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INFORMAÇÃO
SEMANAL
FLASH INFORMATIVO

 PAC: Eurodeputados do COMAGRI aprovam relatórios sobre a alteração da OCM e os Planos
Estratégicos nacionais, no quadro da reforma da PAC pós-2020; IACA apresenta os principais
pontos da proposta
 MERCADOS: Observatório do Mercado das Culturas Arvenses analisa estudos sobre o plano
europeu da proteína e biocombustíveis; DG AGRI anuncia publicação do Balanço da Proteína
(Protein Balance Sheet) para antes da Páscoa
 NBT: Conclusões do relatório sobre a deteção de produtos alimentares e vegetais obtidos por
mutagénese; Comissário Andriukaitis disponível para considerar um novo quadro
regulamentar, que tenha em conta as novas técnicas de melhoramento de plantas
 BOLSA DO PORCO (04/04/19): Tendência de subida (0.080 €/kg carcaça)
 BOLSA DO BOVINO (04/04/19): Tendência de manutenção em todas as categorias


PREÇOS MÉDIOS DE PRODUTOS PECUÁRIOS (semana de 01/04/19 a 07/04/19):
AVES: Tendência de estabilidade nos ovos; quebra no frango vivo e peru (Ribatejo e Oeste)
BOVINOS: Estabilidade em todos os mercados
SUÍNOS: Tendência de subida nos porcos e nos leitões
OVINOS: Tendência de manutenção, com exceção de Estremoz, em alta

 COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS
 INFORMAÇÃO APED
 LEGISLAÇÃO: Limites Máximos de Resíduos de pesticidas no interior e à superfície de
alimentos de origem vegetal


RECORTES

DE IMPRENSA: Destaques para a inspeção veterinária, alimentação e Brexit;
empresa cipriota procura fornecedores de produtos animais e é certo que desaceleração da
economia portuguesa vai continuar, muito devido ao abrandamento nos seus clientes
(exceção para França e China que tenderão a estabilizar)

 9º CONGRESSO NACIONAL DE SUINICULTURA, DIAS 8 E 9 DE MAIO, EM RIO MAIOR
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NOTÍCIAS DE MERCADOS
REFORMA DA PAC - Eurodeputados do COMAGRI aprovam relatórios sobre
OCM e Planos Estratégicos nacionais
Na semana passada, os eurodeputados do Comité Agricultura do Parlamento Europeu
(COMAGRI), votaram as propostas de relatório sobre a reforma da PAC pós-2020, elaboradas
por Eric Andrieu (S&D, FR) sobre o Regulamento da alteração da OCM, e por Esther Herranz
García (EPP, ES), no que respeita aos Planos Estratégicos nacionais.
O COMAGRI convida os Estados-membros a encontrarem um equilíbrio entre o
desempenho económico e ambiental e a flexibilidade a nível nacional, e as regras
comuns para salvaguardar o funcionamento do mercado comum dos produtos agrícolas
e alimentares.
Em nossa opinião, como sempre referimos, é muito importante consolidar o projeto comum da
PAC e evitar quaisquer tentativas de renacionalização.
Os membros do COMAGRI concordaram com o projeto de relatório sobre os planos
estratégicos nacionais, com 27 votos a favor e 17 contra, e apelam para que os Estadosmembros se empenhem numa reforma da PAC que proporcione uma futura política
agrícola da UE "mais justa, mais simples e mais flexível" (ler aqui).
As principais orientações dos eurodeputados e contributo para o debate (ainda vai ser preciso
fazer passar as propostas em Plenário) são as seguintes:
 Os Estados-membros devem limitar os pagamentos diretos anuais aos agricultores ao nível
de 100 000 €, a menos que apliquem um pagamento redistributivo de 10%;
 Pelo menos 2% dos orçamentos nacionais de pagamentos diretos devem ser canalizados
para os jovens agricultores e 20% para os regimes ecológicos (apoio às medidas ambientais
e ao bem-estar animal), 60% para o apoio ao pagamento de base e para o pagamento
redistributivo;
 Pelo menos 30% do orçamento para o Desenvolvimento Rural (segundo pilar) deve ser
orientado para medidas relacionadas com o ambiente e o clima;
 Todos os pagamentos por hectare para os agricultores dos Estados-membros da UE ou dos
seus territórios, devem atingir, pelo menos, 75% da média dos seus subsídios diretos em
2024 e 100% em 2027 (convergência);
 Um novo modelo de entrega baseado em planos estratégicos nacionais deve ser atrasado
por um ano até 2022;
 Atribuição do segundo pilar destinado a 30% para os objetivos ambientais (incluindo parte
das zonas desfavorecidas) e 30% para os instrumentos de investimento e de gestão de
riscos;
 Incentivos ao investimento para apoiar a agricultura digital e de precisão;
 Limitação a 15% das transferências financeiras do 1º para o 2º pilar e 5% do 2º para o 1º.
No dia 8 de abril de 2019, os membros do COMAGRI votarão a proposta de regulamentação
das regras de gestão financeira, auditoria e controlo.
O texto aprovado pelos eurodeputados agrícolas tem de ser examinado e escrutinado pelo
Parlamento no seu conjunto.
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Ao que sabemos, tal só deverá acontecer após as eleições europeias de 23 a 26 de maio de
2019. Posteriormente, o recém-eleito Parlamento Europeu pode aceitar ou recusar o projeto de
relatório. Tudo foi feito para que fosse possível ao Plenário votar todas as propostas, mas será
difícil de concretizar.

MERCADOS – Observatório do mercado das culturas arvenses anuncia
publicação do balanço da proteína para antes da Páscoa
No passado dia 3 de abril, a Comissão Europeia organizou a reunião semestral do
Observatório do Mercado das Culturas Arvenses, com a DG AGRI a anunciar a publicação do
balanço de proteínas da UE 2017/2018, revisto, antes da pausa de Páscoa.
Pavel Musil, presidente da Comissão de produção de alimentos compostos industriais da
FEFAC, participou nesta reunião, em representação da FEFAC.
Os peritos do Observatório trocaram opiniões sobre as previsões do mercado de cereais e
oleaginosas da UE, bem como o estudo recente sobre as oportunidades para as culturas
proteicas da União Europeia e o estudo EBBD sobre a produção de biodiesel.
A DG AGRI tomou boa nota da proposta conjunta FEFAC/FEDIOL/COCERAL para aceitar uma
4ª classe adicional para produtos com um teor proteico muito elevado "super pro" (> 50%) e
utilizar a categorização dos ingredientes alimentares de acordo com os níveis proteicos para
analisar e comunicar a dependência da UE em fontes de proteína na versão revista do balanço
da UE em proteínas 2017/2018 (Protein Balance Sheet).
A DG AGRI também concordou em atualizar os antigos balanços de proteínas para poder
avaliar as tendências das principais fontes proteicas durante um período mais longo, também
com vista à sua futura utilização em avaliações de impacto ligadas às medidas políticas da UE
que afetam os fornecimentos de proteínas.
A DG AGRI tenciona publicar a versão final do balanço das proteínas da UE revisto 2017/2018
antes do feriado de Páscoa.
Os peritos do Observatório de Mercado trocaram opiniões sobre a situação do mercado e as
previsões da DG AGRI para cereais, oleaginosas e culturas de proteínas.
Um coautor do estudo Agrosynergie sobre "desenvolvimentos de mercado e aspetos de
avaliação de políticas do setor de proteína vegetal na UE" destacou o foco do documento (já
qui por nós comentado e analisado) em mercados de nicho (por exemplo, GM-Free, biológicos)
quer para a alimentação humana, quer animal, como os produtos "Premium".
O último tópico da reunião foi dedicado a uma visão geral do EBBD sobre usos industriais de
oleaginosas com foco no setor do biodiesel, destacando a sobre capacidade significativa no
setor.
A próxima reunião deste Observatório de Mercado está agendada para o próximo dia 5 de julho
de 2019.
Um tema – da proteína - que terá grande destaque no quadro da comemoração dos 60 anos da
FEFAC, dias 6 e 7 de junho, designadamente no dia 6, com a intervenção do Comissário Phil
Hogan.
Recorde-se que este foi um tema lançado precisamente no Congresso de Córdoba, em 8 e 9
de junho de 2017.
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NBT – Conclusões do relatório sobre a deteção de produtos alimentares e
vegetais obtidos por mutagénese
Em 26 de março de 2019, a rede europeia de laboratórios de OGM (ENGL) publicou o seu
relatório sobre a deteção de produtos alimentares e vegetais obtidos por novas técnicas de
mutagénese, que aponta para complicações graves na deteção de produtos editados pelo
genoma em consonância com a atual diretiva de OGM da União Europeia.
Os autores do relatório afirmam que a validação de um método de deteção específico para o
evento e a sua implementação para controle de mercado só será viável para produtos vegetais
editados por genoma portadores de uma alteração de DNA conhecida que tenha sido mostrada
como única.
Nas circunstâncias atuais, o controle de mercado não detetará produtos de plantas
editados por genoma desconhecidos.
Outra explicação para a conclusão principal pode ser encontrada na página 17.
"Com base no conhecimento atual e nas capacidades técnicas, é improvável que um método
para um produto vegetal editado pelo genoma com apenas variações de nucleótido único ou
InDels curtos, cumpra os requisitos de desempenho para os métodos de teste de OGM, por
exemplo, quanto à aplicabilidade, sensibilidade, especificidade e aspetos de quantificação. "
"Para alterações de DNA não exclusivas que afetam um ou alguns pares de bases de DNA, um
candidato pode não ser capaz de desenvolver um método específico para o evento. Além
disso, no âmbito do atual sistema regulamentar, o método de deteção específico do evento
está associado a um pedido específico de autorização de introdução no mercado.
No entanto, as técnicas de mutagénese direcionadas permitem reconstruir exatamente o
produto idêntico editado por genoma em outra planta. Assim, o método de deteção para o
produto alimentar ou alimentar não é mais específico para o produto original editado pelo
genoma, mas também detetaria o produto reconstruído que não recebeu uma autorização de
mercado. As implicações disso precisam ser investigadas."
"No caso de uma alteração do DNA ter sido detetada, atualmente não há procedimentos
estabelecidos que facilitem uma conclusão inequívoca de que a edição do genoma tenha
criado a alteração. Portanto, os produtos vegetais obtidos por edição de genoma podem
entrar no mercado sem serem detetados. Além disso, se um produto suspeito com uma
alteração de ADN desconhecida ou não única fosse detetado no mercado da UE, seria difícil ou
mesmo impossível fornecer a prova de que a sequência modificada se originou da edição do
genoma. Entende-se que os resultados do relatório podem ser debatidos com os
Estados-membros num Comité misto de PAFF/regulamentação em 25 de abril de 2019.”
Na comunicação social, o Comissário Europeu para a Saúde e a Segurança Alimentar, Vytenis
Andriukaitis, salientou a necessidade de a UE considerar um novo quadro regulamentar
que tenha em conta as novas técnicas de melhoramento genético das plantas.
A FEFAC, juntamente com a FEDIOL e a COCERAL, bem como outros membros da FFC,
discutirão o pedido das organizações da cadeia alimentar para uma nova iniciativa legislativa,
tendo em conta o relatório do CCI. A DG SANTE salientou a necessidade de um mandato
político amplamente apoiado e abrangente dos Estados-membros, salientando a necessidade
de os parceiros da alimentação e da cadeia alimentar se envolverem com as autoridades
nacionais competentes neste tema.
No entanto, com a Comissão praticamente de saída, não deverá haver nada de novo,
infelizmente, nesta “legislatura”.
Fontes: FEFAC/IACA
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BOLSA DO PORCO

INFORMAÇÃO SEMANAL

Sessão de 04 de abril de 2019

Subida de 0.080
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

04 de abril

1.274

Lérida: Euros peso/vivo

França

04 de abril

1.387

Holanda

29 de março

1.440

Dinamarca

04 de abril

1.380

Alemanha

03 de abril

1.700

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 11 de abril de 2019 (quinta-feira), pelas 19 horas

A Mesa de Cotações
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BOLSA DO BOVINO
INFORMAÇÃO DE MERCADO
SESSÃO Nº 14 de 04 de abril de 2019

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

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

Cotação

Novilhos

4.00

Novilhas

4.00

Vitela

4,70

Vacas

2,25

Observações: As cotações estabelecidas na mesa referem-se aos animais vendidos, pagos
em função do peso carcaça.

A próxima sessão realizar-se-á na quinta-feira, dia 11 de Abril de 2019, pelas 18.00 horas,
na sede da Bolsa do Bovino do Montijo.

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

4,10

2,50%

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

3,20

3,20

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

3,95

3,95

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%

3,90

3,90

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%

2,75

2,75

0,00%

2,90

2,90

0,00%

3,00

3,00

0,00%

3,50

3,50

0,00%

3,50

3,50

0,00%

3,30

3,30

0,00%

2,50

2,80

12,00%

2,70

2,70

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
Semana Anterior em €

Semana Corrente em €

Variação

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

0,80

-11,11%

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

2,26

-4,24%

Mercados
Dão - Lafões (Produção)

Ribatejo e Oeste

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

Semana Corrente em €

Variação

Alentejo

1,52

1,57

3,29%

Algarve

sc

sc

-

Beira Interior

1,52

1,59

4,61%

Beira Litoral

1,52

1,59

4,61%

Entre Douro e Minho

1,69

1,76

4,14%

Ribatejo e Oeste

1,54

1,61

4,55%

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

1,59

1,66

4,40%

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%

2,24

2,24

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 25 a 31/03/2019
De 01 a 07/04/2019

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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COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS

Fonte: Oil world
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Fonte: Boletín Mercolleida
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APED – FLASH REPORT RETAIL – fevereiro 2019
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LEGISLAÇÃO NACIONAL E COMUNITÁRIA
Jornal Oficial da União Europeia
L 094 – 03 de abril de 2019
Retificação do Regulamento (UE) nº 630/2013 da Comissão de 28 de junho de 2013,
Que altera os anexos do Regulamento (CE) nº 999/2001 do Parlamento Europeu e do
Conselho que estabelece regras para a prevenção, o controlo e a erradicação de determinadas
encefalopatias espongiformes transmissíveis (JO L 179 de 29.6.2013) PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 095 –04 de abril de 2019
Decisão do Órgão de Fiscalização da EFTA nº 1/19/COL de 16 de janeiro de 2019,
Que alarga as garantias especiais relativas à Salmonella spp. previstas no Regulamento (CE)
nº 853/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho à carne e ovos de galinhas domésticas
(Gallus gallus) e à carne derivada de perus destinados à Islândia [2019/546] PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 096 – 05 de abril de 2019
Regulamento (UE) 2019/552 da Comissão de 4 de abril de 2019,
Que altera os anexos II e III do Regulamento (CE) nº 396/2005 do Parlamento Europeu e do
Conselho no que se refere aos limites máximos de resíduos de azoxistrobina, biciclopirona,
clormequato, ciprodinil, difenoconazol, fenepropimorfe, fenepiroximato, fluopirame, fosetil,
isoprotiolana, isopirasame, oxamil, protioconazol, espinetorame, trifloxistrobina e
triflumezopirime no interior e à superfície de certos produtos PDF

RECORTES DA IMPRENSA

AGRICULTURA E MAR Actual
04.abril.2019

GOVERNO CRIA CARREIRA ESPECIAL DE INSPECÇÃO VETERINÁRIA
O Conselho de Ministros aprovou hoje, 4 de Abril, na generalidade, a criação da carreira
especial de inspecção veterinária.
Criada sob proposta conjunta do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e
do Ministério das Finanças, esta carreira “vem dar resposta a uma aspiração da classe médicoveterinária e de diferentes sindicatos do sector, que conta já com mais duas décadas”, salienta
fonte do Ministério da Agricultura.
Valorização da actividade
O objectivo da criação desta carreira passa pela “valorização da actividade de inspecção
veterinária e dos seus profissionais, de importância fundamental para assegurar o
funcionamento do mercado e garantir a segurança da actividade dos matadouros”, acrescenta
o Ministério.

IS 15/2019 – Semana de 02 a 08/04/2019
Página 14

E realça que a actividade inspectiva veterinária “dá resposta às imposições legais decorrentes
da aplicação da legislação comunitária e a nova carreira permitirá assegurar o funcionamento
do sector de abate de acordo com as respectivas necessidades e especificidades”.
O Ministério da Agricultura “congratula-se” com a criação da nova carreira de inspecção
veterinária, que vai estruturar o exercício das funções de inspecção veterinária “de forma
equiparada a outras carreiras inspectivas”.
Fonte: Agricultura e Mar Actual

AGROPORTAL
07.abril.2019

“MINISTRO CAPOULAS SANTOS SERIA UM BELÍSSIMO COMISSÁRIO PARA A
AGRICULTURA”

Sem concordar com todas as medidas tomadas por Capoulas dos Santos, o
presidente da CAP diz, no entanto, que seria um excelente nome para comissário
europeu da agricultura.
Não é concordante com toda a política do Governo para a Agricultura, mas Eduardo Oliveira e
Sousa, presidente da CAP (Confederação dos Agricultores de Portugal) vê mérito em Capoulas
dos Santos, ministro com a pasta.
Não se atreve a indicar se Capoulas dos Santos deve ficar com a mesma tutela num eventual
governo socialista que resulte das eleições de outubro, mas já não é tão comedido a pedir que
Portugal lute por ter um comissário europeu para a Agricultura. E nesse âmbito não tem
dúvidas: “O ministro Capoulas Santos seria um belíssimo comissário para a Agricultura”,
assume em entrevista ao Negócios e Antena 1 o presidente da CAP.
“Eu devo aqui fazer justiça. O senhor ministro Capoulas Santos foi um extraordinário relator
para a política agrícola comum que vai acabar agora. Houve uma altura até que se pensava
que ele regressaria a Bruxelas e que seria um bom comissário para a Agricultura e eu sou o
primeiro a defendê-lo”.
Nomes à parte, Eduardo Oliveira e Sousa acredita mesmo que “estava na altura de haver um
português a assumir essa pasta” e, reafirma, “seríamos muito bem representados se Capoulas
Santos pudesse ser o próximo comissário”.
Os elogios não se estendem à governação que faz no Ministério da Agricultura. “Uma coisa é
termos facilidade de acesso, franqueza nas relações, mas temos pontos de vista bastante
diferentes”, diz o presidente da CAP, dando como exemplo a questão da água. “Gostaríamos
que puxasse um pouco pela sua condição de ministro para levar o governo a estudar estas
matérias”. E também não gostou da forma “como foi montado o denominado pacote florestal”.
Outra área que contesta é a transferência de algumas competências.
Fonte: Jornal De Negócios

08.abril.2019
PREÇOS DOS ALIMENTOS ESTABILIZAM EM MARÇO
O índice de preços dos alimentos da FAO manteve-se estável em março, já que o aumento das
cotações dos lacticínios foi compensado pela queda nos cereais, óleos vegetais e açúcar.
O índice registou uma média de 167 pontos, dois pontos abaixo de fevereiro e 3,6% menos que
em março de 2018.
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Nos lacticínios, em março, os preços subiram 6,2%, o terceiro aumento consecutivo,
impulsionado pela maior procura de importações de manteiga, queijo e leite inteiro em pó,
tendo em vista a esperada redução das disponibilidades para exportação na Oceânia.
Na carne, os preços subiram ligeiramente, cerca de 0,4% face a fevereiro, catalisados pelo
aumento de procura de importações na carne de porco, bovino e aves de capoeira por parte da
China.
Em sentido inverso comportaram-se os preços dos óleos vegetais, que diminuíram 4,4% face à
ténue procura de importações de óleo de palma, uma maior extração de óleo de soja nos
Estados Unidos da América e a acumulação de stocks de colza no Canadá.
Também o índice de preços dos cereais caiu 2,2%, influenciado pela descida das cotações do
trigo e do milho, ambos com abundância de abastecimentos exportáveis e perspetivas
favoráveis de colheitas, nos principais países produtores. Os preços internacionais do arroz
mantiveram-se ligeiramente mais firmes.
Já o preço do açúcar diminuiu 2,1%, uma vez que as colheitas nos principais países produtores
foram maiores que o inicialmente previsto. As últimas estimativas de produção na Índia indicam
um aumento de 8% no período de outubro a janeiro, devendo superar o Brasil como maior
produtor mundial de açúcar.
Fonte: Revista Grande Consumo

08.abril.2019
MÁ ALIMENTAÇÃO MATA MAIS PESSOAS POR ANO DO QUE FUMAR
Morrem 11 milhões de pessoas em todo o mundo por doenças crónicas relacionadas com a má
alimentação, como as doenças cardiovasculares e a diabetes.
Seguir uma (má) dieta — isto é, uma dieta rica em sal e pobre em frutos secos e sementes —
está a matar mais do que o tabaco ou a hipertensão. Onze milhões de pessoas morrem a cada
ano em todo o mundo, vítimas de doenças crónicas como a diabetes tipo 2, de acordo com um
estudo publicado na quarta-feira na revista científica Lancet. A (má) alimentação é responsável
por uma em cada cinco mortes evitáveis no mundo, um valor que corresponde a 22% das
mortes de adultos em 2017. As doenças cardiovasculares foram a principal causa, seguidas do
cancro e da diabetes tipo 2. Em comparação, o tabaco matou oito milhões de pessoas em todo
o mundo e a pressão alta matou 10.4 milhões.
Este é o maior estudo aos efeitos da alimentação alguma vez feito e foi conduzido pelo Institute
of Health Metrics and Evaluation, em Seattle, nos Estados Unidos. As conclusões fazem parte
do relatório Global Burden of Disease (ou “O peso global da doença”, em português) e contou
com financiamento da Fundação Bill & Melinda Gates.
“As nossas conclusões mostram que uma má dieta é responsável por mais mortes do que
qualquer outro risco em termos globais, incluindo o tabaco, sublinhando a necessidade urgente
de melhorar as dietas de todas as nações”, escreveram os investigadores.
As dietas ricas em sal — que aumenta a tensão arterial e eleva o risco de ataques cardíacos e
AVC — são das mais perigosas e causaram três milhões de mortes em 2017, seguidas das
que contêm poucos cereais integrais (que provocam outros três milhões de mortes) e pouca
fruta (dois milhões de mortes). Uma dieta pobre em frutos secos, sementes, vegetais, ómega 3
do marisco e peixe e fibra também é um factor de risco.
Quem se saiu melhor?
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O estudo analisou 195 países, comparando os dados de 1990 com os de 2017. Os países com
menos mortes devido a problemas causados pela má alimentação por cada 100 mil habitantes
foram Israel (com 89 mortes por cada 100 mil), França, Espanha, Japão e Andorra.
Em Portugal, 119 pessoas em cada 100 mil morreram devido a problemas causados por uma
dieta deficiente. Menos do que no Reino Unido, com 127 mortos registados em cada 100 mil, e
do que nos Estados Unidos, 171 em cada 100 mil.
No extremo oposto, o Uzbequistão surge como o país onde mais pessoas morreram por
problemas relacionados com a dieta (892 pessoas por cada 100 mil), seguido do Afeganistão,
das Ilhas Marshall e da Papua Nova Guiné.
Os países que seguem a dieta mediterrânica, e por isso consomem mais fruta, vegetais, frutos
secos e legumes, estão entre os países com as dietas mais saudáveis neste estudo — como
Israel, Espanha ou o Líbano. O contrário acontece nos países da Sudeste Asiático e Ásia
Central.
Mas há uma ressalva a fazer: “Nem todos os países [que seguem a dieta mediterrânica] têm
um nível ideal de consumo de comida saudável”, explica Ashkan Afshin, o principal autor do
estudo, ao jornal The Guardian. “Até em países que têm uma dieta mediterrânica, o consumo
de outros factores nutricionais ainda não é o adequado.”
A carne vermelha processada e o excesso de açúcar “podem ser perigosos como mostramos
antes, mas são desafios menores do que a falta de cereais integrais, fruta, frutos secos,
sementes e vegetais”, disse Christopher Murray, director do Institute for Health Metrics and
Evaluation à BBC.
Um dos elementos em falta na maioria das dietas de todo o mundo são sementes e frutos
secos. De acordo com a professora Nita Forouhi, da Universidade de Cambridge, isso deve-se
ao facto de serem vistos como algo “que faz engordar, apesar de terem gorduras boas”. Em
declarações à BBC, a professora diz ainda que a maioria das pessoas não vê esses alimentos
como “comida comum” e que outro grande problema — transversal a outros produtos
saudáveis — é o “custo”.
Fonte: Público

08.abril.2019
CANTINAS PÚBLICAS OBRIGADAS DAR PREFERÊNCIA A PRODUTOS LOCAIS
A Assembleia da República aprovou na passada sexta-feira (5 de abril) uma legislação para
incentivar o “consumo sustentável” e que obriga as cantinas e refeitórios públicos a dar
preferência a produtos locais.
O documento foi aprovado com os votos a favor do PEV, BE, PAN e PS e a abstenção do PSD
e do CDS-PP e prevê que seja dada preferência a produtos que “promovam uma alimentação e
nutrição adequadas” nas cantinas públicas.
Para além disso, define que a escolha e compra de produtos alimentares deve ponderar
“obrigatoriamente a sua qualidade, origem e impacto ambiental” e ter em conta um de três
critérios – produtos biológicos, de denominação de origem protegida ou indicação geográfica
protegida.
Com base nesta medida, o Governo deverá passar a elaborar, anualmente, um relatório sobre
a aplicação destes critérios, com base em informação das entidades responsáveis pelas
cantinas e refeitórios, e ainda sobre o impacto desta lei nas economias locais.
Fonte: Revista Distribuição Hoje
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08.abril.2019
OCDE. DESACELERAÇÃO DA ECONOMIA PORTUGUESA VAI CONTINUAR
Os indicadores avançados da OCDE apontam para a continuação da tendência de
abrandamento da economia portuguesa, tal como nas principais economias. Só França e
China estarão a estabilizar.
A economia portuguesa deverá continuar a abrandar nos próximos trimestres, tal como as
principais economias mundiais e a Zona Euro como um todo, apontam os indicadores
avançados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).
Estes indicadores, que antecipam inflexões na atividade económica num prazo entre seis a
nove meses, voltaram a diminuir em fevereiro, no caso de Portugal, o que representa o sétimo
mês consecutivo de diminuição. Incluindo os meses em que estabilizaram, estes indicadores
não apontam para melhorias desde julho de 2017.
A tendência de abrandamento é generalizada. Estados Unidos, Japão, Canadá, Reino Unido,
Alemanha e Itália também apresentam diminuições. Os indicadores apontam para uma queda
generalizada na Zona Euro como um todo. Entre as principais economias, só França e China
poderão estar a chegar a uma fase de estabilização da tendência de crescimento.
Entre os nove principais países clientes das exportações portuguesas, estes indicadores
apontam para uma desaceleração em cinco — Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, Itália
e Holanda –, enquanto nos dois principais mercados — Espanha e França — apontam para
uma estabilização, mas na sequência de vários meses em queda.
Só dois dos nove principais clientes das exportações portuguesas apresentam sinais de
reverter a desaceleração económica, que são os casos da Bélgica e do Brasil, mas estes são
os países desta lista com os quais Portugal tem menores relações comerciais. O décimo país é
Angola, do qual não há indicadores disponíveis.

AGRICULTURA E MAR Actual
09.abril.2019
EMPRESA CIPRIOTA PROCURA FORNECEDORES DE CARNE DE VACA, PORCO,
FRANGO E PERU
Uma empresa cipriota, que se dedica à exportação de produtos alimentares (carne congelada,
peixe) e outras mercadorias, está à procura de produtores, fornecedores e matadouros de
carne de vaca, porco, frango e peru na Europa.
Segundo a secção de Oportunidades de Negócio da Enterprise Europe Network, a empresa
pretende estabelecer contrato de distribuição comercial noutros países/mercados.
Para mais informações, procurar pela referência CY-2019-105 aqui. Mais informações sobre a
empresa aqui.
A Enterprise Europe Network é uma rede de serviços para ajudar as empresas a inovar e a
competir melhor no espaço europeu.
Mais de 500 pontos de contacto
Formada por mais de 500 pontos de contacto, espalhados por 40 países na Europa, a rede
oferece um conjunto de serviços descentralizados e de proximidade, que apoiam as pequenas
e médias empresas (PME) no seu processo de internacionalização e no encontro de parceiros
estratégicos para a inovação e o desenvolvimento sustentado dos seus negócios.
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Em Portugal, liderada pelo IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, a Enterprise
Europe Network é representada por um consórcio que envolve doze entidades públicas e
associativas, distribuídas regionalmente por todo o território nacional, incluindo as regiões
autónomas dos Açores e da Madeira.
Fonte: Agricultura e Mar Actual

AGRICULTURA E MAR Actual
09.abril.2019
HOGAN: UE PREPARADA PARA APOIAR AGRICULTORES EM CENÁRIO DE BREXIT
SEM NEGOCIAÇÃO
O Comissário Europeu da Agricultura, Phil Hogan, garante que a União Europeia está
preparada para apoiar os agricultores europeus num possível cenário de “não negociação” do
Brexit.
Em conferência de imprensa, Phil Hogan disse hoje, 8 de Abril, em Bruxelas, que “actualmente,
estamos a falar de um cenário de não negociação, em que teremos uma interrupção
significativa em alguns mercados agrícolas. Neste caso, chegámos à conclusão de que a
Comissão Europeia tem a obrigação legal de intervir e assim faremos”.
Segundo o Comissário Europeu da Agricultura, a “intervenção precoce tem o benefício de
fornecer não só apoio aos agricultores, mas também de dar confiança ao mercado no
compromisso da Comissão para com o sector agro-alimentar”.
UK sai ou não?
Phil Hogan falava aos jornalistas depois de apresentar os detalhes do plano de contingência
que a Europa tem para reduzir o potencial impacto do Brexit no sector agrícola na UE,
realçando que “já passou a primeira data prevista para o Brexit e estamos agora apenas a dois
dias de mais um Conselho Europeu crucial e, potencialmente, a quatro dias da partida do
Reino Unido da UE”.
“Ainda não podemos dizer quando e em que circunstâncias o Reino Unido sairá da UE. Essa
falta de clareza complica o nosso plano de contingência para o Brexit, até porque as
circunstâncias em que o Reino Unido sai e as consequências dessas circunstâncias
influenciarão significativamente a resposta da UE”, frisou aquele responsável.
Os apoios
Phil Hogan explicou que a UE deverá apoiar os agricultores através de intervenção pública,
ajuda à armazenagem, esquemas de retirada e ajuda específica.
Para além destas medidas, “estamos também a analisar as regras relativas aos auxílios
estatais, caso em que os Estados-membros deverão prestar apoio. Recentemente, a Comissão
adoptou um novo regulamento que previa um aumento de 66% no nível de apoio de minimis
que pode ser concedido no sector agrícola através de auxílios estatais”, frisou o Comissário.
Alterações ao PDR 2020
O Comissário Europeu da Agricultura referiu ainda que “há também a oportunidade dos
Estados-membros proporem emendas aos seus Programas de Desenvolvimento Rural para
redireccionar o apoio aos beneficiários que forem mais afectados pelo Brexit”, embora
reconheça que no caso do PDR 2020 a margem de manobra pode ser limitada porque “muitos
compromissos já podem ter sido feitos”.
Pode ver a conferência de imprensa aqui.
Fonte: Agricultura e Mar Actual
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ANPROMIS – NOVOS ÓRGÃOS SOCIAIS – 2019 A 2021
ANPROMIS elege novos Órgãos Sociais para o triénio 2019 a 2021
Na sequência da Assembleia Geral da ANPROMIS, que teve lugar no passado dia 25 de
Março, foram eleitos os novos órgãos socais para o triénio 2019 a 2021.
Em relação à composição da Direcção, tomamos a liberdade de destacar a inclusão de dois
jovens agricultores, cujo objectivo é assegurar a representação institucional da nossa
Organização no futuro.
Aproveitamos a ocasião para agradecer aos anteriores membros dos Órgãos Sociais toda a
colaboração prestada e desejar aos novos as maiores felicidades nas suas novas atribuições.
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9º CONGRESSO NACIONAL DE SUINICULTURA
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