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FLASH INFORMATIVO

 TROCAS COMERCIAIS: Soja e derivados, e polpa de citrinos, não estão incluídos na nova lista
preliminar de retaliação da União Europeia contra os Estados Unidos
 FEFAC: Programa e Ficha de Inscrição do evento comemorativo dos 60 Anos disponível em
www.fefac.eu
 NUTRIÇÃO ANIMAL: Conclusões do Comité da FEFAC e ponto de situação dos dossiers de
maior atualidade
 ALIMENTAÇÃO ANIMAL: Promoção do Setor considerado mundialmente como parte da
solução para os desafios da produção animal; Codex Alimentarius reconhece a sua
importância no combate à resistência antimicrobiana
 BOLSA DO PORCO (25/04/19): Tendência de manutenção
 BOLSA DO BOVINO (25/04/19): Tendência de manutenção em todas as categorias


PREÇOS MÉDIOS DE PRODUTOS PECUÁRIOS (semana de 22/04/19 a 28/04/19):
AVES: Tendência de estabilidade nos produtos avícolas
BOVINOS: Estabilidade na generalidade dos mercados
SUÍNOS: Tendência de manutenção, nos porcos e leitões
OVINOS: Tendência maioritária de estabilidade; Coimbra e Cova da Beira em contraciclo

 PREÇOS DOS CEREAIS NO MERCADO INTERNO
 COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS
 LEGISLAÇÃO: Diretiva (UE) 2019/633 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril de
2019, relativa a práticas comerciais desleais nas relações entre empresas na cadeia de
abastecimento agrícola e alimentar
 RECORTES DE IMPRENSA: Destaques para a língua azul e para os apoios da União Europeia
aos jovens agricultores, tendo em vista a renovação de gerações
 PRÓXIMOS EVENTOS: 9º Congresso Nacional de Suinicultura (Rio Maior, 8 e 9 de maio), II
Congresso Internacional de Avicultura (Porto, 9 e 10 de maio) e Dia do Agricultor (Elvas, 15 de
maio)
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NOTÍCIAS DE MERCADOS
TROCAS COMERCIAIS UE/EUA – Soja e polpa de citrinos não estão
incluídas na nova lista preliminar de retaliação tarifária
A Comissão Europeia publicou a (nova) lista preliminar de retaliação contra os produtos dos
EUA no passado dia 17 de abril. A lista tornou-se pública logo após a adoção do novo mandato
de negociação comercial da União Europeia sobre bens industriais, excluindo a agricultura.
A DG AGRI publicou, por outro lado, a sua atualização sobre a implementação da declaração
de soja dos EUA/UE agora estimada em importações de soja dos EUA superiores a 8 milhões
de tons, 121% acima das importações da campanha anterior.
Numa reunião do Grupo de Diálogo Civil sobre relações internacionais, a DG AGRI apresentou
uma atualização sobre o ponto de situação dos acordos de livre comércio:
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/162765/DG_AGRI_trade_presentation_en.pdf
Numa pergunta da FEFAC, a Comissão respondeu que a implementação do acordo de
soja dos EUA/UE funcionou bem e que a UE não tinha a intenção de listar os grãos de
soja, nem o bagaço de soja dos EUA na anunciada lista de retaliações preliminares da
UE, estabelecida como uma resposta à ameaça dos EUA em imporem tarifas punitivas ligadas
aos subsídios da Airbus/auxílios estatais (caso da OMC sobre subsídios ilegais). Ver mais
informações em http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/april/tradoc_157861.pd
A DG AGRI publicou também o último relatório de estado, disponível no seu website, sobre a
implementação do acordo de soja UE/EUA em 15 de abril de 2019, que ainda apresenta uma
quota de mercado dos EUA nas importações de 72% (75% no relatório de janeiro). Espera-se
que uma delegação de alto nível da UE se encontre com a USTR no início de maio, em
Washington DC, para discutir o novo mandato de negociação comercial da UE.
Pese embora a agricultura seja excluída, a exclusão não abrange as medidas relacionadas
com os acordos SPS (sanitários e fitossanitários) ou o dossier NBT (Novas Técnicas de
Melhoramento), da maior relevância para os alimentos para animais e os géneros alimentícios,
que continuam a ser parte integrante do atual mandato de negociação da UE.
De resto, ainda esta semana foi enviada uma carta sobre as NBT, subscrita por um conjunto de
mais de 20 organizações europeias e que a IACA fez chegar à Direção da DGAV, que foi
presente a uma reunião que teve lugar em Bruxelas no passado dia 25 de abril.
Um tema a que voltaremos na próxima edição da IS.
Recorde-se que a FEFAC abordará o estado de implementação do acordo de soja EUA/UE no
evento público que se realiza em Bruxelas, no próximo dia 6 de junho, na Comemoração do
seu 60º Aniversário, com oradores de alto nível, designadamente da DG AGRI e USSEC.
No dia 7 de junho terão lugar as reuniões internas, designadamente o Conselho e a
Assembleia Geral que se vai debruçar sobre a alteração de Estatutos.
O Programa e o Boletim de Inscrição estão disponíveis no site da FEFAC em www.fefac.eu
A IACA vai marcar presença neste importante evento da Indústria da Alimentação Animal
Europeia, com uma delegação constituída pelo Presidente Romão Braz, Diretora Cristina de
Sousa (Membro do Praesidium) e o Secretário-Geral Jaime Piçarra.
O Engº Pedro Corrêa de Barros, antigo Presidente da IACA e da FEFAC (2007/2009) vai
integrar a delegação da IACA, a convite da FEFAC.
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ALIMENTAÇÃO ANIMAL - Principais conclusões do 16º Comité de Nutrição
da FEFAC
Depois de aqui termos destacado as conclusões do Comité de Pré-Misturas, levamos hoje ao
conhecimento dos leitores da IS, os temas mais relevantes do Comité “Nutrição Animal” da
FEFAC, realizado no dia 20 de março de 2019, em Bruxelas, com a IACA a ser representada
pela Engª Ingrid van Dorpe.
As princiais conclusões foram as seguintes:
 Atualização sobre a avaliação da legislação sobre os pesticidas
O estudo sobre a adequação da legislação comunitária sobre pesticidas apontou, entre outros,
para (i) disposições claras sobre substâncias naturais e substâncias de uso múltiplo que
impedem o comércio entre os Estados-membros, (ii) a duração e transparência, insuficientes,
dos procedimentos de determinação das tolerâncias de importação e iii) variações na aplicação
e não aplicação de LMR (limites máximos de resíduos) em alimentos para animais e produtos
transformados, que criam entraves ao funcionamento do mercado interno.
Este estudo é o primeiro passo do REFIT da legislação da UE em matéria de pesticidas
(autorização e LMR), lançado em 2017, e destinado a apoiar uma eventual proposta legislativa,
no âmbito da próxima Comissão, para melhorar as duas legislações. O estudo também conclui
que a política de LMR protege suficientemente a saúde do consumidor, ao mesmo tempo em
que aponta para a falta de metodologia de avaliação de risco cumulativo, de alinhamento entre
os prazos para a revisão das autorizações de pesticidas e os LMR, assim como a falta de
consistência da abordagem baseada no risco da UE para a autorização de substâncias e a
abordagem baseada no risco seguida internacionalmente.
No que diz respeito às áreas que merecem maior harmonização, as partes interessadas
atribuem maior prioridade aos factores de transformação (mais de 80%), antes dos produtos
transformados e peixe (cerca de 60%) e por último os alimentos para animais, em que menos
de 50% das partes interessadas consideram a necessidade de harmonização.
No que diz respeito à aplicação de regras dos LMR em alimentos para animais, 10 das 29
autoridades comunicaram grandes dificuldades, enquanto 8 não relataram qualquer
problema.
Espera-se agora que a Comissão Europeia publique um relatório na primavera de 2019, que
deverá concluir que não há necessidade de alterar a legislação da UE. Até que ponto essa
conclusão será apoiada pelo PE e pelo Conselho vindouros, continua a ser uma incógnita.
As principais mensagens da FEFAC durante a consulta foram a necessidade de rever as
regras para o setor dos alimentos para animais e peixes, com uma clarificação da nota de
rodapé 1, o estabelecimento de LMR específicos baseados na segurança alimentar e a
harmonização de fatores de processamento.
A FEFAC também insistiu na necessidade de esclarecer o caso do uso duplo (por exemplo,
etoxiquina autorizada como aditivo, mas não autorizada como pesticida, embora tenha sido
estabelecido um LMR no âmbito da legislação sobre pesticidas, mas não na legislação sobre
os aditivos para a alimentação animal).
 Revisão da legislação sobre “feed ban”
A Comissão Europeia apresentou os seus pontos de vista sobre os próximos passos relativos
ao levantamento do “feed ban” na alimentação animal, na reunião do Grupo de Trabalho sobre
EET (encefalopatias espongiformes transmissíveis), a 26 de janeiro de 2019, e solicitou aos
Estados-membros que apresentassem o seu feedback por escrito na perspetiva de uma
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reunião de acompanhamento. Os serviços da Comissão Europeia agradeceram à FEFAC o
seu contributo para a discussão sobre o levantamento da proibição do uso de proteínas
animais transformadas (PAT) de suínos nos alimentos para aves, e indicaram que este
documento foi partilhado com todas as autoridades nacionais como referência para
futuras discussões.
Quanto à possibilidade de uma solução técnica para a presença de vestígios de ADN de
ruminantes, a Comissão Europeia comunicou à FEFAC a existência de muitas reservas nos
Estados-membros, no que diz respeito ao estabelecimento de tal limite de ação, mas a questão
fará parte das discussões sobre o levantamento da proibição de PAT nos alimentos para
animais.
Os especialistas do Comité reconheceram que o interesse na reutilização de PAP de não
ruminantes em alimentos para não-ruminantes tem vindo a aumentar, especialmente no
contexto da economia circular em países como os Países Baixos.
Consideraram ainda que, se a segurança desses produtos estiver cientificamente
provada, então cabe ao mercado decidir, apesar de considerarem que, nas atuais
condições de mercado e com as restrições legais impostas aos operadores, o interesse
económico em reutilizar as PAP de suínos nos alimentos para aves é baixo.
 Dados de Eficácia dos aditivos
A EFSA publicou a 20 de novembro de 2018, um parecer atualizado sobre o risco associado às
dioxinas e aos PCB, nos alimentos para animais e nos géneros alimentícios.
O valor de ingestão semanal tolerável de dioxinas e PCB semelhantes a dioxinas foi revisto e
reduzido de 14 para 2 pg TEQ/kg de peso corporal, com base em novos dados e métodos de
análise. Como consequência, concluíram que a exposição alimentar a dioxinas e DL-PCB é
uma preocupação para a saúde, uma vez que os dados indicam uma superação do novo valor
de ingestão em todos os grupos etários. Esta opinião é suscetível de afetar gravemente o
sector pecuário, em especial a aquicultura.
O nível de exposição pode, no entanto, ser reconsiderado à luz de novas evidências científicas,
sugerindo um menor Fator Toxicológico Equivalente (TEF) para o congénere 126, que,
baseado no atual TEF, representa mais de 50% da exposição do consumidor às dioxinas.
A Comissão Europeia solicitou à OMS que procedesse à revisão do TEF, o que significa que a
revisão dos limites máximos para dioxinas/DL-PCB em alimentos para animais e géneros
alimentícios não serão estabelecidos antes de 2020, quando os novos TEF estiverem
disponíveis.
Entretanto, a DG SANTE indicou a sua intenção de realizar algum trabalho preparatório, ou
seja:
• Identificar alimentos/categorias de alimentos cujos dados de ocorrência disponíveis
atualmente (P95 Upper Bound do conjunto de dados) indicam uma grande divergência em
relação ao valor máximo;
• Relação entre os níveis em alimentos para animais e géneros alimentícios de origem animal;
• Atualização sobre o desempenho dos métodos analíticos, incluindo métodos de triagem.
Um primeiro cálculo da Comissão da UE levou a possíveis reduções dos limites máximos de
dioxinas de 0,75 para 0,50 ppt em óleo vegetal, de 1,5 para 0,75 ppt em gorduras de origem
animal, de 5 para 2,5 ppt em óleo de peixe, de 0,75 para 0,25 ppt em matérias-primas de
origem mineral, aglomerantes e alimentos compostos e de 1 para 0,25 ppt em oligoelementos e
pré-misturas.
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Espera-se que as discussões possam ocorrer durante o ano de 2019, mas a Comissão
tenciona concluir o processo no primeiro semestre de 2020.
Os sectores foram, no entanto, convidados a verificar rapidamente se o conjunto de dados
utilizados pela EFSA é uma representação fiável dos níveis aplicáveis nos respetivos setores.
 Revisão do catálogo de matérias-primas da UE e registo de matérias-primas
O Grupo de Trabalho sobre o Catálogo de matérias-primas da UE (EU FCTF) decidiu, na sua
última reunião a 18 de fevereiro de 2019, lançar o procedimento para a 4ª atualização do
Catálogo de matérias-primas da UE, o qual deve permanecer principalmente técnico.
A maioria das 42 organizações membro do grupo de trabalho não viu nenhuma necessidade
específica de revisão do Catálogo da UE no que diz respeito aos seus produtos, mas algumas
delas, como a indústria de alimentos para animais de companhia, viram uma oportunidade de
obter matérias-primas seguras para uma série de matérias-primas atualmente na zona
cinzenta, incluindo alguns antigos aditivos para alimentação animal.
O objetivo é enviar um rascunho do Catálogo atualizado para a DG SANTE, em setembro
de 2019.
No que diz respeito ao registo de matérias-primas para alimentação animal, o Grupo de
Trabalho da UE concordou em reforçar a cooperação com o SCoPAFF no que diz respeito à
identificação de entradas ilegais/incorretas.
Isto significaria em particular:
• Dar acesso permanente ao nome da empresa notificadora às autoridades;
• Fornecer às autoridades o resultado do controlo de qualidade efetuado pelo FCTF, em
particular uma lista de substâncias que considera não serem matérias-primas para a validação
pelas autoridades;
• Exclusão de entradas cujo status de matéria-prima para a alimentação é negado, sendo a
decisão reportada nas minutas do SCoPAFF;
• Agir a pedido do notificador (espontaneamente ou após discussão com a autoridade
nacional).
Considerando essa nova abordagem e a necessidade de facilitar a gestão da qualidade do site,
os membros da FCTF da UE concordaram em desenvolver um site mais fácil de usar.
 Produção biológica – lista de matérias-primas e aditivos autorizados
A DG AGRI lançou um processo de atualização da lista de matérias-primas e aditivos para
alimentação animal que podem ser utilizados na produção biológica. A ideia é que esta
revisão seja concluída antes da entrada em vigor das novas regras da produção
biológica em 2021.
A cadeia da alimentação animal concordou em aproveitar a oportunidade da transição para as
novas regras de produção biológica para identificar as matérias-primas de produção não
biológica e de aditivos que seria útil serem autorizados na produção biológica. A COFALEC,
IMA-Europa, EMFEMA, EABA (produtores de algas), FEFANA, FEFAC, FEDIAF e Starch
Europe estabeleceram uma primeira lista preliminar de potenciais candidatos.
A contribuição do FEFAC foi baseada em propostas do seu GT sobre produção biológica.
Esta ação coletiva destina-se a estimular o processo, mas não isenta os
operadores/associações da obrigação de apresentarem um dossier através de uma autoridade
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nacional, para avaliação pelo Grupo de Peritos de Aconselhamento Técnico sobre a Produção
Biológica (EGTOP na sigla inglesa).
No entanto, seriam necessárias algumas alterações à lista de aditivos permitidos para alinhar
com o registo de aditivos para a alimentação animal, em particular no que diz respeitos aos
compostos de oligoelementos, o que deveria ser realizado sem a necessidade de um dossier.
Os próximos passos consistirão em:
• Consolidar a lista de ingredientes candidatos e ordenar com base na prioridade/possibilidade
legal;
• Apresentar à IFOAM e Copa-Cogeca para que emitam o seu parecer;
• Finalizar a lista de prioridades;
• Identificar os candidatos;
• Identificar os países apoiantes.
 Promoção da alimentação animal como parte da solução para os desafios da
produção animal
O papel da nutrição animal e das estratégias e opções de alimentação para reduzir a
necessidade de usar antimicrobianos na produção animal foi destacado num evento
paralelo, durante uma reunião do Grupo de Trabalho Intergovernamental ad-hoc do Codex
sobre Resistência Antimicrobiana (RAM), que decorreu na Coreia do Sul, de 10 a 14 de
dezembro de 2018.
Os membros do Grupo de Trabalho do CODEX saudaram a visão geral dos especialistas em
nutrição animal para combater a RAM, que serviu de referência durante as discussões da
sessão do Grupo de Trabalho sobre o projeto de código CODEX, para minimizar e conter a
resistência de agentes antimicrobianos de origem alimentar. Pode-se esperar que o CODEX
necessite de pelo menos mais uma reunião física para chegar a um consenso sobre os
documentos preliminares finais, antes de enviar à Comissão do Codex Alimentarius para
aprovação final.
Permanecem atualmente discordâncias importantes quanto aos antimicrobianos medicamente
importantes a serem excluídos do uso na produção de animais produtores de géneros
alimentícios e na eliminação gradual de antibióticos promotores de crescimento. Os delegados
da IFIF e da FEFAC observaram, no entanto, uma maior disposição dos delegados do Codex
em reduzir as suas diferenças e procurar propostas de compromisso, incluindo o foco
adicional no papel da nutrição adequada na prevenção terciária.
A FEFAC manteve contactos com Dirk Lange, Chefe de Unidade responsável pelas discussões
do Codex, e expressou as suas preocupações relativamente aos possíveis efeitos que certas
posições da UE poderiam ter, em particular, a solicitação de que “agentes antimicrobianos
só deveriam ser usados para fins médicos veterinários”. Considerando que a definição
de antimicrobianos engloba um número diverso de substâncias e não apenas
antibióticos, nomeadamente ácidos orgânicos, extratos de plantas ou coccidiostáticos,
esta posição da UE poderia afetar drasticamente a sua capacidade no combate à RAM.
A FAO deverá publicar um relatório sobre o papel da nutrição animal no combate à RAM nas
próximas semanas e a IFIF também está a trabalhar num inventário de soluções de nutrição
animal com vistas a apoiar a ação de lobbying a nível global, em particular ao nível do CODEX.
Fontes: FEFAC/IACA
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BOLSA DO PORCO

INFORMAÇÃO SEMANAL

Sessão de 25 de abril de 2019

Manutenção
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

25 de abril

1.360

Lérida: Euros peso/vivo

França

25 de abril

1.415

Holanda

19 de abril

1.650

Dinamarca

25 de abril

1.450

Alemanha

24 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 02 de maio de 2019 (quinta-feira), pelas 19 horas

A Mesa de Cotações
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BOLSA DO BOVINO
INFORMAÇÃO DE MERCADO
SESSÃO Nº 16 de 25 de abril de 2019

TENDÊNCIA: Manutenção em todas as categorias
Neste feriado, a mesa reuniu e decidiu por voltar a fazer 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 2 de Maio pelas 18.00h no edifício da
Bolsa.

A Mesa de Cotações
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PREÇOS MÉDIOS NA PRODUÇÃO DE PRODUTOS PECUÁRIOS
BOVINOS - Cotações nos Principais Mercados de Produção
Semana Anterior em €

Semana Corrente em €

Variação

4,00

4,00

0,00%

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

3,20

3,20

0,00%

Vaca Abate Turina EUR/Kg. P. Carcaça

2,00

2,00

0,00%

250,00

250,00

0,00%

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

3,85

3,85

0,00%

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

3,25

3,25

0,00%

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

4,00

4,00

0,00%

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

3,30

3,30

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%

3,50

3,50

0,00%

3,80

3,50

-7,89%

3,50

4,00

14,29%

3,30

3,30

0,00%

2,80

2,80

0,00%

2,80

2,80

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

1,45

1,45

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

1,71

1,74

1,75%

Algarve

sc

sc

-

Beira Interior

1,72

1,72

0,00%

Beira Litoral

1,72

1,72

0,00%

Entre Douro e Minho

1,88

1,88

0,00%

Ribatejo e Oeste

1,74

1,74

0,00%

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

1,79

1,79

0,00%

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

3,17

3,17

0,00%

3,08

3,08

0,00%

2,16

2,16

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

210,00

206,00

-1,90%

202,00

196,00

-2,97%

174,00

174,00

0,00%

De 15 a 21/04/2019
De 22 a 28/04/2019

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: Boletín Mercolleida
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LEGISLAÇÃO NACIONAL E COMUNITÁRIA
Jornal Oficial da União Europeia
L 109 – 24 de abril de 2019
Regulamento de Execução (UE) 2019/637 da Comissão de 23 de abril de 2019,
Que aprova o colecalciferol como substância ativa existente para utilização em produtos
biocidas do tipo 14 PDF
Retificação do Regulamento (UE) 2019/50 da Comissão de 11 de janeiro de 2019,
Que altera os anexos II, III, IV e V do Regulamento (CE) n.o 396/2005 do Parlamento Europeu
e do Conselho no que se refere aos limites máximos de resíduos de clorantraniliprole,
clomazona, ciclaniliprole, fenazaquina, fenpicoxamida, fluoxastrobina, lambda-cialotrina,
mepiquato, óleo de cebola, tiaclopride e valifenalato no interior e à superfície de certos
produtos (JO L 10 de 14.1.2019) PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 110 –25 de abril de 2019
Regulamento (UE) 2019/649 da Comissão de 24 de abril de 2019,
Que altera o anexo III do Regulamento (CE) nº 1925/2006 do Parlamento Europeu e do
Conselho no que se refere aos ácidos gordos trans, com exceção dos ácidos gordos trans
naturalmente presentes em lípidos de origem animal PDF
Regulamento (UE) 2019/650 da Comissão de 24 de abril de 2019,
Que altera o anexo III do Regulamento (CE) nº 1925/2006 do Parlamento Europeu e do
Conselho no que se refere ao pau-de-cabinda [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex
Beille] PDF
Regulamento (UE) 2019/651 da Comissão de 24 de abril de 2019,
Que recusa autorizar uma alegação de saúde sobre os alimentos que refere o desenvolvimento
e a saúde das crianças PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 111 –25 de abril de 2019
Diretiva (UE) 2019/633 do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de abril de 2019,
Relativa a práticas comerciais desleais nas relações entre empresas na cadeia de
abastecimento agrícola e alimentar PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 112 –26 de abril de 2019
Regulamento de Execução (UE) 2019/660 da Comissão de 24 de abril de 2019,
Que altera o Regulamento (CE) nº 1484/95 no que respeita à fixação dos preços
representativos nos setores da carne de aves de capoeira e dos ovos, bem como para a
ovalbumina PDF
Decisão de Execução (UE) 2019/665 da Comissão de 17 de abril de 2019,
Que altera a Decisão 2005/270/CE que estabelece os formulários relativos ao sistema de
bases de dados nos termos da Diretiva 94/62/CE do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa a embalagens e resíduos de embalagens [notificada com o número C(2019) 2805] PDF
Decisão de Execução (UE) 2019/666 da Comissão de 25 de abril 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) 3253] PDF
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RECORTES DA IMPRENSA
CENTROMARCA
29.abril.2019

ESQUEÇA OS 'MILLENIALS', OS SÉNIORES É QUE DITAM AS NOVAS TENDÊNCIAS
Estudo para a Centromarca concluiu que as pessoas com 65 ou mais anos são mais
numerosas, têm maior poder de compra e privilegiam os produtos saudáveis e sustentáveis. E
a Nielsen confirma que há uma revolução grisalha em curso em Portugal.
Fonte: Jornal Económico
Leia a notícia aqui

CENTROMARCA
29.abril.2019
PUBLICIDADE A ALIMENTOS NOCIVOS PARA MENORES VAI SER PROIBIDA A PARTIR
DE JUNHO
Vão ser introduzidas novas regras à publicidade dirigida a menores de 16 a partir de junho.
Passa a ser proibida a publicidade a alimentos nocivos em estabelecimentos de ensino préescolar, básico e secundário, em parques infantis ou nos 100 metros à volta destes locais.
Fonte: Jornal Económico
Leia a notícia aqui

29.abril.2019

GESTÃO DO FUNDO DE APOIO AO SETOR DA LÃ PASSA PARA A ACOS
O Governo vai transferir a competência de gestão do Fundo de Apoio à Organização do Setor
da Lã para a ACOS – Agricultores do Sul.
Este fundo conta com uma dotação orçamental de 80 mil euros e foi criado em 1998 com o
objetivo de apoiar os criadores de ovinos nas operações de tosquia, concentração da lã e
leilões destinados à venda do produto. Comparticipado pelo Estado, este fundo funciona
mediante a concessão de adiantamentos do valor a receber com a venda da lã, a restituir após
a venda.
“A gestão do Fundo, desde que foi constituído, competia à Federação das Associações de
Produtores de Ovinos e Caprinos (FAPOC), entidade que não apresenta registo do
desenvolvimento de qualquer atividade há anos, estando o Fundo inativo há pelo menos 10
anos, sem qualquer utilização. A ACOS, por seu turno, continua a promover anualmente
campanhas de tosquias, concentração e venda de lã, razão pela qual o Governo considerou
adequado proceder à transferência da competência de gestão do Fundo para esta entidade.
Criada em 1983, a ACOS é a única das associações originalmente beneficiárias deste fundo
ainda em atividade, promovendo campanhas de tosquia, concentração e venda de lã. Trata-se
de uma Associação de Agricultores de âmbito regional, com cerca de 1700 associados, a
maioria dos quais concentrada no Sul do país, com destaque para o Baixo Alentejo”, explica o
Ministério da Agricultura em comunicado.
O despacho publicado pelo Governo determina, assim, que a ACOS submeta à Direção Geral
de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), até 30 de abril de cada ano, um plano de
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atividades respeitante às operações de tosquia, concentração de lã e leilões destinados à
venda do produto, assim como que o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP)
proceda ao controlo das verbas que constituem o Fundo.

AGRICULTURA E MAR Actual
29.abril.2019

LÍNGUA AZUL OVINA. PERÍODO SAZONALMENTE LIVRE DE VECTOR ACABOU.
VACINAÇÃO OBRIGATÓRIA
A DGAV – Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária informa que o Edital n.º 50 da Língua
Azul, febre catarral ovina, de 26 de Abril de 2019, determina o fim do período sazonalmente
livre de vector, com as consequentes alterações às regras de movimentação animal.
Mantém-se uma única zona de restrição, para os serotipos 1 e 4 da língua azul, que abrange a
totalidade do território de Portugal continental, mantendo-se em vigor as medidas para controlo
deste serotipo.

Vacinação obrigatória
A vacinação obrigatória do efectivo ovino reprodutor adulto e dos jovens destinados à
reprodução tem sido a medida adoptada para controlar a doença nas zonas onde se
verificaram indícios de circulação viral nos últimos anos, aconselhando-se ainda a vacinação
dos restantes animais das espécies sensíveis, como forma de proteger os animais e fornecer
as necessárias garantias sanitárias para trocas comerciais seguras, quer no mercado interno,
quer para trocas intra-comunitárias, quer para exportação.
Para mais informações sobre o assunto, consulte a página da DGAV sobre Língua Azul, aqui.
Fonte: Agricultura e Mar Actual

29.abril.2019

JOVENS AGRICULTORES: 1 000 MILHÕES DE EUROS PARA FACILITAR O ACESSO AO
FINANCIAMENTO
A Comissão Europeia e o Banco Europeu de Investimento (BEI) lançaram hoje uma linha de
crédito de 1 000 milhões de euros destinada especificamente aos jovens agricultores. Em
2017, foram rejeitados 27 % dos pedidos de empréstimo apresentados aos bancos por jovens
agricultores da UE, em comparação com apenas 9 % para outras explorações agrícolas.
O pacote de 1 000 milhões de euros, anunciado hoje pelo comissário responsável pela
Agricultura, Phil Hogan, e pelo vice-presidente do BEI, Andrew McDowell, tem por objetivo
alargar o acesso dos agricultores da UE ao financiamento, em especial os jovens agricultores.
Phil Hogan, comissário responsável pela Agricultura e pelo Desenvolvimento Rural, declarou:
«O acesso ao financiamento é crucial e constitui muitas vezes um obstáculo para os jovens
que pretendem abraçar esta profissão. Dado que 11 % dos agricultores europeus têm menos
de 40 anos, o apoio aos jovens agricultores constitui uma prioridade para a Comissão Europeia
e a política agrícola comum pós-2020. Congratulo-me, pois, com o lançamento desta nova
iniciativa conjunta.»
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O vice-presidente do BEI responsável pela Agricultura e a Bioeconomia, Andrew McDowell,
declarou: «O setor agrícola é a espinha dorsal da economia da UE e tem uma função
fundamental a desempenhar, não só na produção de alimentos saudáveis, mas também na luta
contra as alterações climáticas e a preservação do ambiente. O BEI perspetiva o futuro do
setor e pretende, com esta nova iniciativa, colmatar uma importante lacuna do mercado, o
acesso ao financiamento que falta aos agricultores, em especial à próxima geração de
agricultores. Esta linha de crédito apoiará igualmente o crescimento e a competitividade no
setor da agricultura/bioeconomia, mediante a preservação e a criação de emprego nas regiões
rurais e costeiras.»
O programa será gerido a nível dos Estados-Membros, por bancos e sociedades de locação
financeira que operam em toda a UE. Os bancos participantes devem igualar o montante
autorizado pelo BEI, o que significa um potencial montante total de 2 mil milhões de euros,
devendo ser dada prioridade aos jovens agricultores.
O programa colmatará muitas das insuficiências que os agricultores enfrentam atualmente:
Taxas de juro mais baixas;
Períodos mais longos, até 5 anos, antes do início do reembolso do empréstimo;
Maior flexibilidade, consoante as condições, para responder à volatilidade dos preços no setor
agrícola, a fim de que os agricultores possam continuar a reembolsar os empréstimos em
períodos difíceis (por exemplo, através de um período de suspensão do reembolso, que lhes
permita não pagar os empréstimos durante alguns meses).
Em França, estão já a ser executados neste regime dois projetos-piloto, no montante de
275 milhões de euros. Estas linhas de crédito destinam-se especificamente a jovens
agricultores e à atenuação das alterações climáticas.
Contexto
Esta nova linha de crédito faz parte de uma iniciativa conjunta «Jovens Agricultores», entre a
Comissão Europeia e o BEI, que visa associar o apoio existente do Fundo Europeu Agrícola de
Desenvolvimento Rural (FEADER) aos meios financeiros e conhecimentos especializados do
BEI. Além da linha de crédito, o programa inclui a utilização continuada das subvenções do
FEADER por jovens agricultores e empresas em fase de arranque, sob forma de bonificações
de juros ou de assistência técnica, em combinação com instrumentos financeiros. O BEI e o
Fundo Europeu de Investimento (FEI) prestam aconselhamento e apoio especializado às
autoridades de gestão.
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DIA DO AGRICULTOR - 2019
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9º CONGRESSO NACIONAL DE SUINICULTURA
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AVIS’19 – II CONGRESSO INTERNACIONAL DE
AVICULTURA
Para conhecimento dos nossos leitores, informamos que a APEZ vai organizar o II Congresso
Internacional de Avicultura, nos próximos dias 9 e 10 de Maio, no Porto.
Sendo um parceiro da APEZ, a IACA irá estar presente na Sessão VIII: Avicultura e Sociedade,
no dia 10 de Maio pelas 16:00h.
Pretende-se que esta sessão seja um fórum de discussão onde diferentes pontos de vista se
debrucem sobre a avicultura, a imagem da produção animal, a necessidade de alimentar
convenientemente uma população em crescimento, e cada vez mais exigente, o balanço entre
informação e desinformação, temas atuais em torno da produção animal no geral, da produção
avícola em particular.
Deste modo, o Secretário-Geral da IACA, Jaime Piçarra, será o "Representante dos Alimentos
Compostos", abordando o tema “Em que medida é que o sector primário poderá comunicar
mais eficazmente, evitando a especulação e os mitos. Quais as necessidades e desafios do
sector?”
Esta sessão contará, também, com a participação do Professor Chaveiro Soares, em
representação da "Ciência Avícola", com o Professor Carlos Fiolhais, como representante da
área "ciência vs perceção", com o Dr. António Isidoro como representante do "Sector Avícola"
e, com representantes das Ordens profissionais dos Engenheiros e dos Nutricionistas.
Um evento a não perder!
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