/02/19 a 24/02/19):
AVES: Tendência de estabilidade em todos os produtos avícolas
BOVINOS: Estabilidade é nota dominante
SUÍNOS: Tendência mista, maioritariamente de subida; estabilidade nos leitões
OVINOS: Manutenção das cotações em todos os mercados de referência

 PREÇOS DOS CEREAIS NO MERCADO INTERNO
 COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS
 INFORMAÇÃO APED
 LEGISLAÇÃO: Decisão de Execução (EU) nº 2019/300, da Comissão, de 19 de fevereiro de
2019, que estabelece um plano geral de gestão de crises no domínio da segurança dos
géneros alimentícios e alimentos para animais
 BOLETIM MENSAL DO INE


RECORTES DE IMPRENSA: CAP vai debater Neutralidade Carbónica em Seminário, dia 14 de
março, mas a IACA vai atualizar o tema e divulgar a posição do Ministério da Agricultura, no
quadro da consulta pública, no seu evento de 03 de abril, com outros temas em destaque;
Indústria agroalimentar exportou mais de 5 000 milhões de €, um volume de vendas record; as
9 tendências para o agroalimentar em 2019

 IACA PROMOVE CONFERÊNCIA SOBRE “AMBIENTE & ALIMENTAÇÃO ANIMAL”, DIA 03 DE
ABRIL, EM FÁTIMA, EM MAIS UMA REUNIÃO GERAL DA INDÚSTRIA
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NOTÍCIAS DE MERCADOS
PROTEÍNA - FEFAC debate Plano Europeu com a Presidência do Conselho
Agrícola da UE
Tal como anunciámos na anterior edição da IS, uma delegação conjunta FEFAC & ANFNC
reuniu-se com a Presidência romena do Conselho Agrícola da UE a 19 de fevereiro de 2019,
em Bucareste, para trocar pontos de vista sobre o debate do Conselho agrícola relativo ao
Plano de Proteínas da UE.
A delegação, composta por Jaime Piçarra, vice-presidente do Comité “Alimentos Compostos”
da FEFAC, Iani Chiaia, presidente da ANFNC, e Alexander Döring, Secretário-Geral da
FEFAC, reuniu-se com Mihail Neagu, Diretor-Geral adjunto do Ministério da agricultura romeno
e com a sua equipa, num encontro considerado como bastante positivo e relevante.
A delegação da FEFAC destacou a avaliação positiva da Indústria da alimentação animal sobre
o relatório da Comissão da UE e as conclusões apresentadas na Conferência em Viena, a 22
de novembro de 2019. Salientaram, no entanto, a necessidade de qualificar a dependência da
importação da UE em ingredientes ricos em proteínas, referindo os balanços proteicos da UE,
que indicam que os cereais, as oleaginosas e as proteaginosas produzidas no mercado
europeu fornecem mais de 75% de todas as proteínas vegetais consumidas pela população
pecuária, sem levar em conta a contribuição das pastagens e forragens, da maior importância
na alimentação dos ruminantes.
A FEFAC reconheceu a importância do apoio associado ao aumento da superfície
cultivada (ajudas ligadas) e da competitividade da produção de culturas proteicas da UE,
mas convidou a Presidência do Conselho a realizar um debate mais exaustivo sobre
todas as importantes fontes de proteínas vegetais a nível da UE, para a construção de
um plano de "acção" de proteínas e as principais medidas e tecnologias necessárias
para aumentar ainda mais a sua competitividade, tal como solicitado pela Declaração de
8 Estados-membros na última reunião do Conselho agrícola.
A FEFAC apelou novamente a uma iniciativa da Presidência do Conselho para estimular a
harmonização das regras de alimentação "não GM", referindo-se à conclusão do relatório da
Comissão de que os segmentos "não-GM" e biológicos apresentam uma oportunidade de nicho
de mercado “Premium”. Salientou ainda que as atuais regras nacionais de alimentação "nãoGM" têm conduzido a distorções da concorrência e a barreiras comerciais no Mercado Único,
no que respeita aos produtos de origem animal rotulados como "alimentados com não-GM".
O interlocutor, Mihail Neagu, agradeceu à FEFAC por partilhar a opinião do sector dos
alimentos compostos para animais sobre a discussão do plano de proteínas da UE a nível do
Conselho da UE e convidou a FEFAC a enviar as estimativas de mercado setorial para a
utilização de proteínas, incluindo informações sobre as tendências do mercado "não-GM" e da
alimentação biológica, e assim como os problemas encontrados com os programas nacionais
de certificação pertinentes, criando distorções no mercado dos produtos de origem animal. As
situações mais complexas têm sido encontradas na Alemanha, França e Republica Checa, não
deixando de criar problemas de interpretação junto dos consumidores.
Entretanto, a DG AGRI publicou o estudo do mercado externo sobre as proteaginosas a 22 de
fevereiro de 2019, intitulado "Desenvolvimento de mercado e aspetos de avaliação da
política do sector das proteínas vegetais na UE", que contém um estudo de avaliação das
medidas da PAC aplicáveis ao mercado da UE de proteínas vegetais.
O relatório analisa ainda em maior profundidade os aspetos de mercado relacionados com as
plantas ricas em proteínas (PRPs > 15% de proteína bruta, representando 109M t de proteína
vegetal cobrindo as proteaginosas, oleaginosas e leguminosas forrageiras.
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O documento destaca o crescimento, mais do que esperado, do segmento de mercado "GMFree" para a alimentação animal, bem como o impacto destas tendências nas importações de 3
países (principais fornecedores), com a produção de alimentos compostos biológicos a superar
o crescimento de matérias-primas de origem biológica.
A questão será a de onde vamos encontrar essas fontes de aprovisionamento de que o
mercado vai necessitar no curto/médio prazo.
A IACA vai estar presente no Grupo de Diálogo Civil “Culturas Arvenses” do próximo dia 1 de
março, onde este estudo da DG AGRI vai ser apresentado e não deixaremos de levantar
algumas questões, desde logo a necessidade das importações de soja para sermos
competitivo (a opinião pública e os políticos têm de conhecer as realidades) e, entre outras, a
inserção do Plano de Proteína, na PAC e nas ajudas ligadas, ou no quadro da nova arquitetura
verde da futura PAC. Outro tema da reunião com a Comissão e com os representantes das
diferentes organizações a que nos referimos, prende-se com a decisão do Tribunal Europeu de
Justiça (TEJ) sobre a mutagénese (NBT) e o que irão fazer as diferentes instituições europeias
com o parecer do Tribunal?
Por enquanto, com as eleições para o Parlamento Europeu e uma nova Comissão antes do
final do ano, não deverão avançar com quaisquer propostas, mas é urgente evitar que as NBT
sejam transformadas nos novos OGM, numa altura em que, mais do que nunca, precisamos de
inovação e de tecnologia.
Um tema que também vai estar bem presente no âmbito da Conferência dos 50 Anos da IACA,
dia 25 de outubro, que irá ser apresentado pela CORTEVA, um dos principais patrocinadores
do evento.

ALIMENTAÇÃO ANIMAL – Conclusões da reunião do Colégio de DiretoresGerais da FEFAC
Acolhido pela nossa congénere da Roménia, ANFNC, o Colégio dos Diretores-Gerais das
Associações filiadas na FEFAC realizou a sua 33ª reunião em Bucareste, no dia 20 de
fevereiro. As conclusões e recomendações foram as seguintes:
Plano de proteínas da UE & reforma da PAC: A FEFAC deve procurar convencer a DG
AGRI a fazer uma utilização mais eficaz do seu balanço proteico, para comunicar publicamente
os níveis exatos de autossuficiência da UE em proteínas vegetais, que podem ser estimados
em 75%, se tivermos em conta todas as fontes de proteína vegetal comercializáveis (cereais,
oleaginosas e culturas proteicas).
Por outro lado, deve continuar a fazer lobby para uma maior harmonização das regras de
alimentação "não-GM" a nível da UE ligadas a alegações de "não-GM" para produtos de
origem animal. O Comité de produção de alimentos compostos da FEFAC e o grupo de
trabalho PAC devem avaliar ainda mais o impacto dos planos estratégicos nacionais da PAC
sobre a competitividade e a disponibilidade de fornecimentos de proteínas vegetais.
Acórdão do TEJ sobre a Mutagénese e acordo de comércio EUA/UE sobre a soja: A
FEFAC deve cooperar estreitamente com a COCERAL, FEDIOL, ESA e outras organizações
da cadeia alimentar (food & feed chain partners), incluindo os organismos científicos de
melhoramento vegetal na sequência do acórdão do TEJ, a fim de evitar potenciais impactos
adversos no comércio. Esta é também a principal razão para o envolvimento da
FEFAC/COCERAL/FEDIOL na discussão sobre a implementação da declaração de comércio
de soja UE/EUA.
Embora a FEFAC não deva comunicar publicamente sobre o acórdão do TEJ numa posição de
"linha da frente", deve continuar a apoiar a indústria de sementes e os agricultores da UE nas
iniciativas destinadas a procurar mais esclarecimentos e eventuais alterações da legislação GM
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da UE, para excluir determinadas técnicas de mutagénese do seu âmbito de aplicação,
sabendo que não haverá qualquer alteração a nível institucional.
Plano de ação sobre Sustentabilidade: A FEFAC deve continuar a discussão com o IDH
para a criação de um novo memorando de entendimento para a implementação do plano de
ação da FEFAC sobre soja sustentável para o período 2019-2020.
Constata-se um aumento da pressão política sobre a desflorestação a nível nacional e na UE
(grupo de declaração de Amsterdão), que exige mais esforços de comunicação para promover
as Diretivas da FEFAC sobre a soja responsável (Guia).
Os Diretores apoiaram a possibilidade de estudar a ligação com a metodologia GFLI/PEF, que
pode fornecer novos incentivos ao mercado para a aquisição de soja responsável. Nesta
perspetiva, saudaram a realização do Workshop FEFAC sobre a GFLI/PEF a 3 de abril de
2019, salientando a necessidade de ferramentas de informação prática para explicar a
metodologia PEF e a base de dados da GFLI para, incentivando a FEFAC a fornecer
formações e Webinars.
Congratularam-se com a proposta da NEVEDI para a criação de uma base jurídica para a GFLI
ao abrigo do direito holandês, para permitir à GFLI a continuação da atualização e expansão da
sua base de dados global do LCA (Análise do Ciclo de Vida).
Recomendaram, no entanto, que a FEFAC e a IFIF garantam a propriedade e o controlo da
base de dados por associações da indústria da alimentação animal na nova entidade legal.
Biossegurança e PSA: Os membros do Colégio manifestaram a opinião de que se deve
prosseguir a atualização e consolidação das respetivas orientações nacionais em matéria de
biossegurança, de acordo com as recomendações da FEFAC, no sentido de destacar o papel
pró-ativo da indústria na promoção das melhores práticas de biossegurança na cadeia de valor,
para os produtos de origem animal. Observaram o mandato alargado da EFSA sobre a PSA
que agora abrange palhas e fenos e os alimentos à base de sangue de porco, e concordaram
com a necessidade de garantir que todos os estudos do setor e da indústria disponíveis, de
fornecedores relevantes, sejam disponibilizados à EFSA.
Concordaram que os alimentos para a alimentação animal permanecem classificados como de
"baixo risco" em relação ao risco vetorial de transmissão de vírus, mas foi enfatizada a
necessidade da FEFAC e da Indústria ao nível global, bem como os fornecedores de
monitorizar proactivamente as avaliações de risco relevantes e, interagir estreitamente com os
agricultores e outros parceiros da cadeia de valor, atendendo aos enormes impactos
económicos ligados aos surtos de doenças virais. Veja-se neste momento o que está a
acontecer na China e no Vietname, por exemplo.
Aditivos alimentares produzidos por fermentação/tolerância 0 no ADNr: O Comité PréMisturas deve continuar o diálogo de peritos com a indústria de aditivos produzidos por
fermentação, a DG SANTE e o JRC, para abordar a questão da aplicação harmonizada dos
controlos na ausência de ADNr em aditivos autorizados, a fim de evitar futuras deficiências dos
aditivos essenciais para a alimentação animal.
Governação da FEFAC & revisão dos Estatutos: O Colégio observou o andamento do
trabalho sobre a revisão dos estatutos da FEFAC, com base no mandato do Conselho, e
tomaram nota do convite do Presidente, Nick Major, para começar a pensar em candidatos
potenciais para o "novo" Conselho a ser eleito em junho de 2020.
A primeira chamada para nomeações será partilhada na próxima Assembleia Geral, a 7 de
junho de 2019 em Bruxelas durante a celebração do 60º Aniversário da FEFAC.
Fontes: FEFAC/IACA
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BOLSA DO PORCO

INFORMAÇÃO SEMANAL

Sessão de 21 de fevereiro de 2019

Subida de € 0.030
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 fevereiro

1.112

Lérida: Euros peso/vivo

França

21 de fevereiro

1.177

Holanda

15 de fevereiro

1.320

Dinamarca

21 de fevereiro

1.140

Alemanha

20 de fevereiro

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

* A Bolsa do Porco passará a apresentar apenas a variação de preço

Ver também em: www.bolsadoporco.com

A próxima sessão realizar-se-á no dia 28 de fevereiro de 2019 (quinta-feira), pelas 19 horas

A Mesa de Cotações
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BOLSA DO BOVINO
INFORMAÇÃO DE MERCADO
SESSÃO Nº 08 de 21 de fevereiro de 2019

TENDÊNCIA: Manutenção em todas as categorias
Esta semana a decisão voltou a ser de manutenção.

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

Cotação

Novilhos

4.05

Novilhas

4.05

Vitela

4,70

Vacas

2,25

Observações: As cotações estabelecidas na mesa referem-se aos animais vendidos, pagos
em função do peso carcaça.
Por decisão dos membros da mesa de cotações, esta passou a reunir-se às quintas pelas
18:15h. Assim as cotações da bolsa do bovino passarão a estar disponíveis ainda à 5ª feira.

A próxima sessão realizar-se-á na sexta-feira, dia 28 de fevereiro de 2019, pelas 18.15
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

4,00

4,00

0,00%

Novilho 12 a 24 meses Turina EUR/Kg. P. Carcaça

3,20

3,20

0,00%

Vaca Abate Turina EUR/Kg. P. Carcaça

2,00

2,00

0,00%

250,00

250,00

0,00%

Novilho 12 a 24 meses Cruz. Charolês EUR/Kg P. Carcaça

3,85

3,85

0,00%

Novilho 12 a 24 meses Turina EUR/Kg. P. Carcaça

3,25

3,25

0,00%

Novilho 12 a 24 meses Cruz. Charolês EUR/Kg P. Carcaça

3,95

3,95

0,00%

Novilho 12 a 24 meses Turina EUR/Kg. P. Carcaça

3,00

3,00

0,00%

250,00

250,00

0,00%

3,90

3,90

0,00%

Novilho 12 a 24 meses Cruz. Charolês EUR/Kg P. Carcaça

4,10

4,10

0,00%

Novilho 12 a 24 meses Turina EUR/Kg. P. Carcaça

3,30

3,30

0,00%

Novilho 12 a 24 meses Cruz. Charolês EUR/Kg P. Carcaça

3,90

4,00

2,56%

Novilho 12 a 24 meses Turina EUR/Kg. P. Carcaça

3,40

3,45

1,47%

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

2,10

2,10

0,00%

1,80

1,80

0,00%

290,00

290,00

0,00%

3,93

3,93

0,00%

2,50

2,50

0,00%

Mercados

Alentejo Litoral (Produção)
Novilho 12 a 24 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 24 meses Cruz. Charolês EUR/Kg P. Carcaça

Guarda (Produção)

Ribatejo (Produção)

Vaca Abate Turina EUR/Kg. P. Carcaça
Vitelo 3 a 6 meses - Turina EUR/Unidade

Évora (Produção)
Novilho 12 a 24 meses Cruz. Charolês EUR/Kg P. Carcaça
Vaca Abate Cruz. Charolês EUR/KG. P. Carcaça

OVINOS - Cotações nos Principais Mercados de Produção
Mercados

Semana Anterior em €

Semana Corrente em €

Variação

3,10

3,10

0,00%

2,70

2,70

0,00%

2,80

2,80

0,00%

3,00

3,00

0,00%

3,50

3,50

0,00%

3,00

3,00

0,00%

3,30

3,30

0,00%

2,50

2,50

0,00%

2,95

2,95

0,00%

2,50

2,50

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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Mercados
Dão - Lafões (Produção)
Frango Vivo -1,8 Kg. EUR/Kg. P. Vivo

0,82

0,82

0,00%

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

0,83

0,83

0,00%

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

1,30

1,30

0,00%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia

0,90

0,90

0,00%

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

0,75

0,75

0,00%

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

1,40

1,40

0,00%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia

0,90

0,90

0,00%

Ovo Classificado M (ovotermo) EUR/Dúzia
Médio Tejo

0,80

0,80

0,00%

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

0,90

0,90

0,00%

Ovo a peso 60-68 g EUR/KG

0,90

0,90

0,00%

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

1,00

1,00

0,00%

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

0,90

0,90

0,00%

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

2,36

2,36

0,00%

Ribatejo e Oeste

SUÍNOS - Cotações nos Principais Mercados de Produção
PORCO Classe E (57%)
Semana Anterior em €

Semana Corrente em €

Variação

Alentejo

1,30

1,35

3,85%

Algarve

1,91

1,95

2,09%

Beira Interior

1,28

1,28

0,00%

Beira Litoral

1,31

1,34

2,29%

Entre Douro e Minho

1,58

1,56

-1,27%

Ribatejo e Oeste

1,34

1,37

2,24%

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

1,42

1,44

1,41%

Mercados

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

Semana Corrente em €

Variação

Alentejo

3,18

3,18

0,00%

Algarve

3,00

3,00

0,00%

Beira Litoral

2,92

2,92

0,00%

2,92

2,92

0,00%

2,00

2,00

0,00%

Mercados
Leitões até 12 Kg

Ribatejo e Oeste
Leitões de 19 a 25 Kg.
Alentejo

Semana Anterior :
Semana Corrente:
Fonte: SIMA/GPP

De 11 a 17/02/2019
De 18 a 24/02/2019

Nota:

Devido a orientações comunitárias, o SIMA alterou a definição dos “novilhos de 12 a 18 meses” para “novilhos de
12 a 24 meses”
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CEREAIS - PREÇOS DO MERCADO INTERNO
Mercados

Semana Anterior em €

Semana Corrente em €

Variação

175,00

175,00

0,00%

220,00

215,00

-2,27%

212,00

209,00

-1,42%

179,50

178,00

-0,84%

ALENTEJO
Milho Forrageiro
LISBOA
Trigo Mole Forrageiro
Cevada Forrageira (Hexástica)
Milho Forrageiro
Semana Anterior :
Semana Corrente:
Fonte: SIMA/GPP

De 11 a 17/02/2019
De 18 a 24/02/2019
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COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS

Fonte: Oil world
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Fonte: Boletín Mercolleida
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APED – FLASH REPORT RETAIL – dezembro 2018
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LEGISLAÇÃO NACIONAL E COMUNITÁRIA
Jornal Oficial da União Europeia
L 048 – 20 de fevereiro de 2019
Decisão de Execução (UE) 2019/294 da Comissão de 18 de fevereiro de 2019,
Que estabelece a lista de territórios e países terceiros autorizados no que se refere às
importações para a União de cães, gatos e furões e o modelo de certificado sanitário para
essas importações [notificada com o número C(2019) 1059] PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 050 – 21 de fevereiro de 2019
Decisão de Execução (UE) 2019/300 da Comissão de 19 de fevereiro de 2019,
Que estabelece um plano geral de gestão de crises no domínio da segurança dos géneros
alimentícios e dos alimentos para animais PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 051 – 22 de fevereiro de 2019
Regulamento de Execução (UE) 2019/302 da Comissão de 20 de fevereiro de 2019,
Que altera o Regulamento (CE) nº 1484/95 no que respeita à fixação dos preços
representativos nos setores da carne de aves de capoeira e dos ovos, bem como para a
ovalbumina PDF
Regulamento de Execução (UE) 2019/303 da Comissão de 21 de fevereiro de 2019,
Que fixa o preço mínimo de venda de leite em pó desnatado para o trigésimo terceiro concurso
parcial no âmbito do concurso aberto pelo Regulamento de Execução (UE) 2016/2080 PDF
Decisão de Execução (UE) 2019/315 da Comissão de 21 de fevereiro de 2019,
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(2019) 1576] PDF
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INE – BOLETIM MENSAL DE AGRICULTURA E PESCAS
As previsões agrícolas, em 31 de janeiro, apontam para uma diminuição significativa da
produção de azeitona para azeite (-20% face à campanha anterior), com cargas muito
heterogéneas nos olivais tradicionais de sequeiro e rendimentos em azeite mais baixos.
Quanto aos cereais de outono/inverno, as sementeiras estão concluídas e, apesar das
condições meteorológicas favoráveis para a sua instalação, prevê-se um decréscimo de 3%
na área de cultivo, para o qual contribuíram as reduções das superfícies de trigo, triticale e
cevada. O desenvolvimento tem sido normal, apresentando as searas povoamentos
homogéneos e bom aspeto vegetativo. No que respeita aos produtos de origem animal, a
situação é a seguinte:
 Gado, aves e coelhos abatidos: O peso limpo total de gado abatido e aprovado para
consumo em dezembro de 2018 foi 39 115 toneladas, o que correspondeu a um
acréscimo de 2,0% (-3,6% em novembro), devido ao maior volume de abate registado
nos bovinos (+2,2%), suínos (+1,5%), ovinos (+13,3%) e caprinos (+0,6%). No ano 2018
(dados preliminares) o volume total do gado abatido indica um acréscimo em
relação a 2017 (+1,7%), tendo-se registado um aumento para os bovinos (+3,0%),
suínos (+1,4%) e caprinos (+4,0%) e decréscimos para o volume de ovinos (-0,9%)
e equídeos (-18,1%). O peso limpo total de aves e coelhos abatidos e aprovados para
consumo foi 27 813 toneladas, o que representou um decréscimo de 3,3% (-1,2% em
novembro), devido ao menor volume de galináceos (-5,5%) e codornizes (-24,9%). Os
dados preliminares de 2018 relativos ao volume total de aves e coelhos abatidos
apontam para um aumento de 1,5%, resultante do maior volume de abate de
galináceos (+0,4%), perus (+7,5%), patos (+7,2%) e coelhos (+8,3%).
 Produção de aves e ovos: O volume de produção de frango teve um decréscimo de
4,6% (-13% em novembro), com 27 147 toneladas produzidas. A produção de ovos de
galinha para consumo, pelo contrário, teve um acréscimo de 2,9% (+4,3% em
novembro), com 10 161 toneladas produzidas.
 Produção de leite e produtos lácteos: A recolha de leite de vaca foi 147,9 mil
toneladas, o que representa um decréscimo de 2,6% (-2,5% em novembro). A produção
total de produtos lácteos foi superior à do mês homólogo em 2,6% (+0,2% em
novembro), devido sobretudo à maior produção do leite para consumo (+2,2%), leites
acidificados (+11,8%) e nata para consumo (+17,2%)
 Preços e índices de preços agrícolas: Em janeiro de 2019, as variações mais
significativas em módulo no índice de preços de produtos agrícolas no produtor foram
observadas na batata (+111,2%), hortícolas frescos (+41,7%), ovos (-27,3%) e azeite a
granel (-21,0%). Em comparação com o mês anterior, as variações de maior amplitude
verificaram-se nos hortícolas frescos (+12,8%), aves de capoeira (+6,3%), ovos (-9,3%),
ovinos e caprinos (-5,5%) e suínos (-5,2%).
Em dezembro de 2018, o índice de preços de bens e serviços de consumo corrente (INPUT I)
aumentou 1,5%, enquanto o índice de preços de bens e serviços de investimento (INPUT II)
aumentou 0,6%. Relativamente ao mês anterior, observou-se uma diminuição de 0,8% no
índice de preços de bens e serviços de consumo corrente. No índice de preços de bens e
serviços de investimento não se registou qualquer alteração.
Pode consultar o Boletim de Fevereiro aqui
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RECORTES DA IMPRENSA

AGRICULTURA E MAR Actual
25.janeiro.2019

CAP DEBATE NEUTRALIDADE CARBÓNICA EM SEMINÁRIO
O fim de Fevereiro encerra a consulta pública sobre o Roteiro para a Neutralidade Carbónica
2050. Roteiro que tanta polémica tem dado, principalmente pela proposta de abate de até 50%
do efectivo bovino.
Por isso, a CAP — Confederação dos Agricultores de Portugal organiza no dia 14 de Março,
um Seminário que pretende promover o debate sobre o contributo da agricultura, pecuária e
floresta para a neutralidade carbónica do País em 2050, e a avaliação da eficácia e da
compatibilidade dos cenários e medidas propostos com o desenvolvimento do sector.
O Seminário realiza-se no Auditório da CAP, em Lisboa, a partir das 14h30. As inscrições
gratuitas, mas obrigatórias aqui.
O Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 é o documento que irá dar suporte técnico ao
compromisso assumido por Portugal de atingir a neutralidade carbónica da sua economia até
2050.
Acordo de Paris
Partindo de um conjunto de pressupostos, foram definidas diversas trajectórias de resposta por
parte da economia portuguesa ao desafio da neutralidade carbónica, a que Portugal está
legalmente obrigado pelo Acordo de Paris.
“A agricultura, a pecuária e as florestas são chamadas a dar um contributo importante para
este objectivo, mas importa percebermos se os cenários traçados são realistas, se as opções
tomadas são as mais eficazes e se os seus efeitos serão compatíveis com o desenvolvimento
económico e social do território, a que todo este sector se encontra tão intrinsecamente ligado”,
realça fonte institucional da CAP.
Programa
14h30 | Recepção dos participantes
15h00 | Sessão de Abertura – Luís Mira (CAP)
15h15 | O Acordo de Paris e o Roteiro de Neutralidade de Carbono 2050 – Júlia Seixas (UNL)
15h45 | A contabilização das emissões de GEE: alguns conceitos básicos – Paulo Canaveira
(APA)
16h15 | Os desafios da neutralidade carbónica para a Agricultura Portuguesa – Francisco
Avillez (AGROGES)
17h00 | Debate
17h30 | Sessão de Encerramento – Eduardo Oliveira e Sousa (CAP)
Fonte: Agricultura e Mar Actual
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CENTROMARCA
25.janeiro.2019

INDÚSTRIA ALIMENTAR E DAS BEBIDAS VENDEU MAIS DE 5.000 MILHÕES DE EUROS
PARA O EXTERIOR EM 2018
Em 2018, as exportações da indústria alimentar e das bebidas valeram 5.016 milhões de euros,
mais 151 milhões de euros do que no ano anterior, o que representa o valor mais alto de
sempre e revela a atração crescente pelos produtos nacionais por parte do mercado global.
Fonte: Grande Consumo
Leia a notícia aqui

CENTROMARCA
25.janeiro.2019

NOVE TENDÊNCIAS QUE VÃO MARCAR O SETOR AGROALIMENTAR PORTUGUÊS EM
2019
As preocupações ambientais ganham cada vez mais destaque nas estratégias das empresas
portuguesas do setor agroalimentar, como é exemplo a redução do plástico nas embalagens
Fonte: Hipersuper
Leia a notícia aqui

25.janeiro.2019

PROJECTO DE AVALIAÇÃO DA BIOSSEGURANÇA EM EXPLORAÇÕES DE SUÍNOS
A biossegurança é um dos pilares da sanidade animal, permitindo prevenir a introdução e a
propagação de doenças animais transmissíveis e consequentemente os seus impactos
negativos na produção pecuária. A biossegurança diz respeito a um conjunto de medidas
físicas e de gestão que devem ser aplicadas diariamente pelos produtores, sob a orientação do
médico veterinário responsável sanitário (MVRS).
Na atual crise sanitária da Peste Suína Africana na Europa, doença para a qual não existe
tratamento ou vacina, a prática de biossegurança nas explorações de suínos é fundamental
para a prevenção do seu alastramento a novas áreas e Estados Membros.
O projecto consiste no preenchimento on-line voluntário do referido questionário desenvolvido
em Googledocs, para os quais são convidados os produtores suinícolas, através dos seus
MVRS, a quem a DGAV enviará o convite.
O questionário é preenchido por cada marca de exploração e apresenta 115 questões sobre as
diversos aspectos a ter em conta na biossegurança, os quais são valorados por sistema de
pontos, que será dado a conhecer no final do projecto.
O questionário pode ser preenchido até 28 de Fevereiro e pode ser conhecido aqui.
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REUNIÃO GERAL DA INDÚSTRIA
Certamente que todos temos bem presente a polémica do final de 2018, com a divulgação do
estudo sobre a neutralidade carbónica (RNC 20250) e as afirmações do Ministro do Ambiente
relativamente à pecuária, nomeadamente a redução nos efetivos bovinos, bem como as
reações das organizações da Fileira (entre as quais a IACA) e do Ministro da Agricultura.
Nesta perspetiva, preocupados com as questões ambientais e os seus impactos no Setor da
Indústria da alimentação animal e na atividade pecuária, bem como os efeitos da Fileira no
meio ambiente – sujeitos cada vez mais a um escrutínio da opinião pública - a temática da
próxima Reunião Geral da Indústria, será uma Conferência sobre “Ambiente & Alimentação
Animal”, que se vai realizar em Fátima, no dia 3 de abril, e que inclui temas da maior relevância
para o Setor:
Na Sessão de Abertura contamos com as presenças do Presidente da IACA Engº José Romão
Braz, e da Vogal do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Engª
Mercês Ferreira.
Num primeiro Painel, moderado pelo Prof. Chaveiro Soares, teremos em análise e debate os
seguintes temas:
 O Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (Prof. Francisco Avillez, Agrogés e
Professor Emérito do ISA) e a posição do Ministério da Agricultura no quadro da
consulta pública sobre o RNC 2050 (Engº Eduardo Diniz, Diretor do GPP)
 Os Desafios e Estratégias para o setor dos bovinos (Engº Jerónimo Pinto, Eurocereal)
 Utilização de soja sustentável (Drª Lola Herrera, USSEC)
 Determinar a pegada ecológica na Alimentação Animal. Utopia ou Realidade? (Engº
Tiago Rogado, PEFMED)
No segundo Painel, moderado pela Engª Filipa Horta Osório, Subdiretora da DGADR (Direção
Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural), falaremos de Inovação na Alimentação Animal
e as respostas para os desafios ambientais, com os seguintes destaques:
 Grupo Operacional Efluentes, que tem a participação da IACA, com intervenções da Drª
Olga Moreira e da Equipa do Projeto GO Efluentes
 O Impacto da Proteína Bruta da Dieta no Ambiente, apresentado pela Drª Susana
Pombo e Dr. José Manuel Costa (DGAV)
Para já, reservem a data de 03 de abril, que irá coincidir igualmente com a Assembleia Geral
da IACA para aprovação das Contas relativas ao Exercício de 2018.
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