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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS
DE ALIMENTOS COMPOSTOS PARA ANIMAIS

INFORMAÇÃO
SEMANAL
FLASH INFORMATIVO

 SUSTENTABILIDADE: Consumo de soja responsável situou-se nas 7.6 milhões de tons em
2017, 22% da utilização total da União Europeia

 NBT: Espanha, Holanda e Portugal apelam a alterações na legislação sobre OGM para
ultrapassar as orientações do TEJ; IACA envia carta assinada por 22 organizações para as
autoridades oficias e parceiros; dossier das Novas Técnicas de Melhoramento de Plantas
pode ser objeto de discussão no Conselho Agrícola de 14 de maio

 ADITIVOS: Etoxiquina poderá não ser reautorizada antes da avaliação de risco da
responsabilidade da EFSA

 PROTEÍNA: Tendências impulsionadoras de uma nova realidade mundial em debate num
workshop com o Rabobank

 BOLSA DO PORCO (02/05/19): Tendência de subida (0.007 €/kg carcaça)
 BOLSA DO BOVINO (02/05/19): Tendência de descida de 0.03 €/kg carcaça nos novilhos e
novilhas; manutenção nas restantes categorias

 PREÇOS MÉDIOS DE PRODUTOS PECUÁRIOS (semana de 29/04/19 a 05/05/19):
AVES: Tendência de estabilidade nos produtos avícolas
BOVINOS: Estabilidade na generalidade dos mercados
SUÍNOS: Tendência de manutenção, nos porcos e leitões
OVINOS: Tendência de estabilidade; Castelo Branco e Cova da Beira em quebra

 PREÇOS DOS CEREAIS NO MERCADO INTERNO
 COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS
 INFORMAÇÃO APED
 RECORTES DE IMPRENSA: Destaque para a “guerra comercial” entre os EUA e a China;
cidadãos europeus cada vez mais preocupados com as temáticas ambientais e a proteção da
natureza; fim do prazo para a declaração do Beneficiário Efetivo das empresas foi alargado
para 30 de junho

 Dia do Agricultor (Elvas, 15 de maio) vai contar com intervenção da IACA na Mesa Redonda
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NOTÍCIAS DE MERCADOS
SUSTENTABILIDADE – Consumo de soja responsável segundo os critérios
FEFAC situou-se em 7.6 milhões de tons em 2017
No passado dia 30 de abril, foi publicado o relatório IUCN-IDH (ver report) relativo à
monitorização da soja responsável “Soy Monitor” 2017.
No relatório daquelas organizações holandesas, estima-se que 7,6 milhões de toneladas de
soja sustentável (responsável) utilizada na Europa está em conformidade com as diretrizes da
FEFAC (Soy Sourcing Guidelines), o que representa 22% do total do consumo (34,4 MMT,
incluindo alimentação animal e biodiesel).
Cerca de 4,5 milhões de toneladas (13%) é considerado como "desmatamento-livre".
Os autores destacam que o relatório foi desenvolvido como uma ferramenta para impulsionar o
aprovisionamento de soja responsável na Europa, que é considerado ainda relativamente
reduzido, mesmo em alguns países signatários da parceria de declaração de Amsterdão sobre
o desmatamento zero.
Os autores do estudo também enfatizam que "muitas vezes, a soja não-GM é percebida
como sendo mais sustentável do que a GM, sem qualquer esquema de responsabilidade
de acompanhamento".
A FEFAC, assim como os respetivos membros, foram consultados na fase de recolha de
informações do desenvolvimento do relatório, como parte do Plano de Ação FEFAC-IDH 20172018 sobre a soja, que incluiu "a tendência de notificação do uso responsável da soja na
Europa".
Este ponto será novamente incluído no plano de ação FEFAC-IDH 2019-2020 para a soja, com
a ambição da IDH em desenvolver um novo relatório de monitorização no final de 2019/início
de 2020.
De resto, a IACA já participou neste inquérito, com uma reunião de trabalho, sendo de esperar
uma evolução fortemente positiva face a estes dados de 2017. Em Portugal, confirma-se com a
utilização da soja proveniente, designadamente, dos EUA (SSAP).
O relatório de monitorização de soja IUCN-IDH é o segundo de três relatórios que foram
publicados, tendo em vista “a meta para alcançar a produção e importação europeias de
soja sustentável e livre de desmatamento”.
Uma análise das leis existentes sobre proteção florestal nos principais países produtores de
soja da América Latina foi publicada em março de 2019. Por outro lado, aguarda-se em junho
de 2019, um relatório mais aprofundado de Benchmarking sobre os sistemas voluntários de
padrão de soja compatíveis com as diretrizes da FEFAC para o aprovisionamento de soja
responsável.
De acordo com a IUCN apenas 7% do uso europeu de soja é verificável como sendo
proveniente de zonas de “desmatamento livre", pelo que, tendo em conta a pressão dos
consumidores e ambientais, ainda há muito caminho a percorrer.
Recorde-se que a IACA está a participar também neste processo da soja responsável, em
colaboração com a FEFAC, FEDIOL, IDH, APROSOJA e ABIOVE na produção de soja no
Brasil, no Estado do Mato Grosso, com o Projeto Soja Plus.
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NBT – Espanha, Holanda e Portugal apelam a alterações na atual legislação
sobre os OGM
O acórdão do TJCE sobre mutagénese exige uma alteração da legislação da UE em matéria
de OGM.
Esta foi a mensagem subscrita por 22 organizações representativas da cadeia alimentar (food
& feed), que enviaram uma carta aberta pedindo aos Estados-membros e à Comissão da União
Europeia que assegurem que a legislação da UE permite aos operadores da cadeia alimentar
da UE preservar o acesso a uma oferta competitiva de alimentos inovadores e ingredientes
para alimentação, animal e humana.
Recorde-se que em 25 de julho de 2018, o Tribunal Europeu de Justiça interpretou as
disposições da diretiva OGM da UE 2001/18 para que os produtos resultantes de métodos de
mutagénese, inovadores e direcionados sejam regulados de acordo com as disposições da
diretiva OGM.
Esta decisão desencadeou fortes reações de muitas partes interessadas e da comunidade
científica, salientando que isso iria dificultar dramaticamente a oferta de produtos agrícolas
inovadores e mais sustentáveis produzidos, utilizando a criação de novas técnicas de
melhoramento.
Para estas organizações, incluindo a FEFAC (e a IACA), os produtos que poderiam ter
sido produzidos por métodos convencionais e que não sejam indistinguíveis dos
convencionais não devem ser abrangidos pela diretiva OGM 2001/18, o que significa
adaptar a legislação nesse âmbito.
Entretanto, na sequência de todo estes processos e da avaliação e monitorização da decisão
(acórdão) do Tribunal Europeu de Justiça sobre as NBT e que já aqui temos escrito e
analisado, as autoridades neerlandesas e espanholas apelaram a uma alteração da legislação
da UE em matéria de OGM na reunião extraordinária das secções da SCoPAFF relacionadas
com a legislação GM em 25 de abril de 2019.
De facto, nenhuma das delegações se congratulou com o acórdão do TEJ e Portugal, tendo
estado presente na reunião através da APA, entregou uma posição escrita, informação que nos
foi confirmada pela DGAV.
O tema é suscetível de ser levantado novamente na próxima reunião do Conselho Agrícola de
14 de maio de 2019.
A DGAV reiterou à IACA que vai preparar a posição de Portugal e que será apresentada pelo
Ministro da Agricultura.
Recorde-se que o objetivo da reunião extraordinária da SCoPAFF foi analisar as
consequências do acórdão do TJCE de julho último, tendo em conta o recente relatório do JRC
que concluiu que, quando o mesmo tipo de modificação foi introduzido com novas técnicas que
também podem ser alcançadas através da reprodução tradicional, não há qualquer
possibilidade de os Estados-membros identificarem esta alteração genética.
A carta conjunta das 22 organizações da indústria, incluindo a FEFAC e que nós divulgámos
junto das autoridades nacionais e parceiros, no passado dia 24 de abril, foi mencionada pela
DG SANTE e por alguns Estados-membros como um sinal forte do setor agroalimentar da
importância do tema.
Para além da Espanha e dos Países Baixos, a maior parte dos Estados-membros parecia estar
num modo de audição, com a Dinamarca e a Suécia a sugerirem que algo tem de ser feito,
sem mais pormenores.
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Espera-se agora que a Comissão Europeia retire as devidas conclusões que apontam para a
incapacidade dos Estados-membros para cumprirem as suas obrigações de execução e, por
conseguinte, não devem ser responsabilizados por não cumprir todos os requisitos.
Ao que apurámos, as autoridades holandesas pediram uma discussão sobre este tema na
próxima reunião do Conselho agrícola de 14 de maio, de forma a reiterar a inclusão deste
dossier no programa de trabalho da próxima Comissão, sem pedir, nesta fase, uma proposta
legislativa específica.
As associações filiadas na FEFAC foram convidadas a reiterar as medidas dirigidas às suas
autoridades nacionais para apoiar esta abordagem, o que fizemos de imediato, sabendo nós
desde já que a informação está a ser preparada para o Ministro Capoulas Santos.

ADITIVOS - Etoxiquina poderá não ser reautorizada antes da avaliação de
risco pela EFSA
Pelo que apurámos, é provável que os serviços da Comissão Europeia não reautorizem a
etoxiquina antes de a EFSA completar a avaliação de risco, sendo improvável que tal aconteça
antes de 31 de dezembro de 2019, uma vez que a ANTOXIAC refere que apenas deverá
finalizar e entregar os dados necessários até final do ano.
Para além da carta conjunta FEFAC/IFFO à Comissão da UE que solicita informações sobre a
intenção da Comissão Europeia em matéria de etoxiquina, o Chefe da unidade "Nutrição
Animal e Medicamentos veterinários", Christian Siebert convidou Neil Auchterlonie (Diretor do
IFFO) e Arnaud Bouxin (FEFAC) para uma troca de pontos de vista em 29 de abril de 2019.
Os colegas da IFFO e FEFAC explicaram a importância estratégica para a indústria europeia
de alimentação de peixes no acesso ao mercado global para o abastecimento de farinha de
peixe, especialmente da América do Sul.
Salientaram ainda que os produtores de farinha de peixe fora do espaço económico europeu
continuam a utilizar a etoxiquina como antioxidante e a posição da União Europeia não é
suscetível de ser suficientemente grande para desencadear alterações na sua prática nos
próximos meses.
A DG SANTE tomou nota das preocupações dos operadores, mas considerou que a dinâmica
de mercado potencialmente mutável da farinha de peixe e o seu eventual impacto na oferta da
indústria europeia de alimentação de peixes não são consideradas suficientemente severas
pela DG SANTE para justificar medidas de contingência.
Foi relembrado que a transição de 3 anos concedida para a utilização de EQ em farinha de
peixe foi concebida para deixar tempo suficiente para os operadores testarem substâncias
alternativas, modificar o seu processo e obter uma revisão das normas internacionais para o
transporte marítimo de farinha de peixe, em vez de colmatar o intervalo de tempo até que a
avaliação de risco seja concluída.
Até à data, a ANTOXIAC apresentou todos os dados necessários sobre a segurança dos
animais e dos consumidores. O que ainda falta são os dados sobre a segurança ambiental.
A DG SANTE informou que os serviços não dispunham de qualquer indicação da Autoridade
Europeia (EFSA) que sugerisse que os dados apresentados pela ANTIOXIAC mostravam
qualquer risco relacionado com a segurança dos animais de criação ou do consumidor de
produtos de origem animal.
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PROTEÍNA – Tendências impulsionadoras de uma nova realidade para o
mercado mundial
No passado dia 18 de abril, a Plataforma Tecnológica Europeia “Plantas para o Futuro” (ETP),
realizou um Workshop sobre "tendências que impulsionam a nova realidade do mercado no
setor agroalimentar, com Nan-Dirk Mulder, analista sénior de proteína animal global – diretor
associado Rabobank International.
A FEFAC participou no Workshop, juntamente com outras plantas ETP para os futuros
membros, como a Copa-COGECA e a FoodDrinkEurope.
Nan-Dirk Mulder apresentou as perspetivas para os mercados de proteína animal, bem como
oportunidades de investimento "num mundo em rápida mutação".
De acordo com a análise Rabobank, com base no USDA, FAO e estatísticas locais, a
procura mundial de proteína animal nos próximos 20 anos aumentará em 35%, causada,
entre outros fatores, pela expansão de novas megacidades, especialmente na Ásia.
A procura do consumidor altera-se com o desenvolvimento das economias – 90% do
crescimento global da procura de proteína animal situa-se nos mercados emergentes (60% na
Ásia). A procura da União Europeia, na linha de outras análises e tendências, deverá estar em
alta para as aves, a de carne de porco tenderá a estagnar e a carne de bovino irá diminuir.
A oferta global de alimentos será mais focada no rendimento e na eficiência e as mudanças
sociais podem impactar as perspetivas para os mercados da proteína animal.
O mercado de substitutos da carne cresce rapidamente na Europa (10% desde 2010); no
entanto, no que diz respeito à quota de mercado global, em comparação com a carne ainda é
modesto (1% do mercado mundial de carne total).
Quando se trata de perspetivas regionais sobre a alimentação global para os mercados da
carne, os desafios do mercado, cada vez mais voláteis (e veja-se agora a nova escalada das
relações EUA/China, como novos aumentos de tarifas) estão a aumentar devido a questões
comerciais, como a PSA na China ou a oferta de carne vermelha nos EUA.
Mulder chamou a atenção das questões da Peste Suína ASF que, a curto prazo, proporcionará
alívio para os preços da carne suína na União Europeia.
No entanto, a longo prazo ainda há um excesso de abastecimento considerável.
O Médio Oriente está a deslocar-se da importação de carne para a produção local, num
esforço para aumentar a autossuficiência e espera-se que o mercado da União Europeia seja
segmentado (métodos de produção: contratos agricultores, saúde animal e mudanças
orientadas para o bem-estar, impacto ambiental, dietas).
Haverá oportunidades crescentes na segmentação alternativa da proteína (substitutos
tradicionais da carne, substitutos do ingrediente da carne, substitutos dos ingredientes da
alimentação).
Temas que certamente serão analisados esta semana nos eventos dos dias 8 e 9, no
Congresso de Suinicultura, e 9 e 10 no Congresso Internacional de Avicultura.
Por outro lado, já está confirmado que o programa das VIII Jornadas de Alimentação Animal,
que decorrerá no próximo dia 19 de setembro, analisará igualmente alguns destes temas
(desde logo novas tendências e a carne sintética, para além do InovFeed), no fundo, que futuro
para o setor da alimentação animal, à luz destes desafios e condicionantes, que nos abrem,
igualmente, novas oportunidades.
Fontes: FEFAC/IACA
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BOLSA DO PORCO

INFORMAÇÃO SEMANAL

Sessão de 02 de maio de 2019

Subida de € 0.007
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

02 de maio

1.360

Lérida: Euros peso/vivo

França

02 de maio

1.416

Holanda

26 de abril

1.650

Dinamarca

02 de maio

1.450

Alemanha

30 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 09 de maio de 2019 (quinta-feira), pelas 19 horas

A Mesa de Cotações

IS 19/2019 – Semana de 30/04 a 06/05/2019
Página 6

BOLSA DO BOVINO
INFORMAÇÃO DE MERCADO
SESSÃO Nº 17 de 02 de maio de 2019

TENDÊNCIA: Descida de 0,03€ nos novilhos e novilhas e manutenção nas restantes
categorias.
Esta semana regressaram as descidas das cotações nos novilhos e novilhas. Nas restantes
categorias voltou a fazer-se manutenção.

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

Cotação

Novilhos

3.97

Novilhas

3.97

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 09 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

2,80

-20,00%

3,50

3,50

0,00%

4,00

3,50

-12,50%

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

1,55

6,90%

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

1,74

1,74

0,00%

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

Semana Anterior em €

Semana Corrente em €

Variação

206,00

206,00

0,00%

196,00

190,00

-3,06%

174,00

170,00

-2,30%

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

De 22 a 28/04/2019
De 29/04 a 05/05/2019

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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RECORTES DA IMPRENSA

AGRICULTURA E MAR Actual
03.maio.2019

CAMPANHA “A UE E A MINHA ALIMENTAÇÃO”. JÁ CONHECE?
A Autoridade Europeia de Segurança Alimentar (EFSA) lançou a campanha #EUandMyFood
para aumentar a consciencialização sobre o sistema de segurança dos alimentos da União
Europeia (UE).
A campanha decorrerá durante os próximos dois meses e visa apresentar como o sistema de
segurança dos alimentos da UE, contribui para as nossas vidas, através do trabalho da EFSA,
das instituições da UE e dos Estados-membros e das suas instituições como a DGAV –
Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária.
“Todos adoramos comer. Contribui para a saúde das nossas famílias e faz parte da nossa
cultura, das nossas tradições e das nossas melhores recordações”, é este o lema da União
Europeia.
Alimentação e identidade
Acrescenta este projecto que “em poucas palavras, a alimentação faz parte da nossa
identidade” e que a “UE e a minha alimentação” («EU And My Food») promove uma
alimentação segura e nutritiva. Centra-se igualmente na saúde dos nossos animais e na forma
como os tratamos. Trata-se de preservar o ambiente – o solo, a água e o ar – que sustenta as
culturas das quais provém uma grande parte daquilo que comemos”.
Veja tudo sobre a campanha #EUandMyFood aqui.
Fonte: Agricultura e Mar

CENTROMARCA
06.maio.2018

ENTRADA DA MERCADONA ESTÁ A PROVOCAR "ALGUM NERVOSISMO" NOS
OPERADORES
Não param de nascer supermercados em Portugal. Só o ano passado abriram mais de 160.
Em 2019 tudo indica que o ritmo de expansão do retalho alimentar não deverá abrandar, num
momento em que no mercado se aguarda a abertura das 10 primeiras lojas da Mercadona.O
gigante espanhol já admitiu que em Portugal, a sua primeira internacionalização, quer ter até
200 supermercados.
Fonte: Dinheiro Vivo
Leia a notícia aqui
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CENTROMARCA
06.maio.2018

ENTRA EN VIGOR LA NORMATIVA QUE PROHÍBE LAS CANCELACIONES DE ÚLTIMA
HORA EN LA CADENA ALIMENTARIA
La nueva normativa que prohíbe algunas prácticas desleales -como las cancelaciones de
última hora, los retrasos en los pagos de productos perecederos o los cambios unilaterales o
retroactivos de los contratos- han entrado en vigor este martes.
Fonte: El Economista
Leia a notícia aqui

O JORNAL ECONÓMICO
05.maio.2019

TRUMP SOBE EM 25% AS TARIFAS ALFANDEGÁRIAS PARA PRODUTOS CHINESES
O Presidente dos EUA desenterrou o machado de guerra comercial. Espera-se uma reação
negativa dos mercados esta segunda-feira.
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que irá subir até 25% as tarifas
alfandegárias de importações de produtos chineses, avaliadas em 200 mil milhões de dólares,
na próxima sexta-feira. Inicialmente essa taxa foi fixada em 10%.
No Twitter, Trump, assinalou neste domingo que as negociações comerciais entre o seu país e
a China “estavam muito lentas” e acusa Pequim de querer rever os planos em curso.
Trump lembrou que “durante 10 meses a China pagou tarifas de 25% sobre 50 mil milhões de
dólares de exportações de alta tecnologia e 10% sobre 200 mil milhões de dólares de outros
bens e estas tarifas ajudaram os dados económicos recentes dos Estados Unidos”.
O Presidente dos EUA ameaçou estender as tarifas a mais 325 mil milhões de dólares de
importações chinesas.
Espera-se uma reação negativa dos mercados amanhã, segunda-feira.

05.maio.2019

CHINA PONDERA CANCELAR NEGOCIAÇÕES COMERCIAIS COM OS EUA
O vice-primeiro-ministro irá manter a viagem a Washington, mas terá encurtado o tempo de
visita. Esta resposta da China estará relacionada com a estratégia do país de não negociar
sobre ameaça.
A China está a ponderar cancelar as negociações comerciais com os Estados Unidos. A notícia
é avançada pelo Wall Street Journal (acesso pago e conteúdo em inglês) depois de o
presidente norte-americano Donald Trump ter prometido aumentar as tarifas sobre os produtos
chineses.
O presidente norte-americano anunciou este domingo que pretende reforçar as taxas
aduaneiras à importação de produtos chineses no valor de 200 mil milhões de dólares. Além do
agravamento nas tarifas, um maior número de produtos vindos do país passarão a estar
sujeitos a aumentos aplicados às importações chinesas feitas pelo mercado norte-americano.
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“Durante 10 meses, a China tem pago tarifas aos EUA de 25% em relação a 50 mil milhões de
dólares de produtos de alta tecnologia e 10% em relação a 200 mil milhões de dólares de
outros produtos”, escreveu o presidente dos EUA no Twitter. “Os 10% vão subir para 25% na
sexta-feira. 325 mil milhões de dólares em produtos vendidos pela China aos EUA vão
permanecer sem tarifas, mas a breve prazo terão tarifas de 25%”.
A decisão sobre a continuação ou cancelamento das conversações comerciais entre Beijing e
Washington está nas mãos do vice-primeiro-ministro, Liu He. Segundo o jornal chinês South
China Morning Post, citado pela Reuters, o responsável chinês pelas negociações irá manter a
viagem até à capital norte-americana, mas terá encurtado o tempo de visita. Esta resposta da
China estará relacionada com a estratégia do país de não negociar sob ameaça.

06.maio.2019

A ESMAGADORA MAIORIA DOS EUROPEUS ESTÁ PREOCUPADA COM A PERDA DE
BIODIVERSIDADE E APOIA UMA AÇÃO MAIS FORTE DA UE PARA PROTEGER A
NATUREZA
De acordo com um novo inquérito, os europeus estão cada vez mais preocupados com o
estado em que se encontra o mundo natural. Num consenso esmagador, 96 % dos mais de 27
000 cidadãos entrevistados afirmaram que temos a responsabilidade de proteger a natureza e
que tal é também essencial para combater as alterações climáticas.
O inquérito Eurobarómetro revela, de um modo geral, o aumento da sensibilização sobre o
significado da biodiversidade, a sua importância, ameaças e medidas para a proteger. As
opiniões dos cidadãos estão em consonância com os objetivos da estratégia de biodiversidade
da UE para 2020, que visa travar a perda de biodiversidade e de serviços ecossistémicos, e
com os objetivos da Diretiva Aves e da Diretiva Habitats, que constituem a espinha dorsal da
política da UE de proteção da natureza. O inquérito Eurobarómetro surge antes da primeira
avaliação mundial do estado da natureza e do lugar que a humanidade ocupa neste contexto,
lançada hoje pela Plataforma Intergovernamental Científica e Política sobre a Biodiversidade e
os Serviços Ecossistémicos (IPBES).
O comissário do Ambiente, Assuntos Marítimos e Pescas, Karmenu Vella declarou: «O último
inquérito Eurobarómetro sobre a biodiversidade demonstra claramente três coisas: os europeus
preocupam-se profundamente com a natureza e a biodiversidade, reconhecem que as
alterações climáticas e a perda de biodiversidade são duas faces da mesma moeda e esperam
que a UE atue no sentido de salvaguardar a natureza. Perante as provas científicas robustas
que a IPBES irá comunicar ainda hoje, a Comissão tem o dever e o mandato para trabalhar no
sentido de obter um forte acordo mundial para a natureza e os cidadãos em 2020.»
Os principais elementos do novo inquérito Eurobarómetro sobre a biodiversidade incluem:
O termo «biodiversidade» tornou-se cada vez mais familiar, já que mais de 70 % dos
europeus afirmam ter ouvido falar dela.
Na sua perceção, as maiores ameaças à biodiversidade são a poluição atmosférica, do
solo e da água, as catástrofes de origem humana e as alterações climáticas. A agricultura
intensiva, a silvicultura intensiva e a sobrepesca — de longe os fatores mais importantes da
perda de biodiversidade — são cada vez mais reconhecidas, ainda que não inteiramente, como
importantes ameaças à biodiversidade.
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Desde o último Eurobarómetro sobre a biodiversidade, em 2015, a compreensão dos
cidadãos relativamente à importância da biodiversidade para os seres humanos
aumentou. A grande maioria dos cidadãos considera que temos a responsabilidade de cuidar
da natureza (96 %) e que a preservação da natureza é essencial para combater as alterações
climáticas (95 %). Registou-se igualmente um aumento acentuado dos que concordam
totalmente que a biodiversidade é indispensável para a produção de alimentos, combustíveis e
medicamentos (91 %) e dos que consideram que a biodiversidade e uma natureza saudável
são importantes para o desenvolvimento económico a longo prazo (92 %).
A maioria dos europeus não está disposta a aceitar a degradação ou a destruição da
natureza nas áreas protegidas em proveito do desenvolvimento económico. Pelo menos
dois terços dos inquiridos consideram que as áreas naturais protegidas, como a rede Natura
2000, são muito importantes para proteger os animais e as plantas em perigo (71 %), evitar a
destruição de áreas naturais valiosas em terra e no mar (68 %) e salvaguardar o papel da
natureza no fornecimento de alimentos, ar limpo e água (67 %).
A maioria dos cidadãos considera que a UE é um nível legítimo para tomar medidas em
matéria de biodiversidade e de serviços ecossistémicos. Os inquiridos afirmam que as
ações mais importantes que a UE deve tomar em defesa da biodiversidade consistem em
restaurar a natureza e a biodiversidade para compensar os danos causados e informar melhor
os cidadãos sobre a importância da biodiversidade.
Contexto
Este inquérito foi realizado nos 28 Estados-Membros da UE entre 4 e 20 de dezembro de 2018.
Foram entrevistados presencialmente em casa e na sua língua materna 27 643 inquiridos de
diferentes grupos sociais e demográficos.
O inquérito mais recente intitulado «Atitudes dos europeus em relação à biodiversidade» foi
concebido para analisar o conhecimento e as opiniões dos cidadãos europeus sobre a
biodiversidade e a natureza. Este inquérito dá continuidade a um anterior sobre as mesmas
questões, publicado em outubro de 2015 (Eurobarómetro especial n.º 436). O presente relatório
inclui comparações com as tendências refletidas no inquérito de 2015. Este inquérito foi
concebido para examinar: a sensibilização para o termo «biodiversidade»; a perceção das
maiores ameaças à biodiversidade; a perceção das razões que justificam deter a perda de
biodiversidade; as iniciativas que a UE deve tomar para evitar a perda de biodiversidade; e a
sensibilização em relação à rede Natura 2000, a perceção da importância das áreas naturais
protegidas e as atitudes face aos projetos que podem prejudicar essas áreas.
Os resultados do Eurobarómetro surgem num momento crucial, uma vez que a perda de
biodiversidade capta a atenção dos meios de comunicação mundiais e se destaca na agenda
política internacional. A primeira avaliação mundial da biodiversidade e dos serviços
ecossistémicos, a lançar brevemente pela Plataforma Intergovernamental Científica e Política
sobre a Biodiversidade e os Serviços Ecossistémicos (IPBES), fornece dados científicos
robustos sobre o estado da biodiversidade mundial e as opções da humanidade para evitar
uma crise ecológica. Também hoje, a Carta de Metz sobre a Biodiversidade, que será adotada
na reunião dos ministros do Ambiente do G7 em Metz, reforçará o compromisso político de
travar a perda de biodiversidade e assegurar um forte acordo mundial para a natureza e os
cidadãos em 2020 na próxima conferência internacional sobre biodiversidade, no âmbito da
Convenção das Nações Unidas sobre a Biodiversidade.
Mais informações
Inquérito Eurobarómetro
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06.maio.2019

DECLARAR O BENEFICIÁRIO EFETIVO DAS EMPRESAS ADIADO PARA JUNHO
O Governo decidiu alargar até 30 de junho o prazo para empresas, associações ou fundações
sujeitas a registo comercial apresentarem a sua declaração inicial de beneficiário efetivo sem
serem alvo de qualquer penalização. O prazo agora prorrogado terminaria no final de abril.
Estamos perante "uma legislação nova com um grau de complexidade jurídica não
negligenciável" a que obriga a "uma alteração dos comportamentos dos declarantes, sendo que
muitos ainda desconhecem as obrigações a que estão sujeitos e todos os procedimentos que
devem adotar". Foi com base nesta justificação que o Ministério da Justiça
anunciou recentemente a decisão de alargar por dois meses o prazo para as entidades sujeitas
a registo comercial se registarem no Registo Central do Beneficiário Efetivo (RCBE). O prazo,
que terminaria a 30 de abril, passa agora para 30 de junho, e quem entretanto efetuar o registo
não será alvo de qualquer penalização.
O RCBE, recorde-se, foi criado no âmbito da legislação que transpôs para Portugal duas
diretivas comunitárias com medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao
financiamento do terrorismo. O objetivo é ter informação sobre quem na prática manda nas
empresa e quem são os seus reais beneficiários, os quais vezes se escondem sendo apenas
conhecidos os chamados testas de ferro. Por outras palavras, criar uma base de dados que
possa reunir informação "suficiente, exata e atual sobre a pessoa ou as pessoas singulares
que, ainda que de forma indireta ou através de terceiro, detêm a propriedade ou o controlo
efetivo das entidades a ele sujeitas".
O prazo dado às entidades obrigadas ao registo – todas as que estavam já constituídas a 1 de
outubro de 2018 – iniciou-se janeiro, mas, segundo dados do Ministério da Justiça, citados pelo
Expresso na sua edição do passado sábado, até agora apenas cerca de 60 mil tinham
submetido o necessário formulário. Segundo a mesma fonte, são cerca de 780 mil as entidades
obrigadas a submeter o formulário no RCBE. A grande maioria, cerca de 580 mil, são
sociedades civis e comerciais e as restantes são fundações, associações ou alguns
condomínios.
Num despacho conjunto do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e da secretária de
Estado da Justiça, o prazo foi agora prorrogado, podendo a declaração continuar a ser
apresentada online, através do endereço https://rcbe.justica.gov.pt
Fonte: Jornal de Negócios
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DIA DO AGRICULTOR - 2019
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