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 NBT: Acórdão do Tribunal Europeu de Justiça sobre mutagénese exige alteração da
legislação da União Europeia em matéria de OGM
 ADITIVOS: Relatório intercalar sobre a discussão dos aditivos provenientes de
fermentação
 ALIMENTAÇÃO ANIMAL: Proteínas de insetos e suínos na alimentação das aves vai
ter de esperar pela nova Comissão
 BOLSA DO PORCO (09/05/19): Tendência de subida (0.030 €/kg carcaça)
 BOLSA DO BOVINO (09/05/19): Manutenção em todas as categorias


PREÇOS MÉDIOS DE PRODUTOS PECUÁRIOS

(semana de 06 a 12/05/19):

AVES: Tendência de estabilidade em todos os produtos avícolas
BOVINOS: Estabilidade na generalidade dos mercados
SUÍNOS: Tendência de manutenção nos porcos; Algarve com quebra nos leitões
OVINOS: Tendência de estabilidade; Évora em contraciclo
 PREÇOS DOS CEREAIS NO MERCADO INTERNO
 COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS
 LEGISLAÇÃO: Decisão Delegada nº 2019/798 da Comissão, que complementa a Diretiva
2003/87/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante à determinação dos
setores e subsetores considerados expostos ao risco de fuga de carbono no período
de 2021 e 2030
 RECORTES DE IMPRENSA: Destaque para a Biodiversidade e para o apelo ao voto da
comunidade agrícola europeia
 NOVOS ÓRGÃOS SOCIAIS DA ACICO – 2019 a 2022
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NOTÍCIAS DE MERCADOS
NBT - Acórdão do Tribunal Europeu de Justiça sobre mutagénese exige
alteração da legislação da UE em matéria de OGM
Como referimos na semana passada, em 23 de abril, 22 organizações representativas da
cadeia alimentar da União Europeia assinaram uma carta conjunta, pedindo aos Estadosmembros e à Comissão da UE que assegurem uma legislação que permita aos operadores o
acesso a uma oferta competitiva de alimentos e matérias-primas inovadores para a
alimentação, humana e animal.
Pelo que sabemos, Espanha, Holanda e Portugal partilham destas nossas preocupações.
Entretanto, no dia 9 de maio de 2019, a carta recebeu apoio de mais quatro organizações
empresariais.
No total, 26 organizações estão a reafirmar a sua preocupação com o acórdão do
Tribunal Europeu de Justiça (TEJ) no processo C-528/16.
Recorde-se que em 25 de julho de 2018, o TEJ interpretou as disposições da Diretiva "OGM"
da UE 2001/18 de forma a que os produtos resultantes de métodos inovadores e direcionados
de mutagénese sejam regulados de acordo com as disposições daquela Diretiva.
Esta decisão desencadeou fortes reações de muitas partes interessadas e da comunidade
científica, salientando que isso iria dificultar dramaticamente a entrega de produtos agrícolas
inovadores e mais sustentáveis, produzidos pela criação de novos genes que resultam destas
novas técnicas de melhoramento.
Para as organizações da UE da cadeia alimentar (alimentação animal e humana), incluindo a
FEFAC, os produtos que podem ser produzidos por métodos convencionais e que não
sejam indistinguíveis dos convencionais não devem ser abrangidos pela diretiva OGM
2011/18, o que significa adaptar a legislação nesse âmbito.
Para já, uma discussão que vai ser levada ao Conselho Agrícola desta semana.
Esperemos que o novo Parlamento Europeu, na sequência das eleições de maio, e uma nova
Comissão, a partir de outubro, tenham um posicionamento (mais) claro neste sentido.
Caso contrário, estaremos perante um novo “calvário” como aconteceu com os OGM e um
bloqueio, inadmissível, perante a adoção de tecnologia e de inovação no setor agroalimentar.
Como ser sustentável com tantas ameaças e travões?

ADITIVOS - Relatório intercalar sobre a discussão dos aditivos provenientes
de fermentação
O Grupo de Trabalho FEFAC sobre aditivos provenientes de fermentação, concordou em
aprofundar a discussão sobre este tema e fornecer indicações claras relativamente a este
dossier.
Em causa estão a aptidão dos métodos analíticos, certificação de processos/produtos e
rastreabilidade como ferramentas de controlo, para garantir a conformidade dos aditivos
alimentares produzidos por fermentação com as regras da UE (ausência de ADN recombinante
e de autorizações específicas de estirpe), tendo em conta diferentes cenários, ou seja, se o
aditivo alimentar foi ou não reautorizado, se a avaliação de risco se baseou nas Diretrizes da
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EFSA em vigor antes ou depois de 1 de setembro 2018 (limiar para o ADN recombinante é
fixado apenas em novas orientações) e/ou se o aditivo é produzido por estirpes não
autorizadas.
Como passo seguinte, o Grupo de Trabalho refletirá sobre que iniciativas jurídicas serão
necessárias por parte das autoridades da UE para apoiar a correta aplicação destas medidas
de controlo e que devem depender exclusivamente de disposições contratuais.
O GT FEFAC observou que não foram alcançados muitos progressos na nossa discussão com
as organizações representativas da indústria da fermentação, em especial a FEFANA, devido,
nomeadamente, ao facto de a natureza do problema ser diferente consoante a alimentação
aditivo de que falamos. Isso é particularmente relevante no que diz respeito ao nível de
purificação que pode ser alcançado.
Por conseguinte, concluiu que a FEFAC deveria aperfeiçoar a sua análise da questão e
emitir propostas concretas, incluindo eventuais alterações da legislação em vigor, como
a introdução de disposições no âmbito do Regulamento relativo à higiene dos alimentos,
que aponta para a necessidade de considerar a purificação como um PCC para a
presença de ADN recombinante (com limiar da EFSA como valor crítico), revisão das
disposições em matéria de rotulagem (números de identificação específicos da estirpe,
autorizações específicas dos titulares) e métodos de análise (disponíveis publicamente
ou apenas para uma lista fechada de laboratórios mediante acordo de
confidencialidade).
Os peritos da Task Force também observaram uma crescente confusão e preocupações no
que respeita à disponibilidade de vitamina B12 no futuro e concordaram em elaborar um
documento explicando as consequências de uma não-reautorização ou escassez de vitamina
B12 sobre o bem-estar dos animais.

ALIMENTAÇÃO ANIMAL – Proteínas de insetos e suínos na alimentação das
aves vai ter de esperar pela nova Comissão
O Grupo Consultivo sobre a cadeia alimentar, na sua reunião de 7 de maio de 2019, discutiu,
entre outros, o levantamento da proibição de utilização de insetos e suínos (PAP) em rações
para aves.
Eric Thevenard, chefe da unidade responsável por este dossier na DG SANTE, informou que
não se prevê uma discussão pormenorizada antes da nova Comissão Europeia estar em
funções, ou seja, não é previsível que venha a ser tomada qualquer decisão antes do
final de 2019 para a utilização de insetos e suínos (PAP) em alimentos compostos para
aves.
Eric Thevenard salientou que, nos termos das presentes regras, existe uma discriminação
entre os agricultores da UE e dos países terceiros no que diz respeito ao acesso aos PAP. A
ambição da Comissão com a revisão da proibição dos alimentos para animais é reduzir a
magnitude desta discriminação.
Sublinhou, no entanto, que a Comissão Europeia pretende assegurar os primeiros
procedimentos de controlo eficazes, abordando, em especial, os riscos de falsos positivos
devido a materiais de ruminantes autorizados.
Indicou que os novos métodos de análise, à exceção do PCR dos ruminantes, foram testados,
o que permitiria a melhor identificação da natureza do material do ruminante atual (autorizado
contra não-autorizado).

IS 20/2019 – Semana de 07 a 13/04/2019
Página 3

Partilhou as suas opiniões pessoais de que um elemento importante para os controlos eficazes
dos recursos deve ser o estabelecimento de limiares para dar resposta à presença de níveis
baixos de material não autorizado, quando tal presença não implicar um risco significativo.
Na sua opinião, esse limiar pode ser considerado para a proibição de reciclagem intraespécies
(ou seja, no presente caso a presença de PAP de suínos em ração para suínos) e também
para o material ruminante em alimentos não ruminantes.
No entanto, esta posição permanece, nesta fase, como a sua visão pessoal, uma vez que não
existiu até agora nenhum debate real com as autoridades nacionais.
A AVEC, representando a indústria avícola, incentivou a Comissão Europeia a considerar
também a reautorização de PAP de aves de capoeira na alimentação de suínos.
Thevenard apontou para questões técnicas com as ferramentas de controlo justificando uma
abordagem “passo a passo” no levantamento desta proibição.
Para a pergunta da BEUC (consumidores) sobre se a rotulagem obrigatória de produtos
animais, provenientes de animais alimentados com estas proteínas de origem animal deve ser
considerada, Thevenard respondeu que tal medida afetaria efetivamente os produtores da
UE, relembrando que a BEUC nunca fez essa referência no caso dos produtos de origem
animal importados.
Para a pergunta da FEFAC, questionado sobre o processo de consulta, em particular a
Sociedade civil, Thevenard informou que, nesta fase, não considerou qualquer consulta
específica para além do mecanismo habitual de feedback.
Foram abordados outros tópicos durante esta reunião do Grupo Consultivo, a saber:
 Transparência na avaliação dos riscos: o Regulamento que prevê uma maior
transparência na avaliação dos riscos (ver sítio Web da DG SANTE) será publicado durante
o verão e entrará em aplicação no início de 2021;
 Para além do impacto negativo na inovação na UE, várias partes interessadas salientaram
os enormes custos de gestão da EFSA, que deve ser abordada pelos governos no futuro
QFP (quadro Financeiro Plurianual);
 Legislação em matéria de pesticidas: a Comissão da UE tenciona publicar até ao final de
junho de 2019 o relatório sobre a REFIT da legislação em matéria de pesticidas (autorização
de substâncias ativas e LMR); as partes interessadas não devem esperar orientações claras
no que se refere às eventuais alterações futuras, uma vez que esta será a prerrogativa da
futura Comissão;
 Aplicação de medicamentos veterinários e legislação em matéria de alimentação
Medicamentada: o Dr. Christian Siebert indicou que começou a trabalhar nos 27 Atos
delegados e nos Atos de execução baseados em quatro blocos;
 Recomendou à FEFAC que aguardasse a adoção das regras de execução antes de
apresentar para aprovação pelo SCoPAFF uma versão atualizada do EFMC integrando
novas regras para a produção de alimentos para animais medicados;
 Aplicação do Regulamento oficial de controlo: vai ter lugar uma Conferência conjunta da
Comissão Europeia/Presidência da UE sobre a aplicação do novo regulamento relativo aos
controlos oficiais em 13 de dezembro de 2019, ou seja, no dia anterior à entrada em vigor da
maioria das disposições.

Fontes: FEFAC/IACA
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BOLSA DO PORCO

INFORMAÇÃO SEMANAL

Sessão de 09 de maio de 2019

Subida de € 0.030
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

09 de maio

1.371

Lérida: Euros peso/vivo

França

09 de maio

1.451

Holanda

03 de maio

1.650

Dinamarca

09 de maio

1.490

Alemanha

08 de maio

1.760

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 16 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 18 de 09 de maio de 2019

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

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

Cotação

Novilhos

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 16 de Maio pelas 18.00h na sede da
Bolsa do Bovino do Montijo.

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

Semana Corrente em €

Variação

4,00

4,00

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

3,00

20,00%

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%

2,80

2,80

0,00%

3,50

3,50

0,00%

3,50

3,50

0,00%

3,30

3,30

0,00%

2,80

2,80

0,00%

2,80

2,75

-1,79%

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

1,40

7,69%

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

1,55

1,60

3,23%

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 €

Alentejo

3,00

3,00

0,00%

Algarve

3,00

2,83

-5,67%

Beira Litoral

3,17

3,17

0,00%

3,08

3,08

0,00%

2,16

2,16

0,00%

Mercados

Variação

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

206,00

206,00

0,00%

190,00

192,50

1,32%

170,00

168,50

-0,88%

De 29/04 a 05/05/2019
De 06 a 12/05/2019

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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LEGISLAÇÃO NACIONAL E COMUNITÁRIA
Diário da República
Série I – Nº 91 – 13 de maio de 2019
Portaria n.º 140/2019:
Portaria de extensão das alterações do contrato coletivo entre a Associação Nacional dos
Centros de Abate e Indústrias Transformadoras de Carne de Aves — ANCAVE e o Sindicato
Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, Floresta, Pesca, Turismo, Indústria Alimentar,
Bebidas e Afins — SETAAB PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 120 – 08 de maio de 2019
Decisão Delegada (UE) 2019/708 da Comissão de 15 de fevereiro de 2019,
Que complementa a Diretiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante
à determinação dos setores e subsetores considerados expostos ao risco de fuga de carbono
no período de 2021 a 2030 PDF
Jornal Oficial da União Europeia
L 122 – 10 de maio de 2019
Decisão (UE) 2019/718 da Comissão de 30 de abril de 2019,
Relativa à proposta de iniciativa de cidadania intitulada «PRO-NUTRISCORE» [notificada com
o número C(2019) 3232] PDF

RECORTES DA IMPRENSA

AGRICULTURA E MAR Actual
09.maio.2019

9 CULTURAS DOMINAM 66% DA PRODUÇÃO GLOBAL DE ALIMENTOS
Artigo de opinião de Sara Sousa, marketeer na Agroop
A biodiversidade no mundo está a desaparecer, com efeitos graves para a segurança
alimentar, o ambiente, a saúde e o sustento de muitas pessoas. Uma vez perdida, a
biodiversidade – ou seja, “todas as espécies que suportam os nossos sistemas alimentares e
sustentam as pessoas que cultivam alimentos” – não pode ser recuperada.
O aviso vem da FAO, no relatório “State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture.”
As tendências descobertas pela organização, com base em dados de 91 países e informação
global mais actual, são preocupantes. A diversidade de plantas nos campos dos agricultores
está a diminuir, há mais espécies de gado em risco de extinção e mais recursos pesqueiros
estão a ser sobre-explorados.
Apenas nove culturas representam 66% da produção agrícola a nível global. E das 6000
plantas cultivadas para alimentação, “menos de 200 contribuem substancialmente para a
produção de alimento.”
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A produção de gado à volta do mundo baseia-se em apenas 40 espécies animais, com
apenas algumas a providenciarem a maioria da carne, do leite e dos ovos.
Para piorar a situação, espécies selvagens e outras espécies que contribuem para os
ecossistemas – como polinizadores e inimigos naturais das pragas – estão rapidamente a
desaparecer. O mesmo para ecossistemas essenciais – florestas, manguezais, pantanais,
recifes de corais…

O que está a causar estas perdas?
As razões apontadas pela maioria dos países para a perda de biodiversidade são “mudanças
na gestão e uso de terra e água, poluição, sobre-exploração, sobre-colheita, mudanças
climáticas, crescimento da população e urbanização,” diz a FAO.
No que toca a biodiversidade relacionada (como abelhas), as principais razões para os
números em declínio são alterações nos habitats, desflorestação, intensificação da agricultura,
entre outras.

O que se está a fazer para resolver o problema – e o que falta
80% dos países que forneceram informação para o relatório disseram usar uma ou mais
práticas amigas da biodiversidade. Alguns exemplos são agricultura biológica, gestão integrada
de pragas, agricultura de conservação, gestão sustentável do solo, agroecologia, etc..
No entanto, de acordo com a FAO, isto não é suficiente. Os quadros legais para conservação
de biodiversidade são muitas vezes “inadequados ou insuficientes.” Assim, a organização pede
aos governos que criem incentivos às práticas que favorecem a biodiversidade e que tomem
medidas para resolver as causas da sua perda.
A FAO recomenda também a cooperação entre governos, agricultores, o sector privado e a
sociedade civil.
Por fim, salienta, é importante suprir as falhas de informação que existem no que toca à
biodiversidade relativa a alimentação e agricultura, já que muitas das espécies existentes
nunca foram identificadas.
Fonte: Agricultura e Mar Actual

10.junho.2019

“O PRÓXIMO CICLO POLÍTICO TEM O PODER DE DETERMINAR O MODELO AGRÍCOLA
EUROPEU PARA AS PRÓXIMAS GERAÇÕES”
A três semanas das eleições europeias, os agricultores e as cooperativas agrícolas da União
Europeia (UE), representados pelo COPA e pela COGECA, lançaram um manifesto que tem
como objetivo incentivar a comunidade agrícola europeia a votar. De acordo com os
agricultores europeus, “a agricultura é uma solução para muitos desafios sociais, políticos,
ambientais e económicos”.
Pekka Pesonen, Secretário-geral do COPA-COGECA, e um dos signatários do manifesto
intitulado WeFarm4EU, defendeu durante a sua apresentação pública que “o próximo ciclo
político 2019/2024 tem o poder de determinar o modelo agrícola europeu para as próximas
gerações. Enfrentaremos debates difíceis sobre a renovação geracional, o baixo rendimento
agrícola, as práticas agronómicas futuras, a volatilidade do mercado e os efeitos das alterações
climáticas. Estamos conscientes dos desafios e dispostos a abordá-los e a enfrentar as
mudanças que temos pela frente. Nos últimos 60 anos, a Política Agrícola Comum (PAC) tem
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sido o cimento que liga o projeto europeu e a agricultura. O nível de ambição que a futura
Comissão e o novo Parlamento demonstrarão para com a agricultura europeia será um bom
indicador, tanto da força do projeto europeu, como da unidade dos Estados-membros.”
O manifesto pretende, assim, demonstrar o papel desempenhado pelos agricultores e pelas
cooperativas agrícolas, centrando-se em quatro temas principais: o futuro do setor
(WeFarm4Future), a sua contribuição para a proteção do meio ambiente (WeFarm4Planet), o
fomento do crescimento económico (WeFarm4Growth) e a manutenção do dinamismo territorial
(WeFarm4Community).
“Proporcionar a cerca de quinhentos milhões de cidadãos alimentos sãos, acessíveis,
sustentáveis e de qualidade será uma preocupação cada vez maior. Perante o elevado número
de agricultores europeus que se reformarão nos próximos anos, o setor agrícola europeu,
agora mais do que nunca, deve tornar-se mais atrativo para os novos agricultores. Para
conseguir isso, os responsáveis políticos europeus devem centrar-se na melhoria dos
rendimentos agrícolas, o que permitirá também aos agricultores cumprir o seu papel como
líderes da absorção do carbono e promotores da bioeconomia na luta contra as alterações
climáticas”, defendem os signatários.
Conheça o manifesto em www.wefarm4.eu.

CENTROMARCA
13.maio.2019

DOS VELHINHOS "SHOPPINGS” AOS MODERNOS "MARKETPLACES”
Por questões profissionais, referencio muitas vezes a abertura do primeiro hipermercado em
Portugal, o Continente de Matosinhos, em 1985- Costumo mesmo usar o trocadilho de dizer
que, para quem vive no mundo do grande consumo no nosso país, o AC-DC refere-se a antes
do Continente e depois do Continente.
Fonte: Vida Económica
Leia a notícia aqui
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ACICO – NOVOS ÓRGÃOS SOCIAIS – 2019 A 2022
Informamos que no passado dia 8 de Maio teve lugar a eleição dos Corpos Sociais da ACICO
para o triénio 2019/2022, passando a Direcção a ter a seguinte composição:

PRESIDENTE
REPRESENTADA POR

SOVENA OILSEEDS PORTUGAL, S.A.
Rui Miguel Anselmo Farinha Costa

VICE-PRESIDENTE
REPRESENTADA POR:

BUNGE IBÉRICA PORTUGAL, S.A.
João Miguel Balagué Barata Roda Santos

VICE-PRESIDENTE

LOUIS DREYFUS COMMODITIES PORTUGAL, Lda.

REPRESENTADA POR

Paulo Fernando Rodrigues Costa e Sousa

VICE-PRESIDENTE
REPRESENTADA POR:

IBEROL – Sociedade Ibérica de Biocombustíveis e Oleaginosas,
S.A.
Mário Augusto Pires Robalo

VICE-PRESIDENTE
REPRESENTADA POR:

DACSA ATLANTIC, S.A.
Luís Filipe Belo Marques
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