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DE ALIMENTOS COMPOSTOS PARA ANIMAIS

INFORMAÇÃO
SEMANAL

FLASH INFORMATIVO

• AMBIENTE: Comissão Europeia divulga estudo “independente” sobre o impacto da PAC no
combate às alterações climáticas e redução dos GEE; DG AGRI deverá responder às
conclusões do estudo até dia 29 de junho

• PAC: Conselho informal Agrícola e das Pescas não chega a acordo sobre principais aspetos
da reforma da PAC; dossier vai transitar para a Finlândia, mas a Roménia apresentará um
relatório em 18 de junho

• ALIMENTAÇÃO ANIMAL: FEFAC apresentou, no quadro dos seus 60 Anos, uma brochura
sobre os coprodutos que pode ser descarregada na respetiva notícia

• BOLSA DO PORCO (06/06/19): Prossegue a tendência de subida (0,050 €/kg carcaça)
• BOLSA DO BOVINO (06/06/19): Tendência de descida de 0,02 € nos novilhos e novilhas;
manutenção nas restantes categorias

• PREÇOS MÉDIOS DE PRODUTOS PECUÁRIOS (semana de 03 a 09/06/19):
AVES: Tendência de estabilidade em todos os produtos avícolas
BOVINOS: Estabilidade na generalidade dos mercados
SUÍNOS: Tendência de subida nos porcos; mista, nos leitões
OVINOS: Tendência mista, mas estabilidade é nota dominante
• COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS
• INFORMAÇÃO APED
• LEGISLAÇÃO: Diversos regulamentos sobre autorização de aditivos para a alimentação
animal em diferentes espécies; Plano de erradicação da PSA na Bélgica

• RECORTES DE IMPRENSA: Destaque para os Centros de Competências,

Neutralidade
Carbónica 2050 (consulta pública altera posições iniciais) e para os dados de Portugal
relativos ao consumo de carnes; Governo considera Agricultura como essencial para o
desenvolvimento do País

• INSECTA´19, dias 27 e 28 de junho em Ponte de Lima
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NOTÍCIAS DE MERCADOS
AMBIENTE – Comissão divulga relatório sobre o impacto da PAC nas
alterações climáticas e na emissão de GEE
Em 27 de maio de 2019, a Comissão Europeia publicou um relatório (ver external study)
intitulado "Estudo de avaliação do impacto da PAC sobre as alterações climáticas e as
emissões de gases com efeito de estufa".
O estudo (encomendado pela Comissão e considerado “independente”) conclui que a
redução da produção e consumo de produtos animais, com impactos subjacentes à
produção de alimentos compostos para animais, é uma das principais ferramentas para
a redução de GEE.
Os autores são críticos da PAC e em particular no seu contributo para a redução dos impactos
das alterações climáticas em particular no sector pecuário. Em declarações à imprensa, a
Comissão optou por centrar-se nas propostas de política no quadro da PAC pós-2020 para
responder às alterações climáticas e aos desafios da mudança, como têm sido apontados pelo
Comissário Phil Hogan, que reiterou este discurso no âmbito da comemoração dos 60 Anos da
FEFAC, destacando os desafios mas também o papel da pecuária e da Alimentação Animal,
bem como da tecnologia e da relevância da economia circular.
A DG AGRI deverá apresentar uma resposta pormenorizada ao relatório até julho de
2019.
O estudo considera que o impacto da alimentação animal, que pode ser negativo quando se
trata de emissões de GEE (espera-se, no entanto, um aumento da eficiência alimentar),
destacando a terra libertada no caso de ser estimulada a redução na produção e consumo de
produtos pecuários. Centra-se ainda na tecnologia para abordar as emissões entéricas
(aditivos alimentares, maneio da alimentação, processamento do estrume) que não são
consideradas rentáveis, embora a baixa utilização de azoto na ração seja reconhecida como
um elemento para reduzir as emissões.
Os autores identificam o apoio associado voluntário (ajudas ligadas) para aumentar a
autonomia da alimentação proteica/autossuficiência na alimentação ao nível das explorações
(por exemplo, em França) como uma medida de mudança climática não intencional, reduzindo
as importações de proteínas alimentares, com a redução de carbono subjacente (em oposição
a sequestro de carbono com o pastoreio), as emissões relativas à mudança de uso do solo e
vulnerabilidade às mudanças climáticas devido à dependência de importação.
Como exemplo, os autores destacam, na conclusão, que as emissões de GEE podem ser
reduzidas de 4,5-12% quando a ração é produzida localmente.
Enfim, em nossa opinião, trata-se de uma “narrativa” a que já estamos habituados e
salientamos desde já duas ou três questões relevantes:
• Ignora-se a importância da proteína animal nas dietas alimentares
• Ignora-se a relevância dos animais no território e em evitar o abandono do Mundo
Rural
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• O que pode acontecer aos terrenos libertados e às produções de culturas
arvenses e pastagens, e consequentemente, o impacto social e económico
• Não tem em conta a economia circular e a adoção da tecnologia que também ela
está em mudança e bem acelerada (aditivos, alimentação de precisão).
Esperemos que a DG AGRI responda à altura…até em Portugal, o Ministro do Ambiente já
recuou nos seus cenários e admite uma revisão em baixa e a importância da melhoria da
digestibilidade e o recurso à tecnologia.
Uma narrativa à qual temos de responder pela prática, mostrando e demonstrando o que o
Setor está a fazer, e que estamos no bom caminho…
Como temos vindo a afirmar e reafirmar, ainda no dia 11 de junho, em Santarém na FNA:
esta Agenda Ambiental não é exclusiva de ninguém e o Setor também se preocupa (e
bem) com o Ambiente e o Desafio das Alterações Climáticas.
A IACA assumiu desde há muito a sua Visão 2030, em linha com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e numa estratégia proativa, em coordenação
com a FEFAC.

PAC – Conselho Agrícola informal de junho não chega a acordo
No passado dia 4 de junho, o Conselho da agricultura e das pescas da UE (AGRIFISH)
realizou a sua reunião informal em Bucareste.
Apesar dos esforços da Presidência romena, os Ministros da agricultura da UE não deverão
chegar a um acordo político sobre a reforma da Política Agrícola Comum antes do fim da
Presidência romena do Conselho.
Na próxima reunião de Ministros da agricultura, agendada para o Luxemburgo, em 18 de junho
de 2019, o Ministro das Finanças da Roménia, Petre DAEA, apresentará um relatório intercalar
sobre as negociações da PAC.
Nesta reunião de 4 de junho, o Conselho abordou a "investigação na agricultura e na
bioeconomia-criação de sinergias" como o tema-chave da agenda, juntamente com a
discussão, em jeito de Mesa Redonda, sobre o progresso da reforma da PAC.
Os ministros discutiram melhor orientação política para fornecer novos modelos viáveis para o
setor agrícola e agroalimentar, centrado na Bioeconomia, e trazer de volta a inovação e
desenvolvimento como elementos catalisadores.
O ministro romeno da agricultura, Petre DAEA, afirmou que a União Europeia (UE) aumentará
os esforços na investigação agrícola e na bioeconomia, permitindo aos agricultores cumprir as
normas sobre ambiente e clima.
O Comissário Europeu para a agricultura e o desenvolvimento rural, Phil Hogan, acrescentou
que a UE identificará medidas concretas para garantir que todo o ambiente rural beneficia de
investimentos. Durante as discussões sobre a reforma da PAC, os Ministros discordaram sobre
a forma de implementar o plano da Comissão de conceder aos Estados-membros mais
controlo sobre os subsídios às explorações agrícolas, no âmbito do próximo QFP de sete anos
da UE. O Comissário da UE, Phil Hogan, anunciou a preparação de um plano de reserva para
garantir que o atual regime de pagamentos diretos da PAC continue para além de 2020, caso
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as reformas da PAC não estejam finalmente prontas para o próximo ciclo orçamental 20202027.
No entanto, o novo Parlamento Europeu não está vinculado pelas propostas de reforma da
PAC, aumentando o risco de um maior atraso. Tudo vai depender daa constituição da nova
COMAGRI (Comissão de Agricultura) mas é de esperar que exista um alinhamento suficiente
para aprovar o que já foi feito. A ver em julho…
Finalmente, a pedido de vários Ministros, o Ministro das Finanças romeno DAEA concordou em
elaborar um relatório de progresso para a última reunião do Conselho agrícola da UE em 18 de
junho antes de passar a pasta à Presidência finlandesa do Conselho da UE, no segundo
semestre de 2019.

ALIMENTAÇÃO ANIMAL – FEFAC destaca economia circular nos seus 60
anos com uma brochura sobre os coprodutos
No quadro da comemoração dos seus 60 Anos e fazendo jus ao tema “Campeões da
Economia Circular), a FEFAC lançou a sua publicação denominada "Coprodutos, uma parte
essencial da nutrição animal" (ver co-products brochure), que visa criar uma maior
sensibilização entre as partes interessadas da UE e os decisores políticos sobre a utilização
extensiva de coprodutos da indústria alimentar.
A publicação descreve como os coprodutos, provenientes, por exemplo da indústria cervejeira,
polpa de beterraba açucareira e farinha de trigo, são gerados durante a produção de alimentos
e biocombustíveis, bem como o seu valor para os alimentos compostos para animais.
A utilização de coprodutos é uma ilustração do papel que os fabricantes europeus de
alimentos compostos desempenham na economia circular da cadeia alimentar, criando
benefícios económicos e ambientais tanto para o processo de produção original como
para o sector pecuário.
No lançamento da publicação o Presidente da FEFAC, Nick Major afirmou: "uma força
fundamental da indústria alimentar europeia é a sua capacidade e conhecimento para
converter com segurança os coprodutos em alimentos nutritivos para os animais.
No entanto, deve haver uma maior sensibilização para o facto de que a utilização destes
coprodutos resultantes da produção de alimentos, bebidas e biocombustíveis
desempenha um papel fundamental na prevenção dos resíduos (alimentares) e contribui
para reduzir significativamente a pegada ambiental das rações e da produção pecuária ".
A brochura de coprodutos foi distribuída foi entregue no 60 º aniversário da FEFAC, que
decorreu em 6 de junho de 2019, em Bruxelas, sob o tema da Conferência "Campeões de
eficiência de recursos da cadeia alimentar por 60 anos".

Fonte: FEFAC/IACA
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BOLSA DO PORCO

INFORMAÇÃO SEMANAL

Sessão de 06 de junho de 2019

Subida de € 0,050
FIXADA NESTA SESSÃO
(Euros /KG/Carcaça, Classe E, 57% de músculo, entrada Matadouro)

ÚLTIMAS COTAÇÕES REGISTADAS NA U.E

PAÍS

DATA

EUROS

Nas Condições para:

Espanha

06 de junho

1,449

Lérida: Euros peso/vivo

França

05 de junho

1,522

Holanda

31 de maio

1,690

Dinamarca

06 de junho

1,550

Alemanha

05 de junho

1,850

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 13 de junho de 2019 (quinta-feira), pelas 19 horas

A Mesa de Cotações

IS 24/2019 – Semana de 04 a 10/06/2019
Página 5

BOLSA DO BOVINO
INFORMAÇÃO DE MERCADO
SESSÃO Nº 22 de 06 de junho de 2019

TENDÊNCIA: Descida de 0,02 € em Novilhos e Novilhas e manutenção nas
restantes categorias.
Os Novilhos e Novilhas voltaram a descer.

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

Cotação

Novilhos

3,90

Novilhas

3,90

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 13 de junho pelas 18:00h na Feira
Nacional de Agricultura, no pavilhão da CONFAGRI.

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%

2,40

2,40

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%

2,70

2,70

0,00%

2,90

2,50

-13,79%

3,00

3,20

6,67%

3,50

3,50

0,00%

3,50

3,50

0,00%

3,30

3,30

0,00%

2,80

2,80

0,00%

2,50

2,50

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

0,90

0,90

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

1,50

1,50

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

1,60

1,60

0,00%

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia

0,85

0,85

0,00%

Ovo Classificado M (ovotermo) EUR/Dúzia
Médio Tejo

0,75

0,75

0,00%

Frango Vivo -1,8 Kg. EUR/Kg. P. Vivo

0,85

0,85

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)

2,36

2,36

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

1,78

1,82

2,25%

Algarve

sc

-

Beira Interior

sc
1,81

1,84

1,66%

Beira Litoral

1,81

1,84

1,66%

Entre Douro e Minho

1,94

1,96

1,03%

Ribatejo e Oeste

1,82

1,84

1,10%

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

1,86

1,88

1,08%

Mercados

LEITÕES - Cotações nos Principais Mercados de Produção
Semana Anterior em €

Semana Corrente em €

Variação

Alentejo

3,00

2,92

-2,67%

Algarve

2,83

2,83

0,00%

Beira Litoral

2,92

2,92

0,00%

2,92

2,92

0,00%

2,50

2,55

2,00%

Mercados
Leitões até 12 Kg

Ribatejo e Oeste
Leitões de 19 a 25 Kg.
Alentejo

Semana Anterior:
Semana Corrente:
Fonte: SIMA/GPP

De 27/05 a 02/06/2019
De 03 a 09/06/2019

Nota: Devido a orientações comunitárias, o SIMA alterou a definição dos “novilhos de 12 a 18 meses” para

“novilhos de 12 a 24 meses”
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COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS

Fonte: Oil World
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Fonte: Boletín Mercolleida
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APED – FLASH REPORT RETAIL – abril 2019
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LEGISLAÇÃO NACIONAL E COMUNITÁRIA
Jornal Oficial da União Europeia
L 146 – 05 de junho de 2019
Regulamento de Execução (UE) 2019/913 da Comissão, de 29 de maio de 2019,
Relativo à renovação da autorização de carbonato de lantânio octa-hidratado como aditivo em
alimentos para gatos e que revoga o Regulamento (CE) nº 163/2008 (detentor da autorização
Bayer HealthCare AG) PDF
Regulamento de Execução (UE) 2019/914 da Comissão, de 29 de maio de 2019,
Relativo à autorização de uma preparação de Bacillus licheniformis DSM 28710 como aditivo
em alimentos para perus de engorda, perus criados para reprodução e espécies menores de
aves de capoeira de engorda e criadas para postura (detentor da autorização HuvePharma NV)
PDF

Jornal Oficial da União Europeia
L 148 – 06 de junho de 2019
Regulamento de Execução (UE) 2019/929 da Comissão, de 5 de junho de 2019,
Relativo à autorização de uma preparação de endo-1,4-beta-xilanase (EC 3.2.1.8) produzida
por Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) como aditivo em alimentos para frangos de
engorda e leitões desmamados (detentor da autorização Berg and Schmidt GmbH Co. KG)
PDF
Decisão de Execução (UE) 2019/930 da Comissão, de 4 de junho de 2019,
Que aprova o plano de erradicação da peste suína africana nos suínos selvagens em certas
zonas da Bélgica [notificada com o número C(2019) 3967] PDF

RECORTES DA IMPRENSA

AGRICULTURA E MAR Actual
03.junho.2019

CENTROS DE COMPETÊNCIA MARCAM PRESENÇA NA FEIRA NACIONAL DE
AGRICULTURA 2019
A inovação constitui, reconhecidamente, um dos principais desafios da agricultura e da floresta
portuguesa para as próximas décadas.
Ciente desta realidade, dez Centros de Competências decidiram marcar presença na próxima
edição da Feira Nacional de Agricultura, promovendo um stand conjunto que constitui “um claro
sinal de unidade em torno de uma temática que se revela determinante para a competitividade
do sector agro-florestal nacional A Investigação e a Inovação”.
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, inaugura este sábado, 8 de Junho,
pelas 12 horas, a 56.ª Feira Nacional de Agricultura/66.ª Feira do Ribatejo, evento que decorre
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até dia 16, no Centro Nacional de Exposições, em Santarém, e que tem como como tema
central a “Vinha e o Vinho”.
Agenda de Inovação
Explica um comunicado conjunto dos dez Centros que, de facto, numa altura em que o
Ministério da Agricultura está a “ultimar uma Agenda de Inovação para o nosso sector, a
concertação de uma estratégia entre a Administração e os agricultores nacionais,
representados nos diversos Centros de Competências existentes, afigura-se-nos fundamental”.
Atendendo à relevância desta iniciativa, “vimos por este meio convidar todos os interessados a
visitarem este stand, que se pretende que constitua não só um espaço de convívio, como uma
montra de alguns dos produtos que são produzidos no âmbito das actividades e culturas
representadas por estes dez Centros de Competência”, acrescenta o comunicado.
Os Centros de Competência:
•

Centro de Competências da Apicultura e Biodiversidade (CCAB)

•

Centro de Competências do Pinheiro Manso e Pinhão (CCPMP)

•

Centro de Competências do Sobreiro e da Cortiça (CCSC)

•

Centro de Competências para o Tomate Indústria (CCTI)

•

Centro Nacional de Competências das Culturas do Milho e Sorgo (INOVMILHO)

•

Centro Nacional de Competências
Proteaginosas (CEREALTECH)

•

Centro Nacional de Competências dos Frutos Secos (CNCFS)

•

Centro Operativo e de Tecnologia de Regadio – Centro de Competências para o
Regadio Nacional (COTR)

•

Centro Operativo e Tecnológico do Arroz (COTARROZ)

•

Centro Operativo Tecnológico Hortofrutícola Nacional – Centro de Competências
(COTHN)

dos

Cereais

praganosos,

Oleaginosas

e

Fonte: Agricultura e Mar Actual

06.junho.2019

EDIÇÃO GENÉTICA PODE AJUDAR A CRIAR AVES RESISTENTES À GRIPE AVIÁRIA
A utilização de técnicas de edição genética pode ajudar a criar aves resistentes à gripe aviária.
A conclusão é de um estudo realizado por investigadores do Imperial College London em
parceria com o Roslin Institute, da Universidade de Edimburgo, que conseguiram travar a
disseminação do vírus da gripe aviária em células de galinhas desenvolvidas em laboratório
com a utilização de técnicas de edição genética.
IS 24/2019 – Semana de 04 a 10/06/2019
Página 15

De acordo com os investigadores responsáveis pelo estudo, esta descoberta levanta a
hipótese de se poderem criar galinhas geneticamente modificadas que sejam resistentes à
doença.
Na próxima fase do projeto de investigação, os cientistas vão produzir galinhas com esta
mutação genética. Saiba mais sobre o projeto aqui.
Fonte: Veterinária Atual

07.junho.2019

GOVERNO LANÇA NOVO PACOTE DE MEDIDAS VERDES
O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira (6 de junho) um novo pacote de medidas de
descarbonização, de economia circular e de valorização do território nacional. Entre as
medidas está o lançamento do Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas.
De acordo com o Governo, trata-se da aprovação “um conjunto de diplomas que reforçam a
prioridade dada pelo Governo às questões ambientais, tendo em vista o bem-estar e a
qualidade de vida das pessoas”. O Conselho de Ministros salienta que as medidas aprovadas
representam “importantes mudanças no que respeita à descarbonização da sociedade, à
economia circular e à valorização do território”.
Assim, foram aprovadas medidas como ‘O Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050’, no
qual o Executivo nacional assume o compromisso de alcançar a neutralidade carbónica em
Portugal até 2050, o que se traduz num balanço neutro entre emissões de gases com efeito de
estufa (GEE) e o sequestro de carbono pelo uso do solo e florestas, e ainda uma resolução que
contempla a aquisição e locação de veículos de zero emissões por parte de setor empresarial
do Estado, contribuindo para a descarbonização das frotas das empresas públicas. O
compromisso é de “reduzir as emissões nacionais de gases com efeito de estufa entre 45% e
55% até 2030, devendo o setor dos transportes contribuir com uma redução de 40%”.
No que diz respeito à economia circular, foram aprovadas medidas como um “decreto-lei que
estabelece o regime jurídico de produção de água para reutilização, obtida a partir do
tratamento de águas residuais, bem como da sua utilização, por forma a promover a sua
correta utilização e evitar os efeitos nocivos para a saúde e para o ambiente. Face ao consumo
crescente de água, a que acresce a frequência e intensidade das secas, a reutilização constitui
uma origem alternativa, contribuindo para o uso sustentável dos recursos hídricos, na medida
em que permite a manutenção de água no ambiente e a respetiva preservação para usos
futuros (aprovação na generalidade)”. Destaque ainda para uma resolução que altera a
composição do Grupo de Coordenação do Plano de Ação para a Economia Circular (PAEC),
uma medida para assegurar uma maior estabilidade na designação dos representantes das
diferentes áreas e imprimir maior eficácia no acompanhamento das orientações previstas no
PAEC.
Ao nível da valorização do território, o comunicado do Conselho de Ministros realça que
“aprovaram-se quatro iniciativas legislativas que dão continuidade à estratégia de promoção do
ambiente e da natureza como fatores de desenvolvimento do país”, nomeadamente, um
decreto-lei que concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos
IS 24/2019 – Semana de 04 a 10/06/2019
Página 16

municipais no domínio da cogestão das áreas protegidas; um decreto-lei que estabelece o
regime jurídico aplicável ao controlo, à detenção, à introdução na natureza e ao repovoamento
de espécies exóticas da flora e da fauna; um decreto-lei que altera os princípios e normas a
que deve obedecer a produção cartográfica no território nacional; e ainda um Programa de
Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC), que estabelece as linhas de ação e
as medidas de adaptação tendo em vista reduzir as vulnerabilidades do território às alterações
climáticas.
Fonte: Vida Rural

AGRICULTURA E MAR Actual
07.junho.2019

CONSULTA PÚBLICA ALTEROU
NEUTRALIDADE CARBÓNICA 2050

COMPLETAMENTE

O

ROTEIRO

PARA

A

O Conselho de Ministros aprovou hoje, 6 de Junho, assinalando o Dia Mundial do Ambiente, o
Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050. E o agriculturaemar.com noticiou esta proposta
do Ministério do Ambiente.
O que não sabíamos era que o processo de consulta pública, que decorreu de 4 de Dezembro
de 2018 até 28 de Fevereiro de 2019, tinha alterado completamente a propostas do Ministério
do Ambiente.
Assim, a propostas de diminuição do efectivo bovino até 50% não está contemplada no
Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050, segundo apurou o agriculturaemar.com.
Novo Roteiro anunciado pelo Ministério do Ambiente
Apurou o agriculturaemar.com que o novo Relatório, com os novos dados, está ainda na posse
no Ministério do Ambiente e não é ainda público.
Ou seja, os dados do Relatório, publicados no site do Roteiro (aqui), não estão actualizados.
Será o Ministério do Ambiente, de Matos Fernandes, a anunciar as diferenças do Relatório.
Pelo lapso, o agriculturaemar.com pede desculpa aos leitores, ao Governo e, em especial, a
Francisco Gomes da Silva, contribuinte essencial, no que toca à agricultura, para o estudo que
deu origem ao Relatório, através da AgroGes.
Fonte: Agricultura e Mar Actual

09.junho.2019

CADA PORTUGUÊS COME 117 QUILOS DE CARNE NUM ANO
Dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que, em 2018, cada habitante em
Portugal consumiu, em média, 117,4 quilos de carne. Este número equivale a cerca de 300
gramas (dois bifes) por dia.
Ao todo, o consumo de carne chegou, em 2018, às 1.210.000 toneladas.
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Segundo o INE, a carne de porco é a mais consumida: no ano passado, cada habitante
consumiu 44,7 quilos deste tipo de carne. A nível nacional, foram consumidas 460.000
toneladas de carne suína.
A carne de animais de capoeira surge em segundo lugar, com cada português a comer 42,8
quilos num ano (441.000 toneladas a nível nacional). No ano passado, cada português comeu
ainda 20,4 quilos de carne de vaca (210.000 toneladas no total). A carne de ovinos e caprinos
aparece no quarto lugar da lista (2,5 quilos por cada português e 26.000 toneladas no total).
Em 2017, Portugal produziu 889.400 toneladas de carne - Cerca de 50% é feita na zona centro
do país, 25% no Alentejo e os restantes 25% distribuídos pelo resto de Portugal.
Fonte: Jornal i

AGRICULTURA E MAR Actual
09.junho.2019

ANTÓNIO COSTA NA FNA 2019: “AGRICULTURA UM SECTOR ESSENCIAL PARA O
DESENVOLVIMENTO DO PAÍS”
O primeiro-ministro, António Costa, acompanhado do ministro da Agricultura, Luís Capoulas
Santos, visitou hoje, 9 de Junho, a 56.ª Feira Nacional de Agricultura/66.ª Feira do Ribatejo,
evento que decorre até dia 16 de Junho no Centro Nacional de Exposições, em Santarém, e
que tem como central a “Vinha e o Vinho”.
Durante a visita à FNA 2019, António Costa disse que a agricultura é essencial para o
desenvolvimento do País e referiu que a feira “é uma excelente mostra do trabalho dos
agricultores portugueses e do belíssimo momento que a agricultura portuguesa está a viver”.
Para o líder do Governo, este crescimento “deve-se muito a uma opção chave que foi feita.
Todos têm consciência que valeu a pena apostar na agricultura e que faz parte integrante do
nosso futuro”, referiu.
“Agricultura é absolutamente prioritária”
“Quando olhamos para a necessidade de ter medidas para combater as alterações climáticas,
para o desordenamento do território e para a ameaça dos incêndios florestais percebemos que
a agricultura é absolutamente prioritária. A nossa paisagem é desenhada pela agricultura e por
isso a agricultura é um sector fulcral”, disse.
Por outro lado, António Costa referiu que “o futuro do nosso País depende muito do futuro da
agricultura e que não pode deixar de expressar um grande agradecimento pelo trabalho a que
todos os agricultores se dedicam. É uma actividade muito dura, sujeita a muitas incertezas e de
muito risco, mas é felizmente conta com gente dinâmica para ajudar a avançar o País”.
O responsável governativo considerou ainda que “é necessário continuar a investir no sector e
a criar cada vez mais condições para que os produtores agrícolas possam trabalhar. O grande
esforço é dos agricultores, mas há trabalho político que é necessário fazer. Hoje por exemplo já
temos mais de 55 novos mercados abertos para a exportação e este ano vamos ter um
crescimento na exportação de carne de porco graça à abertura do mercado chinês”, concluiu.
FNA 19 destaca os “Melhores Produtos Nacionais”
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A Feira Nacional de Agricultura foi hoje palco da entrega de prémios “Os Melhores dos
Melhores” referentes aos Concursos Nacionais. Estas iniciativas foram realizadas em prova
cega e tiveram como objectivo estimular a produção de qualidade, dar a conhecer os melhores
produtos e incentivar o seu consumo.
Ao longo do dia decorreu também o Concurso de Dressage Nacional e o dia registou
momentos de muita animação com realce para Mesa da Tortura, Largada de Toiros e para o
concerto musical do grupo “Capitão Fausto”.
Fonte: Agricultura e Mar Actual

CENTROMARCA
11.junho.2019

EMPRESAS AVISAM QUE É DIFÍCIL ENCONTRAR ALTERNATIVAS VIÁVEIS ÀS
EMBALAGENS DE PLÁSTICO
Indústria defende que também quer reduzir o plástico, mas o objetivo será mais complicado do
que se pensa.
Fonte: TSF Online
Leia a notícia aqui
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INSECTA’19
II Congresso Internacional sobre Produção e Utilização de
Insectos
A APEZ vai levar a cabo nos próximos dias 27 e 28 de Junho o II Congresso Internacional
sobre Produção e Utilização de Insectos - INSECTA'19, na ESA-IPVC (Ponte de Lima).
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