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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS
DE ALIMENTOS COMPOSTOS PARA ANIMAIS

INFORMAÇÃO
SEMANAL
FLASH INFORMATIVO

 PROTEÍNA: Estudo de mercado da DG AGRI analisado em Bruxelas na reunião do Grupo de
Diálogo Civil “Culturas Arvenses”; IACA levanta uma série de questões e preocupações em
representação da Indústria europeia
 PAC: Comissão Europeia aborda coerência das políticas agrícola, ambiental, sustentabilidade
e alterações climáticas; confirma-se que a próxima Política Agrícola Comum pós-2020 vai ser
marcada pelo Ambiente
 SOJA: Principais fornecedores assumem compromissos em matéria de desflorestação, com
preocupações no Brasil e em cadeias de abastecimento sustentáveis
 BOLSA DO PORCO (28/02/19): Tendência de subida (0.030 €/kg carcaça)
 BOLSA DO BOVINO (28/02/19): Manutenção em todas as categorias


PREÇOS MÉDIOS DE PRODUTOS PECUÁRIOS (semana de 25/02/19 a 03/03/19):
AVES: Tendência de estabilidade em todos os produtos avícolas
BOVINOS: Estabilidade em todos os mercados
SUÍNOS: Tendência mista, nos porcos e leitões
OVINOS: Manutenção das cotações em todos os mercados de referência

 PREÇOS DOS CEREAIS NO MERCADO INTERNO
 COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS
 LEGISLAÇÃO: Resolução do Conselho de Ministros nº 48/2019, de 04 de março, que
estabelece medidas de apoio às empresas a aplicar na eventualidade de uma saída do Reino
Unido da União Europeia sem acordo


RECORTES

DE IMPRENSA: Comissão apresenta resultados do Plano de Ação sobre a
Economia Circular; portugueses são mais patriotas nas escolhas das marcas; nutricionistas
alertam para a retirada do leite da alimentação, para quem não tem intolerância à lactose

 IACA PROMOVE CONFERÊNCIA SOBRE “AMBIENTE & ALIMENTAÇÃO ANIMAL”, DIA 03 DE
ABRIL, EM FÁTIMA, EM MAIS UMA REUNIÃO GERAL DA INDÚSTRIA

IS 10/2019 – Semana de 26/02 a 04/03/2019
Página 1

NOTÍCIAS DE MERCADOS
PROTEÍNA – Estudo de mercado da DG AGRI analisado em Bruxelas pelas
diferentes organizações
Conforme informação enviada para os nossos associados em 27 de fevereiro, a DG AGRI
publicou o estudo sobre o desenvolvimento do mercado e alguns aspetos relativos à avaliação
das políticas do sector das proteínas vegetais na União Europeia.
A par do trabalho desenvolvido pela Comissão e os Workshops que decorreram lugar em 2018,
que culminaram com a Conferência de Alto Nível no final do ano, durante a presidência da
Áustria, este era a última “etapa” para o processo de conclusão do Plano Europeu para a
Proteína, numa estratégia da Comissão Europeia para a redução da dependência da UE de
fontes ricas em proteína.
Recordamos que o estudo apresenta uma visão geral do fornecimento de proteínas da UE,
uma análise do ambiente político e uma perspetiva para as futuras oportunidades, em função
da evolução do mercado, sobretudo para os agricultores.
Na perspetiva da alimentação animal, o segmento do mercado não-OGM ou OGM “free”, é
considerado o principal motor para incentivar a produção de culturas ricas em proteínas da UE.
Por outro lado, a procura por proteaginosas biológicas já superou a capacidade de produção e
os fatores económicos e tendências alimentares impulsionam a produção destas culturas.
No que se refere aos alimentos convencionais, o relatório indica as possibilidades de incorporar
mais proteínas vegetais produzidas na UE, à custa do bagaço de soja a partir de uma
perspetiva nutricional (especialmente para suínos e aves); no entanto, a baixa competitividade
comparativamente à soja e as barreiras agronómicas complicam estas perspetivas, para além
do mercado não remunerar esses produtos.
Globalmente, o crescimento do mercado de alimentos compostos convencionais é determinado
pelo crescimento da procura de carne, centrado na oferta de commodities.
Para estimular a produção de proteínas vegetais na União Europeia, os autores do relatório
recomendam o apoio de políticas públicas a longo prazo em combinação com a interação da
cadeia de valor para garantir contratos plurianuais, formação de normas, investigação &
desenvolvimento.
O relatório salienta que, em termos de proteína bruta, a produção da UE (16 MT) é
aproximadamente igual às importações (15,5 MT). As importações são principalmente
satisfeitas através da soja (83% das importações de proteína).
Para as principais conclusões, está disponível um resumo executivo que pode ser lido em
executive summary.
Principais questões levantadas pela IACA em nome da Indústria europeia
Entretanto, como tínhamos referido, o estudo foi apresentado aos chamados stakeholders na
reunião do Grupo de Diálogo Civil de dia 1 de março, numa reunião em que a IACA
representou a indústria europeia.
Tal como outras organizações representativas da União Europeia, acolhemos naturalmente a
iniciativa e o estudo, mas colocámos as seguintes questões/observações:
 O estudo aborda apenas as plantas ricas em proteínas e não a totalidade do mercado, ou
seja, todas as matérias-primas, que fornecem proteína;
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 Parece estar mais focado no food e menos no feed – que é o principal mercado – e, uma vez
mais, dá a ideia de que os vegetarianos, vegans, e agora os chamados “flexitarians” (que,
em nossa opinião, são os que seguem a chamada dieta mediterrânica) são os grandes
motores da evolução do mercado;
 É importante ter em conta a realidade e atualização do balanço de proteína da UE, o
chamado “Protein Balance Sheet”, pelo que está prevista uma reunião sobre este tema, já
agendada para o dia 7 de março, em Bruxelas;
 As importações de soja continuam a ser importantes para assegurar a competitividade da
Indústria e da Fileira Pecuária;
 Não existe qualquer definição de OGM “free” na União Europeia e, se a DG AGRI reconhece
que existe um mercado importante de não-OGM, então deve promover a harmonização das
regras para os produtos animais (em particular leite e frango) em todo o espaço europeu;
 A FEFAC, e a Indústria que representa, está preocupada com o ambiente e a
sustentabilidade, e tem programas para a soja sustentável, que poderão e deverão ser
alargados a outras matérias-primas;
 Pretendemos ser parte da solução e reiterámos que é importante olhar para a qualidade das
fontes de proteína, as necessidades nutricionais dos animais nas diferentes fases e que as
matérias-primas não são completamente intersubstituíveis, ou seja, 1 tonelada de ervilha ou
tremoço não substitui 1 tonelada de soja;
 A Europa necessita de políticas coerentes, designadamente ao nível da PAC, dos
biocombustíveis ou o Plano de Ação sobre a Desflorestação para dar respostas a este Plano
sobre a Proteína.
Acentuando a ideia de que os ambientalistas não têm o privilégio da defesa das questões
ambientais, COPA/COGECA, FEDIOL e COCERAL refutaram os nossos argumentos, com os
produtores a criticarem algumas conclusões do estudo manifestamente exageradas, não
existindo um mercado que valorize a aposta neste tipo de produções, bem como a recusa de
instrumentos, como os OGM ou outros tipos de biotecnologia agrícola que podem ser
importantes na luta contra as alterações climáticas, com secas cada vez mais frequentes.
Respondendo a uma questão de saber quais os passos seguintes, o representante da
Comissão (DG AGRI) referiu que o estudo de mercado acaba por estar em linha com as
conclusões dos relatórios anteriores, temos hoje uma visão mais clara da situação em toda a
União Europeia e da realidade dos mercados e que todos estão mais ou menos de acordo com
as linhas de orientação, que naturalmente terão de ser aprofundadas.
Tudo isto vai ser agora integrado na discussão da reforma da PAC pós-2020, designadamente
na definição dos chamados Planos Estratégicos nacionais, ou seja, os diferentes Estadosmembros irão agora analisar e definir prioridades, provavelmente no quadro das ajudas
ligadas, numa PAC que vai ser claramente marcada pelas questões do ambiente, alterações
climáticas e sustentabilidade.
De resto, vamos estar em Bruxelas no dia 8 de março também no Grupo de Diálogo Civil
“PAC”, onde todas estas questões serão novamente analisadas, esperando termos respostas
mais concretas.
Para já, sabemos que a presidência da Roménia considera este tema como prioritário e que 9
Estados-membros (que, curiosamente, se opõem aos OGM), já assinaram uma declaração na
defesa das proteínas vegetais na União Europeia, com destaque para a soja do Danúbio.
Veremos como o Conselho Agrícola vai reagir…
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PAC – Comissão promove abordagem integrada sobre as políticas
ambientais da União Europeia
Os Diretores-Gerais da DG AGRI, DG ENVI e DG CLIMA (alterações climáticas), promoveram
a abordagem de uma estratégia coerente e integrada no quadro político da UE em vigor,
incluindo a nova PAC, numa reunião conjunta de alto nível do "Grupo de Peritos para questões
horizontais da PAC”, em particular como se pode integrar a “futura arquitetura verde” nas
políticas ambiental e das alterações climáticas da Europa, em linha com o Acordo de Paris e os
Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.
Jerzy Plewa, Diretor-Geral da DG AGRI, salientou a ambição da nova "arquitetura verde" da
reforma da PAC para aumentar a sustentabilidade da produção alimentar da UE.
Reiterou o novo objetivo da PAC, destacando o potencial de mitigação das alterações
climáticas dos sistemas de produção agrícola, reduzindo as emissões de GEE, sequestrando
as emissões de carbono, e produzindo energias renováveis e reciclando matéria orgânica e
materiais. Listou a orientação para o desempenho, a simplificação e a subsidiariedade como
abordagens fundamentais no novo modelo de entrega da PAC, que se afasta da legislação
prescritiva.
Apontou para os 3 objetivos específicos do ambiente e da mudança climática previstos no novo
quadro político da PAC, salientando que os Estados-membros serão os principais condutores
da nova política, com o seu plano estratégico nacional.
Também realçou o novo instrumento de ECO-Scheme como elemento inovador e de mudança,
que permite medidas de apoio para tipos específicos de operações agrícolas, incentivando o
uso eficaz de novas ferramentas e já existentes, para alcançar as metas de mudança climática.
Por sua vez, Raffaele Mauro Petriccione, Diretor-Geral da DG CLIMA, reconheceu a
importância dos sistemas agrícolas da UE e da utilização dos solos para atingir os objetivos da
COP 21. Referiu-se à abordagem LULUC para a silvicultura da UE como um modelo de
compensação para os proprietários de terras, a proposta de bioeconomia da UE e ao Programa
Horizon 2050, que presta apoio ao desenvolvimento de um plano e o seu papel de longo prazo
para a agricultura da UE no sentido da "agricultura de carbono" e da inversão do abandono de
terras.
Respondendo a questões da FEFAC sobre a utilização futura dos PEF (medição da pegada de
carbono) salientou a importância de dispormos de dados confiáveis e reconheceu a abordagem
baseada na análise LCA (ciclo de vida) para um melhor conhecimento da realidade dos
sectores.
Finalmente, Calleja Crespo, Diretor-Geral da DG ENVI, salientou a necessidade de coerência
política a nível da UE entre a PAC, a legislação ambiental (enquadramento da água, a Diretiva
relativa à poluição atmosférica e aos nitratos e outras políticas da UE relacionadas com as
alterações climáticas e a biodiversidade. ele observou a forte interação e cooperação entre as
diferentes DG e reconheceu que os sistemas agrícolas da UE podem fornecer soluções para a
adoção de novas ferramentas, como a agricultura de precisão, as medidas agroecológicas e a
agricultura biológica.
Também apontou para a importante contribuição da agricultura para reduzir a poluição
atmosférica, reduzindo as emissões de amoníaco e a poluição da água, por uma melhor gestão
do solo, com uma agricultura de conservação.
Comprometeu-se com uma nova visão, que deve incidir mais no desempenho/resultado
baseado nas futuras abordagens políticas da UE, reconciliando a PAC com outras políticas
europeias que digam respeito às alterações climáticas.
Por último, confirmou, na pergunta da FEFAC, que a DG ENVI organizará uma Conferência
para as partes interessadas em março de 2019 sobre o PEF, como uma das novas ferramentas
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desenvolvidas conjuntamente com a indústria, para estimular as melhores práticas em toda a
cadeia alimentar.
Recorde-se que o projeto piloto do PEF para a realidade de Portugal vai ser apresentado no
próximo dia 3 de abril em Fátima, na Reunião Geral da Indústria.

SOJA – Principais fornecedores assumem compromissos contra a
desflorestação no Bioma do Cerrado
Na revisão da literatura, o relatório da Comissão faz referência às análises geoespaciais
recentemente publicadas da dinâmica da soja no bioma Cerrado 2014-2017, um estudo da
ABIOVE, Agrosatélite e Nature Conservancy (ver em Geospatial Analyses of the Soy Dynamic
in the Cerrado Biome 2014-2017 ).
Este estudo tem como objetivo servir as discussões no GTC (grupo de trabalho do Cerrado)
sobre a contribuição da soja para o desmatamento do Cerrado e é uma atualização do relatório
Agrosatélite publicado em 2015, que analisou o desmatamento atribuído à soja para o período
2000-2014.
Com base em observações por satélite, o estudo conclui que no período entre 2014-2016,
cerca de 2.940.000 de ha foram desmatados no bioma Cerrado, dos quais 201.000 ha (6,8%)
foram convertidos em soja, em 2016/2017.
Na região de MATOPIBA, a percentagem de área desmatada convertida em soja foi mais
elevada, com 8,8% e 154.000 ha.
A análise da adequação agrícola em áreas de expansão da soja no bioma Cerrado no período
2013/14-2016/17 mostrou que 77% da expansão da soja se encontrava em áreas com alto e
médio potencial edafoclimático.
Compromissos sobre desflorestação na ordem do dia
Entretanto, em 15 de fevereiro de 2019, o fórum SCF, que reúne empresas como a Cargill,
Bunge, ADM, Louis Dreyfus, COFCO e Glencore, anunciou o compromisso para relatar e
monitorizar o progresso na oferta transparente e rastreável nas cadeias de soja na região do
Cerrado brasileiro.
De forma pré-competitiva, os membros do SCF acompanharão de perto os municípios com
maior risco de conversão de vegetação nativa em soja. A terceirização desses municípios será
relatada em percentagens de compra direta de agricultores, e compra indireta a outros
operadores do mercado como grossistas ou cooperativas.
O primeiro relatório será divulgado em junho de 2019.
O compromisso do SCF foi logo seguido pelo anúncio de Cargill em reforçar a sua política de
abastecimento de soja, num esforço para desenvolver cadeias de abastecimento sem
desmatamento.
Entretanto, em 3 de abril de 2019, o Comité de sustentabilidade da FEFAC discutirá a
abordagem da Indústria à anunciada comunicação sobre desmatamento da Comissão
Europeia. A FEFAC está atualmente a finalizar o projeto do Plano de Ação FEFAC-IDH para
2019-2020.
O IDH visa publicar o seu relatório de acompanhamento de soja responsável em meados de
março 2019.
Fontes: FEFAC/IACA
IS 10/2019 – Semana de 26/02 a 04/03/2019
Página 5

BOLSA DO PORCO

INFORMAÇÃO SEMANAL

Sessão de 28 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

28 de fevereiro

1.133

Lérida: Euros peso/vivo

França

28 de fevereiro

1.177

Holanda

22 de fevereiro

1.320

Dinamarca

28 de fevereiro

1.140

Alemanha

27 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 8 de março de 2019 (quinta-feira), pelas 19 horas

A Mesa de Cotações
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BOLSA DO BOVINO
INFORMAÇÃO DE MERCADO
SESSÃO Nº 09 de 28 de fevereiro de 2019

TENDÊNCIA: Manutenção em todas as categorias
Novamente 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 8 de março 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

4,00

4,00

0,00%

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

3,45

3,45

0,00%

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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AVES / OVOS - Cotações nos Principais Mercados de Produção
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

1,35

1,37

1,48%

Algarve

1,95

sc

-

Beira Interior

1,28

1,28

0,00%

Beira Litoral

1,34

1,37

2,24%

Entre Douro e Minho

1,56

1,54

-1,28%

Ribatejo e Oeste

1,37

1,40

2,19%

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

1,44

1,45

0,69%

Mercados

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

Semana Corrente em €

Variação

Alentejo

3,18

3,05

-4,09%

Algarve

3,00

3,00

0,00%

Beira Litoral

2,92

2,92

0,00%

2,92

2,92

0,00%

2,00

2,10

5,00%

Mercados
Leitões até 12 Kg

Ribatejo e Oeste
Leitões de 19 a 25 Kg.
Alentejo

Semana Anterior :
Semana Corrente:
Fonte: SIMA/GPP

De 18 a 24/02/2019
De 25/02 a 04/03/2019

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%

211,00

213,00

0,95%

202,00

202,50

0,25%

176,00

174,50

-0,85%

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

De 18 a 24/02/2019
De 25/02 a 03/03/2019
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COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS

Fonte: Oil world
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Fonte: Boletín Mercolleida
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LEGISLAÇÃO NACIONAL E COMUNITÁRIA
Diário da República
Série I –Nº 43 – 01 de março de 2019
Decreto-Lei n.º 31/2019:
Altera a orgânica do XXI Governo Constitucional PDF
Diário da República
Série I –Nº 44 – 04 de março de 2019
Resolução do Conselho de Ministros n.º 48/2019:
Estabelece medidas de apoio às empresas a aplicar na eventualidade de uma saída do Reino
Unido da União Europeia sem acordo PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 050 – 21 de fevereiro de 2019
Regulamento (UE) 2019/319 da Comissão de 6 de fevereiro de 2019,
Que altera o anexo IX do Regulamento (CE) nº 999/2001 do Parlamento Europeu e do
Conselho e o anexo XV do Regulamento (UE) nº 142/2011 da Comissão no que se refere à
certificação sanitária para a importação na União relativamente às encefalopatias
espongiformes transmissíveis PDF

RECORTES DA IMPRENSA

04.março.2019

COMISSÃO APRESENTA RESULTADOS DO PLANO DE AÇÃO PARA A ECONOMIA
CIRCULAR
As 54 ações levadas a cabo no âmbito do plano de 2015 ou foram concluídas ou se encontram
em fase de execução. Tal contribuirá para reforçar a competitividade da Europa e modernizar a
economia e a indústria, de modo a criar emprego, proteger o ambiente e gerar crescimento
sustentável.
A Comissão Europeia publicou hoje um relatório exaustivo sobre a aplicação do Plano de ação
para a economia circular, adotado em dezembro de 2015. O relatório apresenta os principais
resultados obtidos com a execução do plano de ação e enuncia os desafios que se colocam na
preparação do terreno para uma economia circular neutra em termos climáticos e competitiva,
minimizando a pressão sobre os recursos naturais e de água doce e os ecossistemas. As
conclusões do relatório serão discutidas durante a Conferência anual das partes interessadas
para a economia circular, a realizar em Bruxelas em 6 e 7 de março.
Frans Timmermans, primeiro vice-presidente da Comissão e responsável pelo
desenvolvimento sustentável, declarou: «A economia circular é fundamental para colocar a
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economia europeia numa trajetória sustentável e para cumprir os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável a nível mundial. Este relatório mostra que a Europa mantém a
liderança neste domínio, numa iniciativa pioneira em relação ao resto do mundo. Ao mesmo
tempo, temos ainda muito trabalho pela frente para garantir mais prosperidade dentro dos
limites do planeta e para fechar o ciclo, de modo a não desperdiçar recursos preciosos.»
Por sua vez, o vice-presidente Jyrki Katainen, responsável pelo emprego, crescimento,
investimento e competitividade, afirmou: «Este relatório é muito encorajador. Mostra que a
Europa está no bom caminho na criação de investimento, de emprego e de novas empresas. O
potencial de crescimento sustentável futuro é enorme e a Europa é, sem dúvida, o local mais
indicado para o desenvolvimento de uma indústria respeitadora do ambiente. Estes bons
resultados são o fruto de uma ação conjunta das partes interessadas e dos responsáveis
políticos europeus.»
Passagem de uma economia linear para uma economia circular
Três anos após a sua adoção, o plano de ação para a economia circular pode considerar-se
plenamente concluído. As 54 ações previstas foram já concretizadas ou estão em fase de
execução. De acordo com as conclusões do relatório, a execução do Plano de Ação para a
Economia Circular acelerou a transição para uma economia circular na Europa, o que, por sua
vez, contribuiu para colocar a UE na via da criação de emprego. Em 2016, os setores
relevantes para a economia circular empregavam mais de quatro milhões de trabalhadores, o
que representa um aumento de 6 % em relação a 2012.
A circularidade criou também novas oportunidades de negócio, proporcionando condições para
novos modelos empresariais e para o desenvolvimento de novos mercados, tanto a nível
interno como externo. Em 2016, as atividades circulares como a reparação, a reutilização ou a
reciclagem geraram cerca de 147 mil milhões de euros de valor acrescentado, representando
ao mesmo tempo cerca de 17,5 mil milhões de euros de investimento.
Estratégia da UE para os plásticos
A Estratégia da UE para os Plásticos numa Economia Circular é o primeiro quadro político
definido à escala da UE em que se adota uma abordagem para o ciclo de vida de materiais
específicos, a fim de integrar as atividades circulares da conceção, utilização, reutilização e
reciclagem nas cadeias de valor dos plásticos. A estratégia inclui uma visão clara, com
objetivos quantificados ao nível da UE, de modo que, até 2030, todas as embalagens de
plástico colocadas no mercado da UE, entre outros produtos, deverão ser reutilizáveis ou
recicláveis.
Para impulsionar o mercado dos plásticos reciclados, a Comissão lançou uma campanha no
sentido do comprometimento voluntário neste domínio. Há já 70 empresas que assumiram
compromissos, o que significa um crescimento do mercado dos plásticos reciclados de, pelo
menos, 60 % até 2025. No entanto, existe ainda um fosso entre a oferta e a procura de
plásticos reciclados. Para colmatar esta lacuna, a Comissão lançou a Aliança Circular para os
Plásticos, que reúne as principais partes interessadas em termos de fornecimento e de
utilização de plásticos reciclados.
As regras relativas aos produtos de plástico de utilização única e às artes da pesca, que
abrangem os dez objetos mais frequentemente encontrados nas praias da UE, colocam a
União Europeia na vanguarda da luta contra o lixo marinho a nível mundial. As medidas
incluem a proibição, sempre que existam alternativas, de determinados produtos de plástico de
utilização única (como as palhinhas e os talheres de plástico), assim como dos plásticos
oxodegradáveis, e propõem medidas para outros, nomeadamente metas para a redução do
consumo, requisitos para a conceção dos produtos e regimes de responsabilidade alargada
dos produtores.
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Inovação e investimentos
Para acelerar a transição para uma economia circular, é essencial investir na inovação e
conceder apoios para a adaptação da base industrial europeia. Para o período de 2016-2020, a
Comissão intensificou os seus esforços em ambas as direções, num total de mais de 10 mil
milhões de euros de financiamento público de apoio à transição.
Para promover novos investimentos, a Plataforma de apoio financeiro à economia circular
formulou recomendações no sentido de melhorar a viabilidade financeira dos projetos da
economia circular, coordenar as atividades de financiamento e partilhar boas práticas. A
plataforma irá colaborar com o Banco Europeu de Investimento na prestação de assistência
financeira e na exploração de sinergias com o plano de ação para o financiamento do
crescimento sustentável.
Transformação dos resíduos em recursos
Os sistemas de gestão de resíduos, que devem ser sólidos e eficientes, são a pedra angular da
economia circular. O novo quadro legislativo relativo aos resíduos, que visa modernizar os
sistemas de gestão de resíduos existentes na União, entrou em vigor em julho de 2018. Inclui,
entre outros aspetos, novas taxas de reciclagem ambiciosas, a clarificação do estatuto jurídico
dos materiais e subprodutos reciclados e medidas reforçadas de prevenção e de gestão de
resíduos, nomeadamente em matéria de lixo marinho, desperdício alimentar e produtos com
matérias-primas essenciais.
Processos de conceção e de produção circulares
Para garantir a circularidade, é primordial uma conceção inteligente, desde o início do ciclo de
vida do produto. Com a aplicação do plano de trabalho em matéria de conceção ecológica para
2016-2019, a Comissão continuou a promover uma conceção circular dos produtos, juntamente
com objetivos de eficiência energética. As medidas tomadas em relação a vários produtos
como a conceção ecológica e a etiquetagem energética incluem agora regras sobre a eficiência
material, nomeadamente a disponibilidade de peças sobresselentes e a facilidade de
reparação, assim como a disponibilização de tratamento em fim de vida. A Comissão analisou
também, num documento de trabalho específico, as suas políticas para os produtos, com a
intenção de apoiar os produtos circulares e sustentáveis.
Capacitação dos consumidores
A transição para uma economia mais circular obriga à participação ativa dos cidadãos na
alteração dos padrões de consumo. Os métodos de medição da pegada ambiental dos
produtos (PAP) e da pegada ambiental das organizações (PAO) desenvolvidos pela Comissão
podem ajudar as empresas na apresentação de declarações ambientais fiáveis e comparáveis,
para que os consumidores possam fazer escolhas informadas.
Comprometimento forte das partes interessadas
O comprometimento das partes interessadas é essencial para a transição. A abordagem
sistémica do plano de ação dotou as autoridades públicas, os agentes sociais e económicos e
a sociedade civil de um quadro de replicação de modo a promover as parcerias entre setores e
cadeias de valor. O papel desempenhado pela Comissão na aceleração da transição e na
liderança dos esforços internacionais em prol da circularidade foi também reconhecido no
Fórum Económico Mundial de 2019, em que a Comissão foi galardoada com o Prémio
Economia Circular, na categoria «setor público».
Desafios em aberto
A economia circular é agora uma tendência irreversível, à escala mundial. No entanto, há ainda
muito trabalho pela frente para intensificar a ação a nível da UE e no plano mundial, encerrar
completamente o ciclo e salvaguardar a vantagem competitiva oferecida às empresas da UE.
Serão necessários esforços acrescidos para aplicar a legislação revista em matéria de resíduos
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e desenvolver mercados para as matérias-primas secundárias. Além disso, para se tirar o
máximo partido da transição para uma economia circular, será necessário acelerar os trabalhos
iniciados na UE em certas áreas (substâncias químicas, ambiente não-tóxico, rotulagem
ecológica e eco-inovação, matérias-primas e fertilizantes essenciais).
Os contactos com as partes interessadas sugerem que, para completar a agenda circular, se
poderão investigar alguns domínios ainda não cobertos pelo plano de ação. Tomando como
exemplo a Estratégia Europeia para os Plásticos na Economia Circular, muitos outros setores
com elevado impacto ambiental e potencial para a circularidade, nomeadamente os setores
das tecnologias da informação, eletrónica, mobilidade, ambiente construído, exploração
mineira, mobiliário, alimentação e bebidas ou têxteis, poderão beneficiar de uma abordagem
holística semelhante para se tornarem mais circulares.
Contexto
Em 2015, a Comissão adotou um novo e ambicioso pacote para promover a transição da
Europa para uma economia circular, de modo a reforçar a competitividade ao nível mundial,
promover um crescimento económico sustentável e criar mais emprego. As medidas propostas
visavam contribuir para «fechar o ciclo» de vida dos produtos através de uma maior taxa de
reciclagem e de reutilização, além das vantagens tanto para o ambiente como para a
economia. O objetivo dos planos era contribuir para retirar o máximo valor e para utilizar ao
máximo todas as matérias-primas, produtos e resíduos, promover a poupança de energia e
reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, com o apoio financeiro dos FEEI, do
programa Horizonte 2020, dos fundos estruturais da UE e dos investimentos na economia
circular realizados a nível nacional.
O ponto da situação, detalhado, do estado de execução do plano de ação consta de um
documento de trabalho dos serviços da Comissão apresentado em separado.
Mais informações
NOTA INFORMATIVA: Perguntas e respostas
Relatório sobre a aplicação do Plano de Ação para a Economia Circular
Documento de trabalho dos serviços da Comissão com informações pormenorizadas e referências das
54 ações enumeradas no plano de ação
Documento de trabalho dos serviços da Comissão sobre produtos sustentáveis numa economia circular
Documento de trabalho dos serviços da Comissão sobre a avaliação dos compromissos voluntários ao
abrigo da Estratégia para os Plásticos - anexo III.

CENTROMARCA
04.março.2019

PORTUGUESES MAIS PATRIOTAS NA ESCOLHA DAS MARCAS
Longe vão os tempos em que, para boa parte da população nacional, a percepção de
qualidade punha de lado o que é português. Uma questão de mentalidades, dirão alguns, ou
uma despreocupação das marcas no que se refere ao posicionamento e ao branding
estratégicos, que têm vindo a alterar-se ao longo dos anos, defenderão outros.
Fonte: Exame
Leia a notícia aqui
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CENTROMARCA
04.março.2019

E-COMMERCE PORTUGUÊS TERÁ DE CRESCER 220% PARA ATINGIR A MÉDIA
EUROPEIA
Uma em cada duas pessoas com acesso à Internet em Portugal declara utilizar frequentemente
a Internet para comparar preços entre produtos.
Fonte: Distribuição Hoje
Leia a notícia aqui

CENTROMARCA
04.março.2019

MERCADONA COMPRA 88 MILHÕES A FORNECEDORES PORTUGUESES
Compras a fornecedores nacionais ultrapassaram estimativa de 70 milhões da cadeia
espanhola de supermercados, num momento em que se prepara para abrir lojas no país.
Fonte: Diário de Notícias
Leia a notícia aqui

04.março.2019

OS RISCOS DE RETIRAR LEITE DA ALIMENTAÇÃO SEM INTOLERÂNCIA
O nutricionista Pedro Graça alerta para os perigos de retirar o leite da alimentação de quem
não tem intolerância à lactose sob risco de ficarem intolerantes, deixando um apelo aos pais
para que tenham especial cuidado com as crianças.
O consumo de produtos sem lactose tem vindo a aumentar nos últimos anos, mas o diretor da
Faculdade de Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto adverte para os riscos de
eliminar a lactose, principal açúcar do leite, da alimentação.
Pedro Graça explica que a digestão da lactose necessita de uma enzima que está no intestino
(lactase) que pode deixar de ser fabricada e até desaparecer se deixar de ser estimulada.
Uma situação que pode acontecer quando se abandona totalmente o consumo de produtos
lácteos.
Perante este risco, o nutricionista deixa um alerta dirigido aos pais: “Nunca retirar o leite da
alimentação de uma criança sem ter a certeza que é intolerante à lactose”, através de
confirmação médica.
“Como a criança tem aparentemente sintomas, como diarreias, náuseas, flatulência, inchaço
abdominal, que também podem acontecer por outros alimentos, e começa a associar-se isso
ao leite - ou porque não gosta de leite -, os pais, com medo, pensam que a criança é
intolerante à lactose, não fazem uma verificação adequada e, de repente, começam a retirar
todos os produtos lácteos” da alimentação, descreveu.
Uma criança que deixe de beber leite durante muitos anos quando “um dia quando quiser voltar
a beber pode já não ter essa enzima", advertiu o ex-diretor do Programa Nacional para a
Promoção da Alimentação Saudável da Direção-Geral da Saúde.
Sobre as vantagens ou não no consumo de leite, o nutricionista afirmou que “não há nenhum
aconselhamento médico que, nos dias que correm, faça ou sugira que as populações devam
reduzir o consumo de leite”.
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“A mais recente informação científica que temos é que não existe nenhuma relação entre o
consumo regular do leite e o aumento da mortalidade. Inclusive temos alguma informação que
o consumo regular de leite, nomeadamente meio gordo ou magro, pode reduzir o risco do
aparecimento de algumas doenças”, sublinhou Pedro Graça.
Por outro lado, do ponto vista nutricional, “um a dois copos de leite por dia permitem de uma
forma muito adequada equilibrar o estado nutricional de um indivíduo de uma forma muito
barata e fácil”.
“Portanto, não há nenhum motivo, nem médico, nem económico para as pessoas substituírem
o leite por outros produtos, muitos deles produzidos longe de Portugal com grandes impactos
sobre o ambiente”, sublinhou.
Pedro Graça ressalvou que algumas pessoas optam por não beber leite por razões ideológicas,
uma decisão que merece todo o seu respeito.
Fonte: Lifestyle_Sap
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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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