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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS
DE ALIMENTOS COMPOSTOS PARA ANIMAIS

INFORMAÇÃO
SEMANAL

FLASH INFORMATIVO

 ALIMENTAÇÃO ANIMAL: Conclusões da 35ª reunião do Comité Pré-Misturas da
FEFAC e ponto de situação dos principais dossiers
 VITAMINA B2: Sem grandes surpresas, Comité Permanente (SCoPAFF) aprova
reautorização da riboflavina, com algumas das condições já previstas; Regulamento
vai ser publicado em breve e prevê medidas de transição
 BOLSA DO PORCO (11/04/19): Prossegue a tendência de subida (0.050 €/kg carcaça)
 BOLSA DO BOVINO (11/04/19): Tendência de manutenção em todas as categorias
 PREÇOS MÉDIOS DE PRODUTOS PECUÁRIOS (semana de 08/04/19 a 14/04/19):
AVES: Tendência de estabilidade nos produtos avícolas
BOVINOS: Estabilidade na generalidade dos mercados
SUÍNOS: Tendência de subida nos porcos; relativa estabilidade nos leitões
OVINOS: Tendência de manutenção, com exceção de Castelo Branco, em alta
 PREÇOS DOS CEREAIS NO MERCADO INTERNO
 COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS
 LEGISLAÇÃO: Alterações no PDR 2020; prorrogação do prazo previsto no artigo 50º
(saída do Reino Unido) e decisão da União Europeia sobre a peste suína africana
 RECORTES DE IMPRENSA: Destaques para a promoção da carne de coelho e para as
propostas da APROLEP para conter a crise do leite; cerca de 1/3 do comércio da
União Europeia é feito com os EUA e a China; as indústrias que a geração dos
Millennials estão a matar; Comissão saúda luz verde do Conselho para abertura das
negociações com os EUA
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NOTÍCIAS DE MERCADOS
ALIMENTAÇÃO ANIMAL - Principais conclusões do 35º Comité de Prémisturas e alimentos minerais da FEFAC
No passado dia 19 de março, teve lugar o 35º Comité de Pré-misturas da FEFAC, em Bruxelas,
com a Engª Ingrid Van Dorpe a representar a IACA.
Aproveitamos as notas da reunião e o resumo da FEFAC para fazer o ponto de situação do
que mais relevante se passou e os dossiers em curso, “cruzando” com as últimas novidades ao
nível do Comité Permanente (SCoPAFF) que teve lugar na semana passada, de 9 a 11 de
abril.
Os temas e dossiers mais importantes são os seguintes:
 Implementação da legislação sobre aditivos para a alimentação animal
Vitaminas B2 e B12, etoxiquina, ácidos orgânicos
A discussão ao nível do SCoPAFF começou em fevereiro do corrente ano, e focou-se na
existência de períodos de transição curtos para a retirada de vitamina B2 produzida por outras
estirpes diferentes das duas que têm opinião positiva da EFSA.
A maioria das opiniões vai no sentido de serem atribuídos os mesmos tempos das anteriores
reautorizações, isto é, 9 meses no caso dos aditivos e pré-misturas, um ano no caso dos
alimentos compostos e 2 anos no caso de alimentos para animais de companhia.
A votação final aconteceu na reunião do SCoPAFF deste mês (9-11 abril) e os resultados
foram positivos, como adiante referimos.
Inicialmente tinham sido submetidos três dossiers diferentes, uma das empresas desistiu, uma
tem de submeter mais dados e apenas uma teve avaliação positiva por parte da EFSA.
O problema para EFSA é o “estatuto OGM” destes produtos; além da vitamina, podem existir
”impurezas” provenientes do processo de fermentação do organismo que se usou para a
produção da mesma e que é OGM (em principio Bacillus Subtilis); podem estar presentes
restos deste ADN, e a Lei europeia não o permite.
O problema para a indústria permanece: a possibilidade de acesso limitado a fontes
destas vitaminas no mercado, o que se agrava quando se trata da produção biológica
que apresenta maiores limitações à utilização destes produtos.
No que diz respeitos aos aminoácidos, as discussões ao nível do SCoPAFF começaram para a
reautorização da lisina.
A EFSA expressou dúvidas quanto à ausência de ADN recombinante num dos dossiers
submetidos, o que levanta questões sobre a eficiência do processo de purificação, tendo em
conta que se espera que os aminoácidos sejam as substâncias com maior grau de purificação.
O problema é similar ao verificado relativamente às vitaminas, a tolerância para a presença de
partículas de ADN é “0”. Os métodos de análise são cada vez mais eficientes e, como tal, a
probabilidade de deteção de ADN é cada vez maior, mesmo que em quantidades ínfimas.
Atualmente existem cerca de 400 “estirpes OGM” utilizadas para produzir aditivos, por exemplo
enzimas, aminoácidos, vitaminas, ácidos orgânicos e muitos outros produtos, alguns dos quais
anteriormente eram produzidos quimicamente.
Esta situação verifica-se também na alimentação humana, e na medicina em que o método de
fermentação é um caminho frequentemente usado na produção de medicamentos como
antibióticos, insulina, etc.
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Quanto à etoxiquina a FEFAC foi informada pelo Consortium ANTOXIAC, que existem ainda
estudos de impacto ambiental a decorrer, os quais não deverão estar completos antes de final
de setembro de 2019, prazo final para a autorização da sua incorporação nos produtos de
origem marinha (nomeadamente farinhas de peixe).
Além do mais, uma vez que a etoxiquina continua a ser o antioxidante preferido dos fabricantes
de aditivos (p.ex. vitaminas) dos países terceiros, preparações com e sem etoxiquina são
produzidas nas mesmas linhas de produção, levando a contaminações cruzadas até 50 ppm
nos aditivos para a alimentação animal.
A EFSA concluiu na sua avaliação dos ácidos orgânicos, que estes constituem um risco para a
saúde animal quando incorporados em quantidades elevadas nos alimentos, não tendo a
Comissão outra alternativa a não ser estabelecer limites máximos legais para os ácidos cítrico,
sórbico, acético, fórmico e propiónico, assim como para os seus sais.
Apesar de à primeira vista os valores máximos em discussão deixarem espaço para manóbra,
a obrigação de rotular estas substâncias pode ser desafiante para a indústria. A Comissão
pediu mais informação prática sobre o assunto com vista a poder deliberar no final de 2019.
A mensagem subjacente das autoridades é que, se os operadores quiserem usar ácidos
orgânicos para fins zootécnicos, estes devem ser autorizados como “estabilizadores de
condições fisiológicas”, o novo grupo funcional (anteriormente designados como melhoradores
do bem-estar animal).
Além disso, vários alimentos colocados no mercado como alimento composto complementar e
contendo ácidos orgânicos em elevadas concentrações podem passar a ser classificados como
pré-misturas se a concentração exceder 100 vezes o limite máximo legal.
Os especialistas do Comité salientaram que certos aditivos para a alimentação animal são
componentes essenciais para certos fins nutricionais, embora não sejam autorizados como tal,
por exemplo os compostos de zinco.
No que diz respeito à questão da rotulagem, sugeriu-se explorar a rota dos “limites máximos
recomendados” como foi usado para os aromas para resolver um problema semelhante.
Novos grupos funcionais
Na reunião do SCoPAFF de 5 e 6 de fevereiro foi estabelecido um novo grupo funcional dentro
da categoria dos aditivos zootécnicos, mas em vez da designação anteriormente proposta
(melhoradores das condições de bem-estar animal), este grupo designa-se estabilizadores
das condições fisiológicas.
O objetivo será enquadrar alguns daqueles aditivos que se encontram na zona cinzenta,
nomeadamente aqueles que melhorem a condição dos animais para resistir a agentes
patogénicos.
Assim que o Regulamento for publicado, será ainda necessário definir diretrizes/linhas
orientadoras para os requerentes, com identificação clara dos limites de enquadramento.
O SCoPAFF votou ainda a favor da existência de um outro grupo funcional designado
outros aditivos tecnológicos.
Dados de Eficácia dos aditivos
Sob a iniciativa da FEFANA, foi estabelecida uma plataforma com os principais parceiros,
COPA/COGECA, EMFEMA, AnimalHealthEurope, FEDIAF e FEFAC.
O objetivo é originar um documento sobre a eficácia de aditivos nos alimentos para animais.
Uma opção é um Sistema que combine testes in vivo (menos do que o requerido atualmente) e
provas da função baseados no resultado e no modo de ação.
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Esta necessidade advém da exigência da Comissão de se provar a eficácia dos aditivos para a
alimentação animal, o que faz sentido, no entanto, esta tem de ser provada em animais
saudáveis, o que é um desafio enorme.
Aditivos autorizados na produção biológica
A DG AGRI lançou um processo de revisão dos aditivos autorizados para a alimentação animal
na produção biológica (Anexo VI do Regulamento (CE) nº 889/2008). A ideia é ter esta revisão
feita antes da entrada em vigor do novo Regulamento sobre a produção biológica
(Regulamento (UE) 2018/848) em 2021.
A cadeia europeia da alimentação animal sobre o Catálogo concordou em aproveitar a
oportunidade da alteração das regras sobre a produção biológica para identificar as matériasprimas de produção não biológicas e os aditivos, que seriam úteis aprovar para utilização na
produção biológica.
A COFALEC, IMA-Europe, EMFEMA, EABA (algae producers), FEFANA, FEFAC, FEDIAF e
Starch Europe delinearam um primeiro rascunho da lista com as matérias-primas e aditivos
potenciais candidatos.
A contribuição da FEFAC foi baseada na proposta do grupo de trabalho sobre a produção
biológica.
Esta ação colectiva tem como objetivo estimular o processo, mas não isenta os
operadores/associações da obrigação de submeter um dossier via as autoridades nacionais,
para avaliação pelo Grupo de Especilaistas de Aconselhamento Técnico sobre Produção
Biológica (EGTOP na sua sigla inglesa).
No entanto, algumas emendas à lista de aditivos permitidos para a alimentação animal serão
necessárias para alinhar com o registo dos aditivos, em particular para os compostos de
oligoelementos recentemente avaliados, o que seria feito sem a necessidade de submeter um
dossier.
Os próximos passos devem consistir em:






Consolidar a lista de potenciais candidatos e listá-los por prioridade/possibilidade legal;
Apresentar aos parceiros IFOAM e COPA/COGECA para recolher a sua opinião;
Finalizar a lista de prioridades;
Identificar os requerentes;
Identificar os Estados-membros que suportam esta medida.

 Atualização da legislação sobre substâncias e preparações perigosas
Restrições da utilização dos sais de cobalto
A ECHA propôs que a utilização de sais de cobalto na alimentação animal ficasse isenta das
restrições adicionais que estão a ser consideradas para a utilização de alguns sais de cobalto,
com vista a definir um valor máximo de exposição de 0,01 µ Co/m 3.
Devido à perigosidade que os sais de cobalto representam para a saúde, a ECHA iniciou um
processo de recolha de dados com vista a averiguar os cenários de exposição no âmbito da
saúde ocupacional, em particular no que diz respeito a doenças cancerígenas, tendo chegado
agora a medidas de gestão do risco de exposição.
A isenção da utilização de sais de cobalto em alimentação animal prende-se com as baixas
concentrações utilizadas, visto que o limite máximo admissível é de 0,0001%, valor muito
abaixo do limite apontado (0,001%) para classificação no âmbito da legislação das substâncias
perigosas.

IS 16/2019 – Semana de 09 a 15/04/2019
Página 4

Fator M
O Regulamento (CE) nº 1179/2016 altera a lista de classificação harmonizada de substâncias.
No que diz respeito ao cobre, este regulamento estabelece um fator M de 10, nomeadamente
para o sulfato de cobre classificado com perigosidade persistente para o ambiente aquático, o
que significa, na prática, que pré-misturas com uma taxa de incorporação de cobre de 0,25%
seriam classificadas como perigosas.
No entanto, tendo em conta as incertezas quanto à relevância deste fator-M para
compostos de cobre, o Comité de Avaliação de Riscos da ECHA (RAC) propôs novos
fatores-M: em suma, um fator-M de 10 aplicar-se-ia a todos os compostos de cobre
exceto ao sulfato de cobre (fator 1).
Os especialistas do Comité expressaram preocupação pelo facto das restantes fontes de
cobre manterem um Fator M de 10, pelo que solicitaram ao secretariado da FEFAC para
envolver a EMFEMA nesta discussão, com vista a conseguir que todas as fontes de
cobre tenham um Fator M de 10.
Notificação aos centros de venenos
O Regulamento (CE) n.º 2017/542 prevê regras harmonizadas para a notificação de misturas
perigosas a centros antivenenos de todos os países onde a mistura é comercializada.
O procedimento prevê, em particular, que a responsabilidade pela notificação é do utilizador a
jusante (ou seja, no nosso caso, o fabricante da pré-misturas) para os seus produtos e também
para os colocados no mercado pelos distribuidores, mesmo que com outra marca.
A implementação deste Regulamento pressupõe a transmissão de dados sobre a composição
detalhada do produto ao longo da cadeia.
A indústria teme também pelos custos acrescidos que esta medida pode trazer, os quais se
estima poderão ser avultados.
Revisão dos limites máximos de dioxinas e PCB
A EFSA publicou a 20 de novembro um estudo sobre a avaliação de risco para a saúde
humana, das dioxinas e PCBs presentes nos alimentos para animais e géneros alimentícios.
Neste estudo a EFSA reduz o valor de ingestão semanal tolerável de dioxinas e PCBs de 14
para 2 pg TEQ/kg de peso vivo, com base em novos dados e métodos analíticos.
Como conclusão, verificaram que a exposição a dioxinas e PCBs através da alimentação
ultrapassa atualmente os novos valores indicados pela EFSA em todas as faixa etárias, o
que representa uma preocupação a nível de saúde pública.
É bastante provável que esta opinião da EFSA tenha um forte impacto no setor pecuário,
em particular na aquacultura.
A Comissão Europeia pediu à OMS para proceder à revisão dos limites máximos de TEF de
acordo com estes factos, no entanto, os novos valores de dioxinas/DL-PCBs em alimentos para
animais e géneros alimentícios não deverão ser publicados antes de 2020 altura em que se
espera já haver a nova avaliação dos valores de TEF.
Entretanto, a DG SANTE indicou ter a intenção de iniciar a preparação do trabalho, isto é:
 Identificação dos alimentos/categorias de alimentos cujos dados atuais indicam uma
grande diferença relativamente ao limite máximo legal;
 Relação entre os níveis encontrados em alimentos para animais e géneros alimentícios;
 Atualização do desempenho dos métodos analíticos, incluíndo métodos de screening.
As primeiras simulações da Comissão Europeia apresentam como valores máximos
admissíveis para dioxinas e DL PCBs de 0,75 a 0,50 ppt em óleos vegetais, de 1,5 a 0,75 ppt
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em gorduras de origem animal, de 5 a 2,5 ppt em óleo de peixe, de 0,75 a 0,25 ppt em
matérias-primas de origem mineral, aglomerantes e alimentos compostos e de 1 a 0,25 ppt em
oligoelementos e pré-misturas.
Espera-se que este assunto seja discutido ao longo de todo o ano e que a Comissão apresente
as primeiras conclusões na primeira metade de 2020.
Os setores envolvidos foram convidados a verificar se os dados apresentados pela EFSA são
praticáveis nos respetivos setores.
Transparência na avaliação de risco
O Parlamento Europeu e o Conselho chegaram a um entendimento quanto à proposta da
Comissão de aumento da transparência na avaliação de risco.
A inovação é a publicação de todos os estudos que sustentam a submissão de dossiers de
autorização.
Tal diz respeito não só a estudos de segurança, mas também de eficácia dos aditivos para a
alimentação animal, apesar de, neste caso, os requerentes, perante justificação válida, possam
requerer confidencialidade dos respetivos estudos.

VITAMINA B2 – Comité aprova reautorização da riboflavina com algumas
condições já previstas
Como esperado, a SCoPAFF votou na semana passada a reautorização da vitamina B2 como
aditivo para a alimentação animal.
Com base neste Regulamento, apenas a vitamina B2 produzida por Ashbya gossypii (DSM
23096), a riboflavina produzida por Bacillus subtilis (DSM 17339 e DSM 23984) e o sal de sódio
riboflavina 5 ́-fosfato produzido por Bacillus subtilis (DSM 17339 e DSM 23984) permanecerá
autorizada como aditivo.
A vitamina B2, abrangida pelo âmbito da lei dos aditivos e produzida por outros
microrganismos, deixará de ser permitida.
O novo Regulamento deve ser publicado nas próximas semanas e entrará em vigor 20 dias
após a data de publicação.
O Regulamento prevê medidas de transição: a vitamina B2 e as pré-misturas produzidas e
rotuladas antes da entrada em vigor das novas disposições podem ainda ser colocadas no
mercado e utilizadas durante 6 meses.
Os alimentos compostos produzidos dentro destes 6 meses podem ainda ser colocados no
mercado durante os 6 meses seguintes.
Não será fixado um prazo para a utilização de alimentos compostos pelos agricultores.
Assim que tivermos acesso ao Regulamento que agora foi votado, não deixaremos de, como
habitualmente, o divulgar pela Indústria.
Fonte: FEFAC / IACA
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BOLSA DO PORCO

INFORMAÇÃO SEMANAL

Sessão de 11 de abril de 2019

Subida de € 0.050
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

11 de abril

1.360

Lérida: Euros peso/vivo

França

11 de abril

1.410

Holanda

08 de abril

1.620

Dinamarca

11 de abril

1.420

Alemanha

10 de abril

1.730

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 25 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 15 de 11 de abril de 2019

TENDÊNCIA: Manutenção em todas as categorias
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.

Na próxima quinta-feira não se realizará a Bolsa do Bovino.

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

3,50

16,67%

3,50

3,50

0,00%

3,50

3,50

0,00%

3,30

3,30

0,00%

2,80

2,80

0,00%

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

0,80

0,80

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)

2,26

2,26

0,00%

Mercados
Dão - Lafões (Produção)

Ribatejo e Oeste

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

Semana Corrente em €

Variação

Alentejo

1,57

1,62

3,18%

Algarve

sc

sc

-

Beira Interior

1,59

1,67

5,03%

Beira Litoral

1,59

1,67

5,03%

Entre Douro e Minho

1,76

1,84

4,55%

Ribatejo e Oeste

1,61

1,70

5,59%

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

1,66

1,75

5,42%

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

2,97

1,71%

2,24

2,24

0,00%

Mercados
Leitões até 12 Kg

Ribatejo e Oeste
Leitões de 19 a 25 Kg.
Alentejo

CEREAIS - PREÇOS DO MERCADO INTERNO
Mercados

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

Semana Anterior em €

Semana Corrente em €

Variação

sc

210,00

-

sc

202,00

-

sc

174,00

-

De 01 a 07/04/2019
De 08 a 14/04/2019

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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LEGISLAÇÃO NACIONAL E COMUNITÁRIA
Diário da República
Série I – nº 71 – 10 de abril de 2019
Resolução do Conselho de Ministros n.º 64/2019:
Institui o dia 12 de abril como o Dia Nacional do Ar PDF
Diário da República
Série I – nº 72 – 11 de abril de 2019
Portaria n.º 109/2019:
Procede à quarta alteração à Portaria n.º 324-A/2016, de 19 de dezembro, que estabelece o
regime de aplicação das operações n.os 2.2.1, «Apoio ao fornecimento de serviços
aconselhamento agrícola e florestal», 2.2.2, «Apoio à criação de serviços de aconselhamento»,
e 2.2.3, «Apoio à formação de conselheiros das entidades prestadoras dos serviços de
aconselhamento», inseridas na ação n.º 2.2, «Aconselhamento», da medida n.º 2,
«Conhecimento», integrada na área n.º 1, «Inovação e conhecimento», do Programa de
Desenvolvimento Rural do Continente, abreviadamente designado por PDR2020 PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 101 – 11 de abril de 2019
Decisão (UE) 2019/584 do Conselho Europeu tomada com o acordo do Reino Unido, de
11 de abril de 2019,
Que prorroga o prazo previsto no artigo 50º, nº 3, do TUE PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 104 –15 de abril de 2019
Decisão de Execução (UE) 2019/609 da Comissão de 11 de abril de 2019,
Que altera a Decisão de Execução 2014/709/UE no que diz respeito à utilização do teste de
identificação do agente patogénico da peste suína africana, à expedição dos suínos através
das zonas enumeradas no anexo e à aplicabilidade da decisão [notificada com o número
C(2019) 2739] PDF
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RECORTES DA IMPRENSA

AGRICULTURA E MAR Actual
11.março.2018

CARNE DE COELHO É A ESTRELA DO CONCURSO MELHOR CHEF COZINHEIRO DO
ANO
A carne de coelho foi o produto oficial escolhido para testar as competências culinárias dos 18
concorrentes ao Prémio do Melhor Chef Cozinheiro do Ano.
O prestigiado e mais antigo concurso nacional de Chefs de cozinha, está de regresso para a
sua 30.ª edição. Este ano decorre em sete etapas: três concursos regionais com várias acções
de formação (entre as quais três com o Chef Hélio Loureiro e a Secretária-geral da Associação
Portuguesa de Nutrição, Helena Real), a final nacional e, por fim, a cerimónia de entrega dos
prémios.
Depois de concluída a selecção dos concorrentes, os 18 candidatos são agora desafiados a
cozinhar vários pratos à base de carne de coelho, evidenciando a versatilidade do produto e as
suas qualidades dietéticas e nutritivas.

Onde
Esta acção decorre no dia 16 de Abril, às 9h45m, na loja Makro de Coimbra, juntando dois dos
principais patrocinadores do concurso – a ASPOC e a Makro.
Neste desafio, os 18 participantes serão divididos em duas equipas e terão de confeccionar,
numa hora, uma entrada e um prato principal, utilizando carne de coelho.
A avaliação será feita por um júri, composto por membros da organização do concurso, clientes
da loja Makro de Coimbra, jornalistas e ainda um elemento da ASPOC e outro da Makro
Portugal.

Promoção da carne de coelho
Relembre-se que a primeira campanha europeia de promoção ao consumo da carne de coelho
foi apresentada em 28 de Junho de 2018. Em Portugal, é a iniciativa é promovida pela ASPOC
– Associação Portuguesa de Cunicultura e pela INTERCUN – Organizacion Interprofisional
Cunicola.
A camapnha de promoção decorre em Portugal e Espanha nos próximos três anos e destina-se
a combater a quebra do consumo desta carne, que se tem vindo a registar na última década.
Saiba mais aqui.
Fonte: Agricultura e Mar Actual

AGRICULTURA E MAR Actual
11.março.2018

APROLEP ENTREGA AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PROPOSTAS PARA VENCER A
CRISE DO LEITE
A direcção da Aprolep — Associação dos Produtores de Leite de Portugal, foi hoje, 11 de Abril,
recebida em audiência pelo secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, Luís Vieira, em
substituição do ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, que se encontra em
convalescença da intervenção cirúrgica a que foi submetido.
IS 16/2019 – Semana de 09 a 15/04/2019
Página 14

A Aprolep considera que a crise “profunda e persistente” só poderá ser ultrapassada se todo o
sector leiteiro, produção indústria e distribuição, for capaz de se unir para definir uma estratégia
conjunta para o futuro sustentável da produção de leite em Portugal, que passe pela
transformação, valorização do leite, aproveitamento das oportunidades de exportação e partilha
do valor com o produtor, “através de um preço justo e conta com o empenho do Governo e de
todas as forças políticas para atingir estes objectivos”.
A Aprolep solicitou esta audiência em Março de 2019, após o anúncio da descida de mais
um cêntimo por litro de leite pelas principais cooperativas e outros compradores. Esta
descida ocorreu “apesar de vários alertas lançados no início do ano pela Aprolep sobre a
necessidade de aumentar o preço do leite ao produtor”, refere um comunicado da associação.

Preço médio de 31,8 cêntimos por kg de leite
Os produtores de leite portugueses terminaram 2018 com um preço médio de 31,8 cêntimos
por kg de leite, cerca de 4 cêntimos abaixo da média comunitária.
A Aprolep estima que o custo médio da produção de leite se situe acima de 37 cêntimos
por kg. “As ajudas que os agricultores recebem da PAC não compensam essa diferença, tem
vindo a ser reduzidas e as perspectivas após 2020 são negativas”, diz ainda o mesmo
comunicado.

Preço abaixo da média comunitária há 10 anos
Nos últimos 10 anos, o preço médio do leite em Portugal esteve quase sempre abaixo da
média comunitária, o que significou para os produtores portugueses “um prejuízo de 421
milhões de euros face ao valor que teriam recebido se Portugal acompanhasse essa média,
segundo as primeiras conclusões divulgadas ontem pelo grupo de trabalho para o sector
leiteiro da Assembleia da República, de que aguardamos o documento final”, frisam aqueles
produtores.
Para a associação, a evolução do preço do leite “é muito preocupante porque ocorre apesar
dos sinais positivos do mercado lácteo europeu, do fim dos stocks de leite em pó armazenado
e depois da implementação da rotulagem da origem do leite em 2018 e da redução da recolha
de leite imposta também em 2018 pela principal indústria, a Lactogal, em cerca de 60 milhões
de litros aos seus produtores”.

Promoções que desvalorizam o leite
“Preocupam-nos as promoções que desvalorizam o leite e seus derivados de uma forma
permanente, tanto com o leite dos Açores como de Portugal continental, que devia ser alvo de
maior valorização e transformação para substituir as importações de produtos lácteos como
queijos e iogurtes. Preocupam-nos especialmente a importação de queijo servido fatiado na
hotelaria e restauração sem qualquer percepção da origem por parte dos consumidores”,
realça a direcção da Aprolep.
Sobretudo, a associação está preocupada com a “ausência de dinâmica e estratégia que nos
permita ter esperança no futuro do sector. Vemos por parte da distribuição e da indústria uma
atitude de navegação à vista e resolução dos próprios problemas, sem qualquer preocupação
com os produtores. Vemos o número de produtores a cair vertiginosamente ano após ano,
sobretudo no continente”.

Número de produtores em queda
Em 2004 existiam 12.000 produtores no continente e 4.000 nos Açores. Em Fevereiro de 2019
restavam 2.063 no continente, 2.364 nos Açores e 22 na Madeira, para um total de 4.449.
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A associação realça ainda “a persistência dos ataques ao leite enquanto alimento, sem base
científica mas com um activismo permanente na comunicação social e redes sociais que
influenciam os cidadãos menos informados”.
Fonte: Agricultura e Mar Actual

12.março.2019

HORIZONTE 2020 INVESTE 30 MILHÕES DE EUROS EM PORTUGAL
Portugal é um dos sete Estados-Membros que receberá investimento europeu por parte do
Programa Horizonte 2020 para a criação de dois novos «centros de excelência» de
Investigação & Inovação. A Porto Business School e a Universidade de Montpellier serão
parceiros no centro de excelência BIOPOLIS, que fará avançar os conhecimentos biológicos
dos genes até aos ecossistemas e permitirá utilizar esse conhecimento para dar resposta aos
desafios societais mais prementes.
Também em Portugal, a cooperação da Universidade de Coimbra, do Instituto Pedro Nunes, da
Universidade de Newcastle Upon Tyne e da Universidade Medical Center Groningen, dará
origem ao centro de excelência MIA-Portugal. Este novo centro será o primeiro no domínio da
investigação sobre envelhecimento no Sul da Europa e tem como objetivo melhorar a saúde e
o bem-estar de uma população em envelhecimento, bem como beneficiar da excelência
científica e potencial de inovação para gerar oportunidades de negócio.
Nas palavras de Carlos Moedas, Comissário europeu para a Investigação, Ciência e Inovação:
«O talento científico está por toda a Europa, mas em algumas regiões da União Europeia não
encontra terreno fértil para se desenvolver. Queremos mudar esta realidade e é por este motivo
que investimos 900 milhões de euros do Programa de Investigação e Inovação da UE para o
desenvolvimento de parcerias e a criação de centros de excelência que ajudem os
investigadores de talento a alcançar todo o seu potencial.»
A Comissão Europeia investe 195 milhões de euros na criação e desenvolvimento de 13 novos
«centros de excelência» em sete Estados-Membros, ajudando assim a impulsionar o
desempenho da investigação e da inovação e a inspirar a comunidade científica a desenvolver
novos produtos e processos em paralelo com os principais institutos científicos de toda a
Europa.
Para serem financiados pelo Programa-Quadro Horizonte 2020, o programa de investigação e
inovação da UE, os 13 projetos estarão localizados na Bulgária (1), em Chipre (3), na
República Checa (2), na Estónia (1), na Letónia (1), na Polónia (3) e em Portugal (2). Cada
projeto receberá cerca de 15 milhões de euros após a assinatura da convenção de subvenção
final com a Comissão, no segundo semestre de 2019. A subvenção permitirá que os novos
centros de excelência formem parcerias com instituições científicas de ponta em toda a
Europa, em domínios como a saúde, a investigação marinha e marítima, a produção industrial,
a biodiversidade e os nanomateriais.
Contexto
As 13 propostas de projetos foram selecionadas para financiamento a partir da vertente
«Teaming» do Programa Horizonte 2020 destinada a facilitar o reforço institucional nos países
com baixo desempenho em matéria de investigação e inovação. Os projetos funcionam em
estreita cooperação com as principais instituições científicas europeias.
Está disponível um conjunto de medidas com um orçamento total de cerca de 900 milhões de
euros para alargar a participação das universidades e organizações de investigação em países
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com menos atividades de Investigação & Inovação nos convites à apresentação de propostas
do Programa Horizonte 2020. Estes incluem os instrumentos de Teaming, Twinning e Cátedras
do CEI. Os Estados-Membros elegíveis para o Teaming incluem todos os que aderiram à UE
após 2004, mais Portugal e o Luxemburgo, bem como alguns dos países terceiros associados
ao Programa Horizonte 2020.
Mais informação:
Lista dos projetos selecionados para financiamento

CENTROMARCA
15.abril.2019

MERCADONA - COMO O GIGANTE ESPANHOL ESTÁ A MONTAR OPERAÇÃO EM
PORTUGAL
Mais de 5.000 referências e 300 pessoas marcam a estreia da cadeia espanhola em território
nacional. Primeira loja abre em julho. A Pessoas esteve nos bastidores da Mercadona em
Portugal.
Fonte: Pessoas
Leia a notícia aqui

CENTROMARCA
15.abril.2019

12 INDÚSTRIAS QUE OS MILLENNIALS ESTÃO A MATAR (OU NÃO)
Narcisistas, imaturos e sem qualquer tipo de ligação à sociedade. É desta forma que os
Millennials são, por vezes, retratados, o que leva a que sejam considerados um risco para
alguns negócios.
Fonte: Marketeer
Leia a notícia aqui

AGRICULTURA E MAR Actual
15.março.2018

OVIBEJA ABRE COM PLANO INTER-MUNICIPAL DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS
A 36.ª Ovibeja, exposição agrícola, pecuária, institucional, comercial e alimentar, que se realiza
de 24 a 28 de Abril de 2019, no Parque de Feiras e Exposições de Beja Manuel de Castro e
Brito, vai arrancar com a apresentação do Plano Inter-municipal de Adaptação às Alterações
Climáticas do Baixo Alentejo.
O arranque da feira acontecerá no Auditório do NERBE — Associação Empresarial do Baixo
Alentejo e Litoral, em Beja, a partir das 9h30. A apresentação do Plano está a cargo da
Comunidade Inter-municipal do Baixo Alentejo (CIMBAL)
A abertura da apresentação do Plano será feita pelo vice-presidente do Conselho Intermunicipal da CIMBAL e também presidente da Câmara Municipal de Beja, Paulo Arsénio.
Alterações Climáticas
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Segue-se uma intervenção de Augusto Medina, da SPI — Sociedade Portuguesa de Inovação,
intervindo ainda neste encontro Miguel Coutinho (Instituto do Ambiente e Desenvolvimento), a
falar sobre “Alterações Climáticas – uma prioridade global”.
O tema das “Alterações Climáticas no Baixo Alentejo – Cenários e perspectivas”, fica a cargo
de Miguel Araújo, da Universidade de Évora e o tema das “Alterações Climáticas no Baixo
Alentejo – Medidas prioritárias de adaptação”, a cargo de João Medina, também da SPI.
A Ovibeja é uma organização da ACOS – Associação de Agricultores do Sul.
Programa
09:00 – Plano Inter-municipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Baixo Alentejo
09:30 – Abertura
– Paulo Arsénio – Vice-Presidente do Conselho Inter-municipal da CIMBAL, Presidente da
Câmara Municipal de Beja
– Augusto Medina – Sociedade Portuguesa de Inovação
Intervenientes:
– Alterações Climáticas – uma prioridade global- Miguel Coutinho (Instituto do Ambiente e
Desenvolvimento) –
Coffee break
– Alterações Climáticas no Baixo Alentejo – cenários e perspectivas – Miguel Araújo –
Universidade de Évora
– Alterações Climáticas no Baixo Alentejo – Medidas prioritárias de adaptação – João Medina –
Sociedade Portuguesa de Inovação
Perguntas e respostas:
Moderação: Jorge Pulido Valente – Vice-Presidente da CCDRA
Encerramento
– Rui Garrido – Presidente da ACOS – Agricultores do Sul
– Manuela Azevedo – Gestora do POSEUR (a confirmar)
– Jorge Rosa – Presidente do Conselho Inter-municipal da CIMBAL
– Carlos Miguel – Secretário de Estado das Autarquias Locais
Saiba tudo sobre a programação da Ovibeja aqui.
Fonte: Agricultura e Mar Actual

15.abril.2019

UM TERÇO DO COMÉRCIO DA UE É COM OS EUA E CHINA
Em 2018, os Estados Unidos da América, com 674 mil milhões de euros (17,1% do total de
comércio extracomunitário de mercadorias, ou seja, a soma das exportações e importações) e
China, com 605 mil milhões, (15,4%) continuaram a ser os dois principais parceiros comerciais
da União Europeia (UE), bem à frente da Suíça (com 265 mil milhões de euros, ou 6,7%),
Rússia (254 mil milhões de euros, ou 6,4%), Turquia (153 mil milhões de euros, ou 3,9%) e
Japão (135 mil milhões de euros, ou 3,4%).
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No entanto, as tendências observadas ao longo do tempo diferem entre os principais parceiros
comerciais da UE. Depois de registar uma queda significativa contínua de quase 25% em 2000
para 14% em 2011, a participação total dos EUA na UE aumentou mais de 17%, em 2018.
A participação da China foi mais elevada desde 2000, passando de pouco mais de 5% para
mais de 15% em 2018. A quota da Rússia diminuiu de quase 10%, em 2012, para cerca de 7%,
em 2018, enquanto o Japão caiu mais de metade desde 2000 Suíça e Turquia permaneceram
relativamente inalteradas ao longo do período.
Alemanha como principal destino das exportações
Em quase todos os Estados-Membros da UE, o principal parceiro das exportações de bens, em
2018, foi outro membro da União Europeia, exceto a Alemanha, Irlanda e Reino Unido (os EUA
eram o principal destino das exportações), Chipre (Ilhas Caimão) e Lituânia (Rússia).
Globalmente, a Alemanha foi o principal destino das exportações de bens para 17 EstadosMembros.
Em alguns Estados-Membros, mais de um quarto das exportações foi para um único parceiro.
Para a República Checa (32% das exportações de bens), Áustria (30%), Polónia (28%),
Hungria e Luxemburgo (ambos 27%), esse parceiro foi a Alemanha.
No caso de Portugal, Espanha foi o principal destino de 25% das exportações, enquanto para a
Irlanda foram os EUA, com 28%.
Os três principais destinos das exportações da extra-EU, ou seja, comércio com países não
pertencentes à UE, em 2018 foram os EUA (21% de todas as exportações extra-UE), China
(11%) e Suíça (8%).
Prevalecem exportações intra-EU
Em 2018, os 28 Estados-Membros da UE exportaram um total de 5.474 mil milhões de euros
de bens, dos quais 3.518 mil milhões de euros (ou 64%) tiveram como destino outro EstadoMembro da UE (comércio intra-UE). Com mais de três quartos das mercadorias exportadas
para outros Estados-Membros da UE, Eslováquia (86% no total das exportações da UE),
Chéquia e Luxemburgo (ambos 84%), Hungria (82%), Polónia (80%), Roménia (77%),
Eslovénia e Portugal (ambos 76%) registaram as maiores percentagens de exportações intraUE, em 2018. No extremo oposto da escala, Chipre (28%) e Reino Unido (47%) foram os
únicos Estados-Membros que exportavam mais bens para países não comunitários do que EU,
em 2018.
Alemanha também principal fonte de importações
Quanto às exportações, o principal parceiro das importações de bens, em 2018, foi outro
membro da União Europeia em todos os Estados-Membros, com exceção da Lituânia (Rússia
foi o principal país de origem dos bens importados) e Países Baixos (China como principal
fonte de importações).
Globalmente, a Alemanha foi, novamente, a principal fonte de importações de bens para 17
Estados-Membros. Em oito Estados-Membros, mais de 25% das importações de bens
provieram de um único país parceiro em 2018: Áustria (41% das importações de mercadorias
originárias da Alemanha), Luxemburgo (35% da Bélgica), Portugal (31% da Espanha),
República Checa (29% da Alemanha), Polónia (27% da Alemanha), Irlanda (26% do Reino
Unido), Hungria (25% da Alemanha) e Malta (25% da Itália).
Para o comércio extracomunitário, o principal país de origem dos bens importados para a EU,
em 2018, permaneceu a China (20% de todas as importações extracomunitárias), seguida
pelos EUA (13%) e Rússia (8%).
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Importações intra-UEprevalecem em quase todos os Estados-Membros
Em 2018, os 28 Estados-Membros da UE importaram um total de 5.426 mil milhões de euros,
dos quais 3.446 mil milhões de euros (ou 64%) provenientes de outro Estado-Membro da UE
(comércio intra-UE).
Os Estados-Membros em que, pelo menos, três quartos do total das importações de
mercadorias provieram de outro Estado-Membro da EU foram: Luxemburgo (88%), Eslováquia
(80%), Croácia e Áustria (ambos 78%), Estónia (77%), República Checa e Portugal (ambos
76%), Hungria, Letónia e Roménia (todos os 75%). Em contrapartida, os Países Baixos (46%)
foram o único Estado-Membro em que menos de metade das importações tiveram origem na
EU, devendo-se tal realidade, em grande parte, ao chamado “efeito de Roterdão”.
Máquinas e equipamentos de transporte dominaram as exportações e importações da
UE
Em 2018, a maquinaria e o equipamento de transporte continuaram a desempenhar um
importante papel no comércio mundial com o resto do mundo, representando 41% do total de
exportações extra-UE e 31% das importações. Outros produtos manufaturados (22% das
exportações extra-UE e 25% Importações de UE), bem como produtos químicos (18% das
exportações extra-UE e 10% das importações extra-UE) também desempenharam um papel
significativo no comércio da EU, em 2018. A energia também representou uma pequena parte
das exportações extra-UE (6%), correspondendo, no entanto, a 21% de todas as importações.
Fonte: Revista Distribuição Hoje

15.abril.2019

COMÉRCIO UE-EUA: COMISSÃO SAÚDA LUZ VERDE DO CONSELHO PARA ENCETAR
NEGOCIAÇÕES COM OS ESTADOS UNIDOS
A Comissão Europeia congratula-se com a decisão tomada hoje pelo Conselho de adotar as
diretrizes de negociação para as conversações comerciais com os Estados Unidos,
continuando assim a cumprir a Declaração Conjunta acordada pelos Presidentes Jean-Claude
Juncker e Donald Trump em julho de 2018. Os Estados-Membros da União Europeia
conferiram à Comissão luz verde para encetar negociações formais com os EUA sobre dois
acordos, um sobre a avaliação da conformidade e outro sobre a eliminação dos direitos
aduaneiros sobre os produtos industriais.
(Desenvolvimento em IP-19-2148)
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ANIPLA – NOVOS ÓRGÃOS SOCIAIS – 2019 A 2021

A Anipla vem por este meio dar conhecimento dos novos órgãos sociais da Associação para o
triénio 2019/2021, eleitos na Assembleia Geral da ANIPLA realizada no dia 25 de março de
2019.
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