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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS
DE ALIMENTOS COMPOSTOS PARA ANIMAIS

INFORMAÇÃO
SEMANAL

FLASH INFORMATIVO

 ADITIVOS: Legislação sobre os aditivos na alimentação animal em fase de verificação da sua
adequação
 PROTEÍNA: Na sequência do Plano Europeu, DG AGRI convida organizações europeias a
melhorar o “Protein Balance Sheet” lançado em 2017
 RELAÇÕES COMERCIAIS: IACA participa, em Bruxelas, em reunião de monitorização sobre o
acordo US/UE (declaração da soja) e apresenta o ponto de situação e perspetivas; Comissão
não afasta retaliação sobre a soja se os EUA impuserem tarifas aos produtos europeus
 BOLSA DO PORCO (14/03/19): Prossegue a tendência de subida (0.040 €/kg carcaça)
 BOLSA DO BOVINO (14/03/19): Tendência de descida de 0.03 €/kg carcaça nos novilhos e
novilhas; manutenção nas restantes categorias
 PREÇOS MÉDIOS DE PRODUTOS PECUÁRIOS (semana de 11/03/19 a 17/03/19):

AVES: Tendência de estabilidade em todos os produtos avícolas
BOVINOS: Estabilidade em todos os mercados
SUÍNOS: Tendência global de subida
OVINOS: Manutenção das cotações em todos os mercados de referência
 PREÇOS DOS CEREAIS NO MERCADO INTERNO
 COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS
 LEGISLAÇÃO: Aprovação de aditivos na alimentação animal


RECORTES

DE IMPRENSA: Destaques para a Peste Suína Africana e para as exportações
agroalimentares; seca é tema de preocupação em Portugal, enquanto se aplaudem as novas
regras para travar práticas comerciais desleais

 ALIMENTARIA & HOREXPO 2019 DEBATE PEFMED EM MESA REDONDA
 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
ADITIVOS – Verificação da adequação da legislação para a alimentação
animal
O Regulamento dos aditivos para a alimentação animal (Regulamento (CE) nº 1831/2003),
adotado em 2003 e aplicável desde outubro de 2004, estabelece regras para a autorização de
aditivos para a alimentação animal e a sua colocação no mercado da UE. O objetivo é fornecer
elevados padrões de saúde pública e animal e garantir a segurança ambiental por meio de
autorizações previsíveis e baseadas na ciência.
Após 14 anos de aplicação do regulamento e várias centenas de avaliações dos atuais aditivos
para a alimentação animal, chegou o momento de avaliar se o regulamento atingiu os seus
objetivos e em que medida é necessário atualizá-lo e modernizá-lo.
As principais alterações em relação às regras anteriores a 2003 (antiga Diretiva 70/524 /CEE)
foram:

• A introdução de uma autorização de aditivos para a alimentação animal com limite de tempo
(10 anos) a nível da UE, tendo em conta os fatores sociais, económicos e ambientais;

• Uma avaliação de segurança dos aditivos para alimentação animal harmonizada, a nível da
UE, pela Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA, na sua sigla inglesa);

• Novas categorias de aditivos (aditivos de silagem, aminoácidos, aditivos zootécnicos) e
novas formas de administração (via água de bebida);

• Regras harmonizadas sobre rotulagem e uso de aditivos para alimentação animal;
• Monitorização pós-comercialização de certos aditivos para identificar efeitos imprevistos;
• Criação de um registo dos aditivos autorizados para alimentação animal detido pela
Comissão;

• Criação de um laboratório de referência da UE (EURL) que avalie o método utilizado para
analisar os aditivos para alimentação animal;

• Eliminação progressiva do uso de antibióticos como aditivos alimentares.
Na UE, os aditivos para a alimentação animal são autorizados através de um procedimento
centralizado após uma avaliação realizada pela EFSA para garantir a sua segurança para a
saúde humana, a saúde animal e o ambiente. A EFSA é uma agência da UE que fornece
aconselhamento científico com base na experiência de cientistas que usam métodos baseados
em padrões internacionalmente reconhecidos.
O questionário está dividido em quatro secções:
A primeira secção pede algumas informações importantes sobre quem preenche o questionário
para entender melhor a sua perspetiva. A segunda seção contém perguntas gerais para o
público em geral. A terceira secção contém questões técnicas específicas para peritos ou
partes interessadas que estão familiarizados com a legislação da UE em matéria de aditivos
para a alimentação animal. A seção final dá aos entrevistados a hipótese de levantar outros
problemas e fazer o upload de um documento de posição ou outras informações relevantes
para explicar melhor as suas escolhas e posição.
A FEFAC finalizou a sua resposta ao questionário da Comissão Europeia sobre a adequação
da legislação sobre aditivos para a alimentação animal e recomenda que as suas Associações
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Membro se inspirem na resposta da FEFAC para o preencher e encorajar as suas empresasmembro a fazer o mesmo.
A resposta da FEFAC ao Questionário é baseada no resultado de discussões anteriores
nos Comités de Nutrição Animal e de Pré-misturas e Alimentos Minerais, em
coordenação com outros parceiros da cadeia alimentar.
As questões referem-se, por exemplo, à adequação do nível de segurança alcançado, aos
requisitos de rotulagem, à proteção de dados, à eficácia, à coerência com outros atos
legislativos, à adequação do registo de aditivos para a alimentação animal, ao papel do EURLFA no desenvolvimento de métodos de análise para controlar a presença de contaminantes,
etc. As Associações Membro e os seus respetivos membros são encorajados a responder ao
questionário público até 3 de abril de 2019.

PROTEÍNA - Consulta da DG AGRI sobre a nova versão do balanço proteico
da União Europeia 2017/2018
No passado dia 7 de março, a DG AGRI realizou uma consulta de peritos de diferentes
organizações europeias, designadamente representantes do COPA/COGECA (produtores),
COCERAL (comerciantes/importadores), EDA (leite), FEDIOL (extração de oleaginosas),
FEFAC (alimentação animal), ePURE (etanol) e amido Europa para trocar opiniões sobre as
possíveis melhorias para o Balanço proteico da UE, em particular na alimentação animal, uma
vez que está previsto um balanço semelhante para a alimentação humana.
Neste Workshop, a FEFAC foi representada por Jaime Piçarra, vice-presidente do Comité
“Produção de alimentos compostos industriais”, e Alexander Döring, Secretário-Geral.
As organizações comprometeram-se a apresentar uma atualização regular do balanço proteico
anualmente.
Num primeiro passo, a DG AGRI tenciona incorporar uma nova secção sobre as proteínas
vegetais provenientes das pastagens e forragens, o que exige uma comunicação adequada
também nas notas explicativas.
A nova versão do balanço proteico da UE deve ser publicada após a próxima reunião do
Observatório do Mercado dos Cereais, agendada para 3 de abril de 2019.
Todas as partes interessadas foram convidadas a apresentar informações complementares até
18 de março de 2019, tendo em vista a preparação do Observatório, no qual a Indústria
europeia será representada por Pavel Musil, Presidente do Comité de produção de alimentos
compostos industriais.
Com base na discussão, a DG AGRI registou as seguintes áreas de melhoria do atual
balanço proteico de proteínas (2016/2017), para além da inclusão de uma secção sobre a
contribuição das pastagens e forragens, tendo em conta os resultados do estudo
EDA/IFCN de 2018:
 Desenvolver uma classificação de produtos ricos em proteínas, de uma forma mais
consistente, dependendo do nível de concentração de proteína (baixa, média, alta proteína),
com a FEFAC & FEDIOL a avançarem a seguinte proposta: < 15% proteína bruta (LowPro),
< 15%-40% (middlePro), > 40% (HiPro);
 Corrigir/adaptar o teor de proteínas de diferentes bagaços, dependendo das origens das
oleaginosas (importadas, cultivadas na UE);
 As sementes oleaginosas utilizadas como tal (origem total e da UE), utilizam uma parte das
disponibilidades totais (e mantêm a percentagem ao longo dos anos), em especial os dados
propostos para a soja e a colza são demasiado elevadas;
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 Os dados relativos ao bagaço de soja produzido a partir da soja cultivada na UE estão
sobreavaliados;
 Ter em conta que as exportações de bagaço de soja são provenientes apenas de grãos
importados;
 "Concentrado de proteína de soja" só é produzido a partir de grão importado;
 O bagaço de girassol produzido a partir de sementes cultivadas na UE também tem um teor
de proteína de 35% (combinação de bagaços highpro e Lowpro);
 Os dados relativos à extração das sementes de girassol estão igualmente sobreavaliados;
Como “trabalho de casa”, a DG AGRI necessita de dados mais recentes sobre a percentagem
de proteaginosas utilizadas para a alimentação animal e a FEDIOL verificará se existem dados
sobre bagaços de linhaça e outros; o amido Europa fornecerá dados sobre a produção de
proteínas no glúten de milho, glúten de trigo e bagaço de glúten de milho (quantidades e teor
de proteína bruta); a ePURE fornecerá dados sobre DDGS (em percentagem da produção de
bioetanol); o CIDE fornecerá dados sobre a produção de forragens secas; a categoria de
géneros alimentícios utilizados na alimentação animal pode ser muito alta (EFFPA); a FEFAC
irá verificar com IFFO uma estimativa de farinha de peixe;
A FEFAC fornecerá ainda dados adicionais sobre o consumo, entre outros, de soro e leite em
pó desnatado e PAP (estimativa EFPRA), mas também irá fornecer estimativas sobre o
consumo de aminoácidos.
A DG AGRI confirmou a intenção de assegurar uma maior coerência nas suas próprias
publicações oficiais sobre o equilíbrio proteico da UE, incluindo os relatórios sobre a perspetiva
do mercado, e destacou a ambição de alargar a futura versão do Balanço.
Recorde-se que esta proposta de dispormos de um Protein Balance Sheet (PBS)
compreensivo por todos, foi por nós apresentada, na qualidade de representantes da FEFAC,
num Grupo Consultivo “Culturas “Arvenses” em 2016 e que teve o apoio de todas as
organizações europeias com assento naquele Grupo de consulta da Comissão Europeia,
incluindo os ambientalistas, considerando a sua importância para a avaliação e monitorização
do mercado.
Trata-se igualmente, no contexto atual, de um excelente instrumento de comunicação.
Recorde-se ainda que a primeira publicação sobre este Balanço, foi apresentado publicamente
em 11 de abril de 2017, relativo à campanha 2015/2016.

RELAÇÕES COMERCIAIS – Ponto de situação da implementação do acordo
EUA/UE sobre as importações de soja
Aproveitando a realização do Grupo de Diálogo Civil “Culturas Arvenses”, a DG AGRI realizou
a sua 3ª reunião de progresso, com especialistas da COCERAL/FEFAC & FEDIOL sobre o
estado de implementação da declaração de comércio de soja dos EUA/UE.
A delegação da FEFAC (Alexander Döring e Jaime Piçarra, Pavel Musil, via Skype) também
recebeu feedback das reuniões de alto nível dos EUA/UE em Washington DC, realizada em 6-8
de março de 2019, observando esforços mútuos para estabelecer um quadro para as
negociações de um "amplo acordo comercial bilateral", embora existam grandes diferenças
na inclusão da agricultura e outras áreas (as tarifas futuras dos EUA sobre as peças
automóveis e automóveis da UE e as tarifas atuais dos EUA em matéria de aço e alumínio),
que continuam a persistir.
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Neste encontro, a FEDIOL constatou uma maior queda de soja da UE no mercado atual, em
que as importações são app 1 mio. t superior ao da campanha de comercialização anterior.
A FEDIOL referiu-se ainda aos padrões sazonais de aprovisionamento, referindo que as
primeiras entregas de soja brasileira são esperadas até final de março de 2019, ou seja, a
origem dos EUA terá atingido o seu "pico”, entre" 80-90% na campanha de comercialização
atual.
A FEFAC partilhou a sua recente estimativa sobre a produção de alimentos compostos para
2018, destacando a propagação atual da PSA e o esperado regresso a uma oferta mais normal
de forragens e pastagens, prevendo-se menor procura por proteínas vegetais. A FEFAC
também apontou para o aumento da pressão pública e do mercado sobre a desflorestação, o
que poderia contribuir para a redução da procura de soja na EU, com origem no Brasil.
Mas é evidente que o preço será o principal fator de competitividade.
A DG AGRI confirmou a disponibilidade e o interesse dos seus peritos em matéria de SPS para
debater as potenciais questões da NTB com os parceiros dos EUA, salientando que as
reuniões planeadas anteriormente tinham de ser adiadas.
No entanto, espera-se que um primeiro grupo conjunto de peritos possa debater a definição de
LMR da UE para pesticidas, no próximo mês de abril.
Durante as reuniões comerciais de Alto Nível em 6-7 de março de 2019 em Washington D.C., a
Comissária da UE responsável pelo comércio, Cecilia Malmström, convidou o seu homólogo
dos EUA, Robert Lighthizer, a centrar-se na redução das tarifas para os bens industriais, que
"são muito menos complicadas".
A delegação da UE defendeu o seu ponto de vista de que a agricultura foi excluída da
declaração conjunta dos EUA/UE de 25 de julho de 2018.
No entanto, a UE não necessita de um novo mandato do Conselho para debater as questões
relacionadas com as NBT e SPS ligadas ao comércio agrícola.
Na pergunta da FEFAC sobre a eventual retaliação da UE no caso de uma nova escalada de
comércio ligada à ameaça dos EUA nas tarifas automóveis da UE, a DG AGRI confirmou que a
UE está atualmente a fazer o seu "dever e o que lhe compete" o que significa que numa
futura lista de retaliação da UE, não se exclui que a soja possa ser adicionada.
Entretanto, aguarda-se o resultado do estudo anunciado dos EUA sobre as tarifas de
automóveis da EU, previsto para o verão de 2019.
A COCERAL, a FEFAC, a FEDIOL e a USSEC continuarão a acompanhar de perto a
implementação da declaração de comércio de soja nos EUA/UE, com especial incidência na
identificação de potenciais NBT e os LMR da UE para pesticidas.
Está prevista a preparação de um Workshop de peritos no outono para os membros do
SCoPAFF e no dossier das NBT, uma discussão conjunta com o IGTC e ISA.
Temas relevantes para os 60 Anos da FEFAC, com uma Conferência no dia 6 de junho, com a
presença do Comissário Phil Hogan e, certamente, para o evento dos 50 Anos da IACA, em
que já está garantida uma intervenção da colega Clara Serrano, em representação da
CORTEVA, que é um dos nossos Patrocinadores Platina, juntamente com a USSEC e as
Rações Valouro.
Dia 25 de outubro, no Convento do Beato, em Lisboa, uma data a reservar nas vossas
Agendas.
Fontes: FEFAC/IACA
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BOLSA DO PORCO

INFORMAÇÃO SEMANAL

Sessão de 14 de março de 2019

Subida de € 0.040
FIXADA NESTA SESSÃO
(Euros /KG/Carcaça, Classe E, 57% de músculo, entrada Matadouro)

ÚLTIMAS COTAÇÕES REGISTADAS NA U.E

PAÍS

DATA

EUROS

Nas Condições para:

Espanha

14 de março

1.184

Lérida: Euros peso/vivo

França

14 de março

1.233

Holanda

08 de março

1.320

Dinamarca

14 de março

1.170

Alemanha

13 de março

1.430

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 21 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 11 de 14 de março de 2019

TENDÊNCIA: Descida de 0,03 € nos Novilhos e Novilhas e manutenção nas restantes
categorias.
Descida nos Novilhos e Novilhas. Comentários na bancada compradora referem excesso de
peso nos animais para abate.

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

Cotação

Novilhos

4.02

Novilhas

4.02

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 21 de março de 2019, pelas 18.15
horas.

A Mesa de Cotações

IS 12/2019 – Semana de 12 a 18/03/2019
Página 7

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

4,00

4,00

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

IS 12/2019 – Semana de 12 a 18/03/2019
Página 8

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

1,35

1,35

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

1,40

1,40

0,00%

Algarve

sc

sc

-

Beira Interior

1,40

1,43

2,14%

Beira Litoral

1,40

1,42

1,43%

Entre Douro e Minho

1,57

1,60

1,91%

Ribatejo e Oeste

1,43

1,45

1,40%

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

1,48

1,50

1,35%

Mercados

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

Semana Corrente em €

Variação

Alentejo

3,00

3,00

0,00%

Algarve

3,00

3,00

0,00%

Beira Litoral

2,92

2,92

0,00%

2,92

2,92

0,00%

2,10

2,32

10,48%

Mercados
Leitões até 12 Kg

Ribatejo e Oeste
Leitões de 19 a 25 Kg.
Alentejo

Semana Anterior :
Semana Corrente:
Fonte: SIMA/GPP

De 04 a 10/03/2019
De 11 a 17/03/2019

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

sc

-

209,00

212,00

1,44%

203,00

201,00

-0,99%

175,00

174,50

-0,29%

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

De 04 a 10/03/2019
De 11 a 17/03/2019
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COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS

Fonte: Boletín Mercolleida

IS 12/2019 – Semana de 12 a 18/03/2019
Página 11

LEGISLAÇÃO NACIONAL E COMUNITÁRIA
Diário da República
Série II –Nº 50 – 12 de março de 2019
Despacho n.º 2487/2019:
Taxa de apreciação e aprovação do Plano de Gestão de Lamas para o ano de 2019 PDF

Jornal Oficial da União Europeia
L 070 – 12 de março de 2019
Regulamento de Execução (UE) 2019/387 da Comissão de 11 de março de 2019,
Que autoriza a extensão da utilização do óleo de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) como
novo alimento e a alteração da designação e do requisito específico de rotulagem do óleo de
Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) ao abrigo do Regulamento (UE) 2015/2283 do
Parlamento Europeu e do Conselho, e que altera o Regulamento de Execução (UE) 2017/2470
da Comissão PDF
Regulamento de Execução (UE) 2019/388 da Comissão de 11 de março de 2019,
Que autoriza a alteração das especificações do novo alimento 2′-fucosil-lactose produzida com
Escherichia coli K-12 ao abrigo do Regulamento (UE) 2015/2283 do Parlamento Europeu e do
Conselho e que altera o Regulamento de Execução (UE) 2017/2470 da Comissão PDF

Jornal Oficial da União Europeia
L 071 – 13 de março de 2019
Regulamento de Execução (UE) 2019/398 da Comissão de 8 de março de 2019,
Que altera o Regulamento (CE) nº 616/2007 no respeitante a determinados contingentes
pautais suplementares no setor da carne de aves de capoeira e que derroga a esse
regulamento no respeitante ao contingente anual para 2018/2019 PDF
Retificação do Regulamento de Execução (UE) 2018/1565 da Comissão de 17 de outubro
de 2018,
Relativo à autorização de uma preparação de endo-1,4-beta-mananase produzida por
Paenibacillus lentus (DSM 28088) como aditivo em alimentos para frangos de engorda, frangas
criadas para postura e espécies menores de aves de capoeira exceto aves poedeiras, perus de
engorda, perus criados para reprodução, leitões desmamados, suínos de engorda e espécies
menores de suínos (detentor da autorização Elanco GmbH) (JO L 262 de 19.10.2018) PDF

Jornal Oficial da União Europeia
L 072 – 14 de março de 2019
Regulamento de Execução (UE) 2019/403 da Comissão de 13 de março de 2019,
Que concede uma autorização da União à família de produtos biocidas «Deosan Activate BPF
based on Iodine» PDF
Decisão de Execução (UE) 2019/404 da Comissão de 12 de março 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) 1833] PDF
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Decisão Delegada nº 090/18/COL do Órgão de Fiscalização da EFTA de 11 de outubro de
2018,
Que altera a lista incluída no anexo I, capítulo I, parte 1.2, ponto 39, do Acordo sobre o Espaço
Económico Europeu, que enumera os postos de inspeção fronteiriços aprovados na Islândia e
na Noruega para a realização de controlos veterinários de animais vivos e produtos de origem
animal provenientes de países terceiros e revoga a Decisão nº 111/15/COL do Órgão de
Fiscalização da EFTA [2019/406] PDF

Jornal Oficial da União Europeia
L 074 – 18 de março de 2019
Regulamento de Execução (UE) 2019/423 da Comissão de 13 de março de 2019,
Que concede uma autorização da União à família de produtos biocidas «Teat disinfectants
biocidal product family of Novadan» PDF

RECORTES DA IMPRENSA

18.março.2019

EXCEDENTE DA BALANÇA COMERCIAL DA ZONA EURO DESCEU EM 2018
Apesar da descida, a zona euro conseguiu apresentar um excedente comercial de 193,4 mil
milhões de euros.
A zona euro registou um excedente de 193,4 mil milhões de euros na balança do comércio
externo de bens em 2018, abaixo do de 240,8 mil milhões de euros atingido no ano anterior,
divulgou hoje o Eurostat.
No acumulado de 2018, as exportações da zona euro para o resto do mundo chegaram aos
2.277,6 mil milhões de euros, uma subida de 3,7% face a 2017, e as importações fixaram-se
nos 2.084,2 mil milhões de euros, mais 6,6% do que em 2017, com um saldo positivo de 193,4
mil milhões de euros.
Já na União Europeia (UE), o saldo da balança comercial externa de bens registou um défice
de 24,6 mil milhões de euros, depois de ter tido, em 2017, um excedente de 22,1 mil milhões
de euros.
As exportações de bens da UE para países externos estabeleceram-se nos 1.955,7 mil milhões
de euros (uma subida de 4,1% face ao ano anterior) e as importações nos 1.980,4 mil milhões
de euros (mais 6,6%).
Em janeiro, segundo o gabinete estatístico europeu, a zona euro registou um excedente de 1,5
mil milhões de euros, acima do de 3,1 mil milhões de euros homólogos.
As exportações de bens da zona euro para o resto do mundo aumentaram, em janeiro, 2,5%
para os 183,4 mil milhões de euros e as importações 3,4% para os 181,8 mil milhões de euros,
face ao mesmo mês de 2018.
Já a balança comercial externa da UE viu o seu défice aumentar para os 24,9 mil milhões de
euros, face aos 21,4 mil milhões de euros de janeiro de 2018.
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As exportações da UE para o resto do mundo aceleraram 2,1% em termos homólogos para os
153,6 mil milhões de euros em janeiro e as importações aumentaram 3,9% para os 178,5 mil
milhões de euros.
Fonte: Dinheiro Vivo

18.março.2019

TAXA DE RECICLAGEM DO PLÁSTICO NA UE QUASE DUPLICOU
Os Estados-membros reciclaram cerca de 55% de todos os resíduos, exceto os principais
resíduos minerais, em 2016, valor que compara com os 53% de 2010.
De acordo com o Eurostat, a taxa de embalagens de plástico foi superior a 42%, o que
compara com os 24% de 2005, enquanto que a taxa de recuperação de resíduos de
construção e demolição alcançou os 89% e a de resíduos de embalagens superou os 67%, o
que compara com os 64% de 2010.
A taxa de reciclagem dos resíduos municipais foi de 46%, enquanto 10 anos antes era de 35%,
e no caso dos equipamentos elétricos e eletrónicos alcançou, em 2016, os 41%, quando em
2010 era 28%.
Apesar do crescimento das taxas de reciclagem, em média apenas 12% dos recursos materiais
utilizados na União Europeia em 2016 provinha de produtos reciclados e materiais
recuperados.
Fonte: Revista Grande Consumo

AGROPORTAL
18.março.2019

FALTA DE CHUVA
PREOCUPADOS”

DEIXA

AGRICULTORES

ALENTEJANOS

“EXTREMAMENTE

O mês de janeiro foi o mais seco dos últimos 20 anos. A Associação dos Agricultores do
Distrito de Portalegre (AADP) está “extremamente preocupada” com o período de seca
meteorológica que está a afetar o Alto Alentejo.
“Dou o exemplo da barragem do Caia que, neste momento, está com 35 por cento da sua
capacidade, o que é muito abaixo do que seria razoável para o mês de março”, refere
à Renascença, a presidente da AADP.
“Tem chovido muito pouco, vamos começar a Primavera e a nossa preocupação é muito
grande”, sublinha Fermelinda Carvalho, que descreve, ainda, um cenário inquietante: “Temos
as culturas instaladas de outono/onverno, temos as nossas pastagens, os prados espontâneos
e é notória a falta de água, as searas não desenvolvem o que era suposto, pois não há
humidade no solo.”
Em fevereiro choveu muito pouco e março segue pelo mesmo caminho. No Alto Alentejo, a
ansiedade começa a tomar conta dos agricultores que temem as consequências desastrosas
provenientes de uma eventual situação de seca extrema.
“Se não chover, vamos perder todas as nossas culturas”, alerta a responsável, recordando que
os investimentos efetuados pelos agricultores são imensos. “Os fatores de produção são muito
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caros, a semente é cara, o adubo é caro, o gasóleo é caro, a eletricidade, enfim, é um
investimento muito grande”, acrescenta Fermelinda Carvalho.
Na região, há décadas que se reclama a construção da barragem do Pisão, no concelho de
Crato. Muitas vezes anunciada, mas nunca concretizada, a barragem é, de acordo com a
associação de agricultores de Portalegre, essencial como reserva de água e um investimento
prioritário.
“Esta barragem poderia aqui no norte alentejano dar um panorama diferente, uma vez que
quando chove, chove de forma muito concentrada e depois acabamos por perder essa água
que cai por vezes em três, quatro dias e não a conseguimos reter”, indica a presidente da
AADP.
A construção da barragem do Pisão, assim como a seca que afeta o Alto Alentejo são pontos
obrigatórios da agenda que esta associação leva para uma reunião com o ministro da
agricultora, Capoulas Santos, a realizar, em princípio, no inicio do mês de abril.
Fonte: Rádio Renascença

AGRICULTURA E MAR Actual
18.março.2019

UE DEMARCA NOVAS ZONAS DE RISCO ELEVADO DE PESTE SUÍNA AFRICANA
A Lituânia, Hungria, Polónia e Bulgária vão ter novas zonas demarcadas de risco elevado de
Peste Suína Africana. Assim obriga a Decisão de Execução 2019/404 da Comissão, de 12 de
Março de 2019.
Explica o documento que o risco de propagação da peste suína africana na fauna selvagem
está associado à propagação lenta natural dessa doença entre as populações de suínos
selvagens, bem como à actividade humana, tal como o demonstra a recente evolução
epidemiológica da doença na União, e conforme documentado pela Autoridade Europeia para a
Segurança dos Alimentos (EFSA).

Novos casos em Fevereiro
Em Fevereiro de 2019, ocorreram novos casos de peste suína africana em suínos selvagens
na Hungria e na Polónia. Foram observados alguns casos de peste nos distritos de Heves e
Borsod-Abaúj-Zemplén, na Hungria. “Estes casos de peste suína africana em suínos selvagens
constituem um aumento do nível de risco”, frisa a Comissão Europeia.
Também no mês passado foram observados alguns casos de peste no distrito de Miński, na
Polónia, assim como na região de Dobrich, na Bulgária.

Combater propagação
“A fim de ter em conta a recente evolução epidemiológica da peste suína africana na União, e
para combater os riscos associados à propagação da doença de forma pro-activa, devem ser
demarcadas novas zonas de risco elevado com uma dimensão suficiente na Lituânia, na
Hungria, na Polónia e na Bulgária”, acrescenta o documento.
Pode consultar a Execução 2019/404 completa aqui.
Fonte: Agricultura e Mar Actual
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CENTROMARCA
18.março.2019

PARLAMENTO EUROPEU APROVA NOVAS REGRAS PARA TRAVAR PRÁTICAS
DESLEAIS NA CADEIA ALIMENTAR
O Parlamento Europeu aprovou, com 589 votos a favor, 72 contra e nove abstenções, as novas
regras comunitárias para as práticas comerciais desleais. A nova lei baseia-se numa proposta
apresentada pela Comissão Europeia, proibindo, pela primeira vez, 16 práticas comerciais
desleais impostas unilateralmente por uma das partes à outra.
Fonte: Grande Consumo
Leia a notícia aqui

CENTROMARCA
18.março.2019

NOVAS REGRAS PARA TRAVAR
APLAUDIDAS EM PORTUGAL

PRÁTICAS

COMERCIAIS

DESLEAIS

NA

UE

O Parlamento Europeu aprovou uma nova diretiva para travar práticas comerciais desleais,
eliminando pagamentos em atraso e cancelamentos de última hora, regras que a Associação
Portuguesa de Empresas de Produto de Marca (Centromarca) vê como "um passo importante".
Fonte: Diário de Notícias
Leia a notícia aqui

CENTROMARCA
18.março.2019

MERCADONA VAI ENTRAR EM PORTUGAL COM 150 A 200 SUPERMERCADOS
O crescimento exponencial do plano de expansão da Mercadona no mercado - passou de
quatro lojas no primeiro anúncio público de entrada no nosso país, em 2016, para um patamar
entre 150 e 200 supermercados.
Fonte: Jornal Económico
Leia a notícia aqui

CENTROMARCA
18.março.2019

MERCADONA SÓ CHEGARÁ A LISBOA DEPOIS DE 2021
Além das 10 aberturas para 2019, já assinou contratos para outras 10. A primeira loja abre a 2
de julho em vila Nova de Gaia. O objetivo, para já, é ter 150 lojas. Lisboa passou a estar nos
planos, mas nunca antes de 2021.
Fonte: Jornal de Negócios
Leia a notícia aqui
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18.março.2019

DOIS MIL MILHÕES DE EUROS PARA ACELERAR A CRIAÇÃO DO CONSELHO
EUROPEU DA INOVAÇÃO
Em antecipação dos debates do Conselho Europeu de 21 e 22 de março sobre inovação,
indústria e competitividade, a Comissão Europeia deu passos firmes para criar um Conselho
Europeu da Inovação. A concorrência global está a intensificar-se e a Europa tem de
aprofundar a sua capacidade de inovação e tomada de risco para competir num mercado cada
vez mais definido pelas novas tecnologias. Por este motivo, a Comissão Juncker está a criar
um Conselho Europeu da Inovação para tornar as descobertas científicas da Europa em
empresas que possam crescer mais rapidamente. Atualmente na sua fase-piloto, lançada em
2017, o Conselho Europeu da Inovação tornar-se-á uma realidade a partir de 2021, ao abrigo
do
próximo
programa
de
investigação
e
inovação,
o
Horizonte
Europa.
(Desenvolvimento em IP-19-1694, nesta ficha informativa e neste documento de perguntas e
respostas)

EXPORTAÇÕES ATINGEM VALOR RECORDE 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. No
total, as vendas do setor alimentar e das bebidas para o estrangeiro representaram no ano
passado 8,66% das exportações portuguesas.
Entre os principais destinos das exportações da indústria alimentar e das bebidas portuguesas,
Espanha voltou a destacar-se, representando cerca de 25% das vendas da indústria para o
exterior. O mercado francês valeu cerca de 9% e o brasileiro 6%, fechando o pódio das
exportações da indústria alimentar e das bebidas. No que respeita às categorias de produtos,
continuam a destacar-se o azeite, o leite e produtos lácteos e o vinho.
“Estes números são o reflexo dos esforços da indústria alimentar e das bebidas e o confirmar
de uma tendência de crescimento que já vínhamos a assinalar. Conforme previsto pela FIPA,
conseguimos alcançar este grande objetivo que era ultrapassar os 5 mil milhões de euros em
exportações, o que revela a qualidade e a diferenciação dos produtos alimentares
portugueses”, sublinha Jorge Tomás Henriques, Presidente da Federação das Indústrias
Portuguesas Agro-Alimentares.
Considerando um horizonte mais alargado (2010-2018), as exportações do setor da indústria
alimentar e das bebidas aumentaram 56%, enquanto que as importações para o mesmo
período apenas aumentaram 32%, revelando que existiu um ligeiro equilíbrio da balança
comercial.
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ALIMENTARIA&HOREXPO 2019
Alimentaria&Horexpo 2019
Mesa Redonda FIPA | Projeto PEFMED
Inovação e Valor de Mercado: Testar a pegada ambiental
25 de março | 15:00 horas
Pav. 1 | Espaço/Auditório “Novas Tendências Alimentação”
A FIPA – Federação das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares integra o
projeto PEFMED que tem como principais objetivos a redução da pegada ambiental e a
implementação da inovação ecológica ao longo de toda a cadeia de abastecimento
agroalimentar. O PEFMED é uma iniciativa industrial de eco inovação na bacia mediterrânica,
apoiada pelo Ministério Italiano do Ambiente e participada por sete parceiros europeus de
Espanha, França, Eslovénia, Portugal e Grécia.
O PEFMED irá contribuir para tornar o mercado agroalimentar europeu mais verde, mais
inovador e transparente através de uma certificação ambiental comum que visa promover tanto
a comercialização de produtos "verdes" na Europa como a confiança dos consumidores nos
rótulos ecológicos que os acompanham.
Numa primeira fase do projeto, foi estudada em Portugal uma empresa da área dos alimentos
compostos para animais. Numa segunda fase terá como objetivo replicar a mesma metodologia
no setor do azeite.
Mais informações e Ficha de Inscrição aqui

Programa:
15h00 – 15h20 - Apresentação sobre Metodologia PEF e método PEFMED
Tiago Rogado (Caravela Sustentável)
15h20 – 16h00 – Mesa Redonda - Moderador: Teresa Silveira (Vida Económica)





Mariana Matos (Casa do Azeite) – Perspetivas do Setor do Azeite
Jaime Piçarra (IACA) - Perspetivas do Setor de Alimentação Animal
Tiago Rogado (Caravela Sustentável) – Perspetiva do Especialista em Análise de Ciclo
de Vida
Pedro Cilínio (IAPMEI) – Oportunidades de financiamento
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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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