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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS  
 DE ALIMENTOS COMPOSTOS PARA ANIMAIS  

                                                INFORMAÇÃO  
                                                SEMANAL 

 
 
 
 
 

FLASH INFORMATIVO 
 
 

 

 SUSTENTABILIDADE: Comissão do Ambiente do Parlamento Europeu (COMENVI) debateu 
tema da Desflorestação e o aprovisionamento da soja, com o tema de fundo da Amazónia    

 ALIMENTAÇÃO ANIMAL: Principais conclusões do Colégio de Diretores-Gerais da FEFAC; 
prioridades da presidência da Finlândia, reforma da PAC, Plano Proteico da União Europeia, 
Decisão do TEJ sobre mutagénese, Sustentabilidade e Ambiente, e Governação da FEFAC no 
topo da Agenda    

 BOLSA DO PORCO (05/09/19): Tendência de manutenção  

 BOLSA DO BOVINO (05/09/19): Manutenção em todas as categorias   

 PREÇOS MÉDIOS DE PRODUTOS PECUÁRIOS (semana de 02/09/19 a 08/09/19):  

AVES: Estabilidade nos produtos avícolas   

BOVINOS: Estabilidade nos mercados de referência 

SUÍNOS: Manutenção nos porcos e leitões   

OVINOS: Manutenção é a nota dominante    

 

 PREÇOS DOS CEREAIS NO MERCADO INTERNO 

 COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS 

 INFORMAÇÃO APED 

 LEGISLAÇÃO: Reg. (UE) nº 2019/1381, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho, 
relativo à transparência e sustentabilidade da avaliação de risco na cadeia alimentar  

 INTERPROFISSIONAL: FILPORC já foi reconhecida pelo Ministério da Agricultura  

 RECORTES DE IMPRENSA: Exportações agroalimentares em alta, cresceram mais do que as 

importações, até julho; nova Comissão Europeia tem a Polónia na pasta da Agricultura, Phil 
Hogan no Comércio, Chipre na Saúde e Segurança Alimentar, e a Comissária Elisa Ferreira 
nos Fundos de Coesão e Reformas; Comissão tem uma forte “Agenda Verde” e a Holanda vai 
estar na liderança das políticas relativas às Alterações Climáticas, com a Lituânia a assumir o 
Ambiente e Oceanos 
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NOTÍCIAS DE MERCADOS 
 
 

SUSTENTABILIDADE – Comissão do Ambiente do Parlamento Europeu 
debateu tema da desflorestação 

No passado dia 5 de setembro, a Comissão Ambiente do Parlamento Europeu (COMENVI) 
partilhou pontos de vista com a Comissão Europeia sobre a Comunicação "Intensificar a ação 
da UE para proteger e restabelecer as florestas mundiais", publicada em 23 de julho de 
2019 (ver aqui).  

O Diretor-Geral da DG ENVI para o desenvolvimento sustentável global, Astrid Schomaker, 
apresentou a comunicação de julho e elaborou as 5 prioridades: 

 Ações do lado da procura,  

 Ações do lado da oferta,  

 Reforço da cooperação internacional,  

 Apoio financeiro para práticas sustentáveis,  

 Acesso à informação de apoio ao desmatamento.  

Como próximos passos no curto prazo, mencionou o planeamento de uma Conferência da DG 
ENVI sobre Desflorestação para 22 e 23 de janeiro de 2020, a criação da plataforma 
multilateral e do Observatório da UE sobre a desflorestação.  

Astrid Schomaker afirmou que a Comissão Europeia não tem "ideias preconcebidas" sobre 
as potenciais medidas regulamentares do lado da procura, mas destacou o elevado nível de 
ambição do novo Presidente da Comissão Europeia, Úrsula Vonder Leyen.  

Referiu ainda que qualquer tipo de medida regulamentar também precisa ser implementável e 
acessível, considerando a complexidade das cadeias de abastecimento, bem como a 
conformidade com as normas da OMC.  

Por outro lado, Astrid Schomaker reafirmou que "as soluções de longo prazo não podem ser 
unilaterais", apontando para a importância do diálogo com os países produtores e entendendo 
a sua perspetiva.  

Por último, reiterou as declarações anteriores da Comissão Europeia de que o acordo 
comercial UE-Mercosul é eficaz para que países como o Brasil cheguem ao Acordo de 
Paris, o que significa que as florestas precisam ser preservadas e "a moratória da soja 
precisa ser mantida".  

O Presidente da COMENVI, Pascal CANFIN (renovar a Europa, FR), afirmou que os 
coordenadores do grupo político COMENVI são favoráveis ao apoio ao desenvolvimento de um 
relatório de iniciativa do Parlamento Europeu (PE) no seguimento da comunicação da 
Comissão.  

Será tomada uma decisão numa reunião em Estrasburgo durante o plenário do PE de 16 a 19 
de setembro.  

O coordenador do PPE da COMENVI, Peter Liese (DE), destacou o desejo de organizar uma 
"audiência pública importante" sobre o tema do desmatamento para enfatizar a 
importância da questão.  

A FEFAC, juntamente com a COCERAL e a FEDIOL, irão manter contactos com os 
eurodeputados para reuniões durante o plenário do PE de 16 a 19 de setembro para debater a 
desflorestação, entre outros itens.  

Entretanto, a ABIOVE (Associação Brasileira dos Extratores de Óleos Vegetais) negou 
quaisquer ligações entre o cultivo de soja e os incêndios na floresta da Amazónia. Os nossos 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2019/09-04/COM_COM20190352_EN.pdf
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colegas da ABIOVE referem-se, inclusive, à atividade mínima das plantações de soja nos 10 
municípios mais afetados pelos incêndios florestais.  

Entretanto, ADM, Bunge e Cargill afirmaram que não irão adquirir matérias-primas provenientes 
de áreas recém-desmatadas na Amazónia. 

 

 

ALIMENTAÇÃO ANIMAL – Conclusões da reunião do Colégio dos Diretores-
Gerais da FEFAC  

Tal como previsto, a 34 ª reunião do Colégio dos Diretores-Gerais da FEFAC teve lugar nos 
dias 5 e 6 de setembro, em Helsínquia, potenciando os contactos com a atual Presidência 
finlandesa da União Europeia. De resto, como é habitual, este tipo de reuniões da FEFAC têm 
lugar, em cada semestre, nos países que assumem as presidências rotativas da União.  

Já está consignado que a próxima será em Zagrebe, em 21 de fevereiro (Croácia), e em 2021, 
será a vez de Portugal.   

Foram passados em revista os seguintes temas: 

 

 Prioridades de trabalho da Presidência finlandesa do Conselho da UE (Reforma da 
PAC, plano proteico da UE e decisão do TEJ sobre Mutagénese)  

O Colégio congratulou-se com a decisão da COMAGRI de utilizar os relatórios anteriores sobre 
a reforma da PAC como elemento base na preparação da posição do Parlamento Europeu.  

Incentivou ainda a FEFAC a continuar a fazer lobby para a utilização do balanço proteico da 
UE como instrumento de avaliação dos futuros planos estratégicos nacionais da PAC, 
salientando que alguns Estados-membros ainda hesitam em utilizá-lo como referência para o 
estabelecimento de um balanço proteico nacional.  

Os membros do Colégio recomendaram manter o balanço na sua forma atual e concordaram 
com o COPA/COGECA e com o MTK (produtores de cereais da Finlândia) na preparação de 
workshops de acompanhamento sobre o Plano Europeu de Proteínas e a decisão do TEJ 
(Tribunal Europeu de Justiça), em novembro de 2019, quer em Helsínquia, quer em Bruxelas.  

Os Diretores-Gerais das Associações analisaram ainda a atualização da Euroseeds sobre a 
decisão do TEJ e, em particular, sobre os desafios para o desenvolvimento de técnicas de 
melhoramento de plantas que não conseguem distinguir entre a mutação natural e a edição do 
genoma no caso de modificações do genoma de um número reduzido de pares de base de 
ADN.  

A FEFAC lembrou o Colégio dos Diretores sobre a moratória GM da União Europeia, de 
1998-2003, uma altura em que o legislador da UE permitia "conter" a rotulagem dos 
alimentos para animais, na ausência de metodologia validada de testes GM.  

Esta pode ser uma solução alternativa. 

 

 Sustentabilidade & Ambiente  

O Colégio dos Diretores destacou a necessidade de melhorar a recolha de dados de tendência 
da indústria para apoiar declarações públicas sobre os incêndios na Amazónia e a 
dependência da indústria alimentar da UE sobre a soja importada do Brasil.  

Observou o objetivo do plano de ação da FEFAC/IDH para melhorar a monitorização da 
utilização, pela indústria, de soja responsável e “livre de desmatamento”, e recomendou o 
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Comité de produção de alimentos compostos industriais (ICFP) a elaboração de relatórios 
sobre a soja responsável e soja proveniente de “desmatamento livre”.  

Os membros concordaram com a necessidade de as associações nacionais serem capazes de 
elaborarem relatórios sobre a utilização de soja a partir de programas que ainda não foram 
aferidos pelo ITC, desde que sejam claramente referenciados (por exemplo, soja do Canadá, 
soja da Amazónia ou soja Europeia (por desmatamento livre).  

Concordaram igualmente com o objetivo da FEFAC de melhorar os relatórios de tendências 
“Outlook” sobre o consumo de alimentos compostos e soja, mas solicitou ao ICFP para 
simplificar os formulários de comunicação (por exemplo, nenhuma categoria de subespécies).  

Além disso, concordaram em realizar entrevistas bilaterais com o Secretariado da FEFAC, a fim 
de procurar possibilidades para melhorar o sistema de recolha de dados e informações da 
FEFAC. 

Com a presença de representantes da atual Presidência, realizaram um intercâmbio aberto 
com as autoridades finlandesas competentes sobre o programa de trabalho da Presidência da 
UE, nomeadamente a comunicação da Comissão relativa à proteção das florestas mundiais.  

A Presidência finlandesa convidou a FEFAC a apresentar observações sobre a comunicação 
no evento das partes interessadas, cuja realização deve ter lugar em 26 de setembro de 2019, 
em Bruxelas.  

A Presidência finlandesa salientou a necessidade de uma cooperação plena com os 
países exportadores e com o Conselho Agrícola da UE, que detém a liderança nesta 
proposta, discutirá as recomendações do grupo de trabalho sobre proteção florestal e 
outras relacionadas com o Conselho, no âmbito dos Grupos de Trabalho, em 14 e 15 de 
outubro de 2019.  

O Colégio dos Diretores-Gerais congratulou-se com o progresso do trabalho sobre o projeto de 
Carta de Sustentabilidade FEFAC 2030 a ser apresentado e aprovado no XXIX Congresso 
FEFAC, em Antuérpia, em 4 de junho de 2020, e incentivou o Comité de Sustentabilidade 
para identificar denominadores comuns, por exemplo, indicadores para cada um dos 6 temas 
que poderiam ser subscritos por todos os membros da FEFAC.  

Esta estratégia reforçará a credibilidade/visibilidade geral da Carta, mantendo a flexibilidade 
das associações nacionais para listar as objeções/ações de sustentabilidade que sejam 
consideradas prioritárias a nível nacional.  

Por outro lado, foram observados progressos no trabalho a nível da UE para promover o PEF 
como ferramenta de recolha de conhecimentos nas futuras propostas legislativas da UE 
(economia circular, rótulo ecológico, etc.). 

O Colégio apelou à FEFAC para fornecer a atualização do PEF/GFLI Q&A, para explicar os 
principais benefícios decorrentes da utilização do PEF & GFLI na sociedade e ao nível 
das associações nacionais. 

Recorde-se aqui a abordagem da IACA/FIPA, com o Projeto PEFMED.  

Os membros do Colégio incentivaram o Comité de Sustentabilidade a estabelecer uma 
comunicação pública conjunta com os parceiros a jusante (EDA, UECBV, AVEC, etc.) e o 
COPA/COGECA para realçar os benefícios da abordagem do PEF como abordagem baseada 
na ciência para medir os progressos no caminho rumo ao sector pecuário “carbono neutro em 
2050”, em consonância com o novo objetivo da Comissão da UE, estabelecido no "acordo 
verde" anunciado pela nova presidente da Comissão, Úrsula von der Leyen. 

Temas, neste momento da maior relevância e atualidade.  
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 Gestão da segurança alimentar  

Neste dossier, o Colégio analisou, com preocupação, as conclusões iniciais do projeto de 
parecer da EFSA sobre os riscos de transmissão do vírus da PSA nos alimentos para animais, 
que classificou a ração comercial de risco mais elevado do que os alimentos fabricados nas 
explorações, o que é um perfeito absurdo.  

Os membros concordaram em apoiar os esforços da Task Force para a Biossegurança para 
recolher estudos adicionais sobre o impacto das tecnologias de cortejo alimentar para reduzir 
os riscos de contaminação microbiana, tendo em vista apoiar os esforços da DG SANTE para 
ajudar a EFSA na revisão do seu projeto de parecer, que foi bloqueado pela DG SANTE em 
julho de 2019.  

O novo Parecer é esperado agora para publicação em finais de 2020. 

Observaram as atuais conclusões negativas do Grupo de Trabalho de aferição da FEFAC ITC 
sobre a adequação do projeto de critérios da lista de verificação para a aferição dos regimes de 
garantia de segurança alimentar 

Salientaram a necessidade do Comité de Gestão da Segurança Alimentar chegar a uma 
recomendação de decisão, tendo em vista o Conselho FEFAC de 4 de dezembro de 2019.  

 

 Modelo de Governação da FEFAC  

A FEFAC agradeceu aos membros do Colégio por terem respondido de forma muito proativa 
ao convite para nomear "novos" candidatos do Conselho de administração para a eleição de 3 
de junho de 2020, durante o XXIX Congresso (novo Board), observando que foram recebidas 
13 candidaturas, totalmente em linha com os novos Estatutos aprovados na última 200 ª 
reunião do Conselho.  

De referir que a IACA já apresentou a sua candidatura a este novo Órgão da FEFAC, estando 
já incluída no número acima referido.  

O Colégio dos Diretores-Gerais tomou conhecimento do objetivo do Praesidium em aceitar as 
Regras de Procedimento (RoP) entretanto revistas, que se concentram nos poderes e no 
funcionamento do novo Conselho, incluindo mais precisão nos critérios de elegibilidade para 
futuros membros daquele Órgão.  

A proposta final será submetida à próxima reunião do Conselho de 4 de dezembro de 
2019.  

O Presidente da FEFAC, Nick Major, repetiu o seu apelo a um candidato presidencial que 
deveria vir idealmente de outra região (Europa Central ou do Sul).  

A próxima reunião do Colégio dos Diretores-Gerais da FEFAC está prevista para Zagreb, no 
dia 21 de fevereiro de 2020, uma vez que a Croácia terá a Presidência da União Europeia 
neste semestre. 

Entretanto, relembra-se que irão decorrer em Lisboa, a 24 (de tarde) e na manhã de 25 de 
outubro, antes da Conferência dos 50 Anos da IACA, o Preasidium e o Comité Diretor da 
FEFAC, pelo que contaremos com a presença, em Lisboa, dos principais líderes europeus da 
Indústria da Alimentação Animal.   

 

Fontes: FEFAC/IACA 
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BOLSA DO PORCO 
 
 
 

INFORMAÇÃO SEMANAL 
 
 

Sessão de 05 de setembro 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 05 de setembro 1,465 Lérida: Euros peso/vivo 

França 05 de setembro 1,691 
Plérin: em Euros, 
carcaça, TMP. 

Holanda 30 de agosto 1,770 
Utrechtse: em Euros, 
com 56% de carne 

Dinamarca 05 de setembro 1,610 
Em Coroas DK, 
convertido em Euros, 
carcaça, 57% de carne 

Alemanha 04 de setembro 1,850 
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 12 de setembro de 2019 (quinta-feira), pelas 19 horas 
 
 
 A Mesa de Cotações 
 
 
 
 
 

http://www.bolsadoporco.com/
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BOLSA DO BOVINO 
 

 
INFORMAÇÃO DE MERCADO 

 
 

SESSÃO Nº 33 de 05 de setembro de 2019 
 

 

 

TENDÊNCIA: Manutenção em todas as categorias. 
 
 
Esta semana foi de manutenção em todas as categorias. 
 

 

 

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

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
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 12 de setembro, pelas 18:15h, na sede 
da Bolsa do Bovino do Montijo. 
 
 
 
 
 
A Mesa de Cotações  
 

Categoria Cotação 

Novilhos 3,80 

Novilhas 3,80 

Vitela 4,70 

Vacas 2,25 
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PREÇOS MÉDIOS NA PRODUÇÃO DE PRODUTOS PECUÁRIOS 
 

BOVINOS - Cotações nos Principais Mercados de Produção 

Mercados Semana Anterior em € Semana Corrente em € Variação 

Alentejo Litoral (Produção) 
   

Novilho 12 a 24 meses Cruz. Charolês EUR/Kg P. Carcaça 4,00 4,00 0,00% 

Entre Douro e Minho (Produção)       

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% 

Vitelo 3 a 6 meses - Turina EUR/Unidade 250,00 250,00 0,00% 

Castelo Branco (Produção)       

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% 

Coimbra (Produção)       

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 3,30 3,30 0,00% 

Vitelo 3 a 6 meses - Turina EUR/Unidade 250,00 250,00 0,00% 

Elvas (Produção)       

Novilho 12 a 24 meses Cruz. Charolês EUR/Kg P. Carcaça 3,80 3,80 0,00% 

Guarda (Produção)       

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% 

Ribatejo (Produção)       

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 3,30 3,30 0,00% 

Vaca Abate Cruz. Charolês EUR/Kg. P. Carcaça 2,10 2,10 0,00% 

Vaca Abate Turina EUR/Kg. P. Carcaça 1,80 1,80 0,00% 

Vitelo 3 a 6 meses - Turina EUR/Unidade 290,00 290,00 0,00% 

Évora (Produção)       

Novilho 12 a 24 meses Cruz. Charolês EUR/Kg P. Carcaça 3,85 3,85 0,00% 

Vaca Abate Cruz. Charolês EUR/KG. P. Carcaça 2,25 2,25 0,00% 

OVINOS - Cotações nos Principais Mercados de Produção 

Mercados Semana Anterior em € Semana Corrente em € Variação 

Alentejo Litoral (Produção) 
   

Borrego 22 a 28 Kg. Raça não Especificada EUR/KG. P. Vivo 3,10 3,10 0,00% 

Alentejo Norte (Produção)       

Borrego 22 a 28 Kg. Raça não Especificada EUR/KG. P. Vivo 2,60 2,60 0,00% 

Beja (Produção)       

Borrego 22 a 28 Kg. Raça não Especificada EUR/KG. P. Vivo 2,50 2,60 4,00% 

Castelo Branco (Produção)       

Borrego <12 Kg. Raça não Especificada EUR/Kg. P. Vivo 3,80 3,80 0,00% 

Coimbra (Produção)       

Borrego <12 Kg. Raça não Especificada EUR/Kg. P. Vivo 4,50 4,50 0,00% 

Cova da Beira (Produção)       

Borrego <12 Kg. Raça não Especificada EUR/Kg. P. Vivo 4,25 4,25 0,00% 

Elvas (Produção)       

Borrego 22 a 28 Kg. Raça não Especificada EUR/KG. P. Vivo 2,90 2,90 0,00% 

Estremoz (Produção)       

Borrego 22 a 28 Kg. Raça não Especificada EUR/KG. P. Vivo 2,80 2,80 0,00% 

Évora (Produção)       

Borrego 22 a 28 Kg. Raça não Especificada EUR/KG. P. Vivo 2,45 2,45 0,00% 

Ribatejo (Produção)       

Borrego 22 a 28 Kg. Raça não Especificada EUR/KG. P. Vivo 2,00 2,00 0,00% 
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AVES / OVOS - Cotações nos Principais Mercados de Produção 

Mercados Semana Anterior em € Semana Corrente em € Variação 

Dão - Lafões (Produção)    

Frango Vivo -1,8 Kg. EUR/Kg. P. Vivo 0,85 0,85 0,00% 

Ovo a peso 60-68 g EUR/KG  0,84 0,84 0,00% 

Dão - Lafões (Grossista)         

Frango 65% - 1,1 a 1,3 Kg. EUR/Kg. P. Carcaça 1,60 1,50 -6,25% 

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia 1,00 1,00 0,00% 

Ovo Classificado M (ovotermo) EUR/Dúzia 0,90 0,90 0,00% 

Litoral Centro (Grossista)        

Frango 65% - 1,1 a 1,3 Kg. EUR/Kg. P. Carcaça 1,60 1,55 -3,13% 

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia  1,00 0,95 -5,00% 

Ovo Classificado M (ovotermo) EUR/Dúzia 0,90 0,85 -5,56% 

Médio Tejo        

Ribatejo e Oeste         

Frango Vivo -1,8 Kg. EUR/Kg. P. Vivo 1,00 1,00 0,00% 

Ovo a peso 60-68 g EUR/KG  0,95 0,95 0,00% 

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia (Grossista) 1,10 1,10 0,00% 

Ovo Classificado M (ovotermo) EUR/Dúzia (Grossista) 1,00 1,00 0,00% 

Perú 80% 5,7 a 9,8 Kg. EUR/KG - P. Carcaça (Grossista) 2,36 2,36 0,00% 

SUÍNOS - Cotações nos Principais Mercados de Produção 

PORCO Classe E (57%) 

Mercados Semana Anterior em € Semana Corrente em € Variação 

Alentejo 1,92 1,92 0,00% 

Algarve sc sc   

Beira Interior 1,91 1,91 0,00% 

Beira Litoral 1,91 1,91 0,00% 

Entre Douro e Minho 2,04 2,04 0,00% 

Ribatejo e Oeste 1,90 1,90 0,00% 

COTAÇÃO MÉDIA NACIONAL (*) 1,95 1,95 0,00% 

* Cotação com base no volume de abate de cada área de mercado 

LEITÕES - Cotações nos Principais Mercados de Produção 

Mercados Semana Anterior em € Semana Corrente em € Variação 

Leitões até 12 Kg    
Alentejo 3,08 3,08 0,00% 

Algarve 2,83 2,83 0,00% 

Beira Litoral 3,33 3,33 0,00% 

Ribatejo e Oeste 3,08 3,08 0,00% 

Leitões de 19 a 25 Kg.       

Alentejo 2,20 2,20 0,00% 

 
 

CEREAIS - PREÇOS DO MERCADO INTERNO 
Mercados Semana Anterior em € Semana Corrente em € Variação 

LISBOA       

Trigo Mole Forrageiro 184,00 180,00 -2,17% 

Cevada Forrageira (Hexástica) 180,00 175,00 -2,78% 

Milho Forrageiro 176,00 173,50 -1,42% 

Semana Anterior :            De 26/08 a 01/09/2019 
Semana Corrente:            De 02 a 08/09/2019 
Fonte: SIMA/GPP 
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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 – Julho 2019 
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LEGISLAÇÃO NACIONAL E COMUNITÁRIA 
 

Diário da República 
Série I – nº 168 – 03 de setembro 2019 

Lei n.º 86/2019: 
Promoção e desenvolvimento do ecoturismo PDF 

Lei n.º 88/2019:  
Redução do impacto das pontas de cigarros, charutos ou outros cigarros no meio ambiente 
PDF 

Lei n.º 89/2019: 
Primeira alteração à Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto, que estabelece o regime jurídico da 
estruturação fundiária PDF 
 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 228 – 04 de setembro de 2019 

Decisão de Execução (UE) 2019/1385 da Comissão de 3 de setembro 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) 6432] PDF 
 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 230 – 06 de setembro de 2019 

Decisão de Execução (UE) 2019/1389 da Comissão de 4 de setembro de 2019, 
Que autoriza derrogações ao Regulamento (UE) nº 1307/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho e ao Regulamento Delegado (UE) nº 639/2014 da Comissão no que diz respeito à 
aplicação de determinadas condições relativas ao pagamento por ecologização referente ao 
exercício de 2019, na Bélgica, em Espanha, em França, na Lituânia, na Polónia e em Portugal 
[notificada com o número C(2019) 6438] PDF 
 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 231 – 06 de setembro de 2019 

Regulamento (UE) 2019/1381 do Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de junho de 
2019, 
Relativo à transparência e sustentabilidade do sistema da UE de avaliação de risco na cadeia 
alimentar, e que altera os Regulamentos (CE) nº 178/2002, (CE) nº 1829/2003, (CE) nº 
1831/2003, (CE) nº 2065/2003, (CE) nº 1935/2004, (CE) nº 1331/2008, (CE) nº 1107/2009, 
(UE) 2015/2283 e a Diretiva 2001/18/CE PDF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124392058/details/maximized?serie=I&day=2019-09-03&date=2019-09-01&dreId=124392037
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124392060/details/maximized?serie=I&day=2019-09-03&date=2019-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124392061/details/maximized?serie=I&day=2019-09-03&date=2019-09-01
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1385&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1389&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1381&from=PT
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RECORTES DA IMPRENSA 
 

 
06.setembro.2019 

FILPORC OBTÉM RECONHECIMENTO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 

O Secretário de Estado de Agricultura e Alimentação assinou em 30 de Julho de 2019 o 
Despacho nº 7038/2019, publicado em 3 de Agosto, que reconhece a FILPORC - Associação 
Interprofissional da Fileira da Carne de Porco como Organização 
Interprofissional representativa da fileira da carne de porco, produção, transformação e 
comercialização. 

Com o presente reconhecimento, o setor alcança um nível superior de autorregulação, 
potenciador de um diálogo construtivo para uma fileira mais resiliente, mais forte e mais 
dinâmica. 

Para as organizações intervenientes neste processo, este reconhecimento significa a 
concretização de um desígnio perseguido durante duas décadas, formalizando assim a criação 
de uma organização que virá dar um grande impulso à fileira da carne de suíno portuguesa em 
matérias como promoção e internacionalização do sector, nomeadamente no que concerne às 
relações comerciais que poderão ser estabelecidas com países terceiros. 

Esta é uma estrutura que vem preencher uma lacuna no sector e na economia do país, numa 
altura em que, de forma generalizada, por toda a Europa a carne – e particularmente a carne 
de porco – está genericamente estigmatizada do ponto de vista nutricional, é fundamental que 
nasça uma estrutura que se ocupe de fomentar, promover e divulgar estudos que mostrem que 
o estigma é injustificado. 
 
 

CENTROMARCA 
09.setembro.2019

MARCAS DA DISTRIBUIÇÃO CRESCEM ACIMA DAS MARCAS DE FABRICANTE PELA 
PRIMEIRA VEZ NO ÚLTIMO ANO 

Os Bens de Grande Consumo (BGC) registaram um crescimento de 3,7% entre 15 de julho e 
11 de agosto. De acordo com os dados da Nielsen, pela primeira vez no último ano, as Marcas 
da Distribuição (+5,6%) cresceram acima das Marcas de Fabricante (+2,8%) em praticamente 
todas as categorias. 

Fonte: Distribuição Hoje 
Leia a notícia aqui 

 
 

CENTROMARCA 
09.setembro.2019

PORTUGUESES ESTÃO MAIS PONDERADOS NAS COMPRAS 

A crise marcou os portugueses, que acham que ela ainda não passou e mantiveram alguns 
hábitos como uma maior contenção e ponderação nas compras, revela o 2.º Grande Inquérito 
de Sustentabilidade hoje divulgado. 

Fonte: Público 
Leia a notícia aqui 

https://www.distribuicaohoje.com/insights/marcas-da-distribuicao-crescem-acima-das-marcas-de-fabricante-pela-primeira-vez-no-ultimo-ano/
https://www.publico.pt/2019/09/04/sociedade/noticia/portugueses-estao-ponderados-compras-1885443
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09.setembro.2019 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA ACUSA LÍDER DO CDS DE MANIPULAR NÚMEROS DO 
PDR 2020 

O ministério da Agricultura acusou esta segunda-feira (9 de setembro) a presidente do CDS e 
antiga ministra da Agricultura, Assunção Cristas de “manipular” os números do PDR 2020. As 
declarações surgem depois de Cristas ter afirmado este domingo que é “inaceitável que o 
Governo tenha 22 mil candidaturas aos fundos para a agricultura à espera de serem 
aprovadas”. 

Numa nota enviada às redações, o gabinete do ministro da Agricultura diz que “o Programa de 
Desenvolvimento Rural PDR 2020 entrou em vigor a 01.01.2014. Dois anos depois, no final de 
2015, quando o atual Governo entrou em funções, estavam por decidir 90,9% das candidaturas 
entradas durante o mandato de Assunção Cristas como Ministra da Agricultura. O facto de 
estar em curso o período de pré-campanha eleitoral não justifica a manipulação grosseira de 
números por parte de uma deputada que ocupou a pasta da Agricultura durante quase cinco 
anos, vindo agora criticar o Governo por apresentar uma taxa de decisão de 81,7%, quando a 
sua própria taxa de decisão foi de 9,1%, deixando por aprovar 12 614 projetos.” 

O ministério da Agricultura diz que, até ao momento, no âmbito do PDR 2020, foram decididas 
46 656 candidaturas de projetos de investimento, de um total de 57 112 candidaturas 
validadas. “Das 10 456 candidaturas em processo de análise, a maioria corresponde aos 
concursos recentemente abertos, encontrando-se em processo de análise, dentro dos prazos 
normais”, acrescenta. 

O gabinete de Capoulas Santos diz ainda que “embora não tenha participado numa única 
reunião da Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar, à qual pertence, a deputada Assunção 
Cristas tem obrigação de conhecer os números que respeitam à execução do programa: 
Portugal é o 4.º Estado Membro da União Europeia com melhor execução do PDR 2020 (54%), 
sendo que o ritmo de execução imprimido pelo Governo determinou que se verifique, neste 
momento, um avanço de cerca de um ano sobre o desempenho do programa gerido por 
Assunção Cristas, o PRODER, cuja execução estava em 41%, no período homólogo.” 

 
 

 
09.setembro.2019 

IMPORTAÇÕES SOBEM SEIS VEZES MAIS QUE EXPORTAÇÕES EM JULHO 

Os mais recentes dados divulgados pelo INE confirmam o agravamento do desequilíbrio na 
balança comercial de bens. A compra de aviões ao exterior continua a penalizar as contas e a 
França foi o maior parceiro comercial neste mês. 

As exportações de bens em Portugal aumentaram 1,3% em julho (3%, excluindo os 
combustíveis e lubrificantes), o que representa um ritmo seis vezes inferior ao crescimento 
verificado nas importações de mercadorias (7,9%) neste mês, anunciou o Instituto Nacional de 
Estatística. 

No destaque à imprensa divulgada esta segunda-feira, 9 de setembro, o organismo liderado 
por Francisco Lima destaca "o acréscimo de 27,9% nas importações de material de transporte", 
sobretudo na rubrica referente maioritariamente a aviões, que contribuiu 4,2 pontos percentuais 
para a taxa de variação homóloga total. 

Prosseguindo o desequilíbrio que já se tinha acentuado na primeira metade do ano, com o 
crescimento das importações a triplicar o aumento das exportações, o défice da balança 

https://www.vidarural.pt/producao/cristas-diz-que-e-inaceitavel-que-haja-22-mil-candidaturas-a-fundos-para-agricultura-a-espera-de-aprovacao/
https://www.vidarural.pt/producao/cristas-diz-que-e-inaceitavel-que-haja-22-mil-candidaturas-a-fundos-para-agricultura-a-espera-de-aprovacao/
https://www.vidarural.pt/producao/cristas-diz-que-e-inaceitavel-que-haja-22-mil-candidaturas-a-fundos-para-agricultura-a-espera-de-aprovacao/
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comercial de bens atingiu 1.751 milhões de euros em julho, isto é, mais 452 milhões face ao 
mesmo mês de 2018. 

No campo das exportações, os fornecimentos industriais (3,9%) foram os que mais subiram no 
mês em análise, embora todas as grandes categorias económicas tenham aumentado as 
vendas, excetuando os combustíveis e lubrificantes. Em termos de mercados, em valor, França 
foi o que teve o maior aumento (10,8%) nas compras e também nas vendas (67%) a Portugal, 
que dispararam 320 milhões de euros, detalhou o INE. 

Dos dez maiores mercados de destino para as mercadorias portuguesas em 2018, em metade 
foram registados recuos nas transações, em relação a julho do ano passado. Em termos 
percentuais, Angola teve o mais acentuado (-12,2%), mas os mais penalizadores, em euros, 
foram Espanha (22 milhões), que é o maior mercado externo, o Reino Unido (21 milhões) e a 
Alemanha (17 milhões). 

 
 

 
10.setembro.2019 

COMISSÃO VON DER LEYEN: UMA UNIÃO MAIS AMBICIOSA 

A presidente eleita Ursula von der Leyen apresentou hoje a sua equipa e a nova estrutura da 
próxima Comissão Europeia. 

A nova Comissão pretende refletir as prioridades e as ambições que haviam sido anunciadas 
nas orientações políticas. É estruturada em torno dos objetivos que nortearam a eleição de 
Ursula von der Leyen pelo Parlamento Europeu. 

No cerne dos nossos esforços está a necessidade de fazer face às alterações climáticas, 
tecnológicas e demográficas que têm vindo a transformar as nossas sociedades e modos de 
vida. Algumas das potências já existentes optaram por enveredar por novos caminhos 
isoladamente. Novas potências têm vindo a emergir ou a consolidar-se. Este facto tem causado 
algum desconforto e mesmo ansiedade em muitas populações por toda a Europa. Cabe à UE 
liderar a transição para um planeta saudável e para um novo mundo digital, mas só o poderá 
fazer se conseguir unir as pessoas e adaptar a nossa peculiar economia social de mercado às 
ambições do mundo atual. 

Ao iniciarmos o nosso percurso, devemos tirar o máximo partido dos nossos pontos fortes, 
talento e potencial. Temos de privilegiar a igualdade e a criação de oportunidades para todos: 
homens ou mulheres, do Leste ou do Oeste, do Norte ou do Sul, jovens ou idosos... Temos de 
defender os nossos valores comuns e assegurar o respeito do Estado de direito. Nos próximos 
cinco anos as instituições europeias terão de trabalhar em cooperação muito estreita para 
dissipar os receios existentes e criar novas oportunidades.  

Para mais informações: https://ec.europa.eu/commission/interim/commissioners-designate 

Leia o artigo em IP/19/5542 

 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/commission/interim/commissioners-designate
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5542_pt.htm
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O JORNAL ECONÓMICO 
10.setembro.2019 

EXPORTAÇÕES AGROALIMENTARES NACIONAIS SUPERARAM 900 MILHÕES DE 
EUROS ATÉ JULHO 

Exportações do setor nos primeiros sete meses deste ano foram superiores às importações. 

As exportações no setor agroalimentar nacional cresceram mais do que as importações no 
mesmo setor nos primeiros sete meses de 2019. 

Segundo um comunicado do Ministério da Agricultura, “os dados hoje divulgados pelo Instituto 
Nacional de Estatística revelam que as exportações aumentaram 3,1% relativamente ao 
período homólogo, um valor que fica 0,6% acima do crescimento de 2,5% das importações”. 

“Estamos a vender mais do que compramos ao exterior, o que significa que estamos menos 
dependentes, aumentámos a nossa capacidade de autoaprovisionamento e estamos a 
substituir importações por produção nacional”, explica Luís Medeiros Vieira, secretário de 
Estado da Agricultura e Alimentação, que considera “este dado muito positivo”. 

O referido comunicado sublinha que, “para esta ‘performance’, contribuíram as exportações do 
setor hortofrutícola que, até ao mês de julho, ultrapassaram já os 900 milhões de euros, valor 
que corresponde a um crescimento de 11% face ao período homólogo”. 

“Neste setor, há a destacar a produção da floricultura (+23%), dos pequenos frutos (+22%), dos 
produtos hortícolas (+21,2%) e das frutas (+12,3%)”, destaca o comunicado do Ministério da 
Agricultura. 

“A exemplo do que sucedeu nos últimos anos, em 2019 o setor hortofrutícola está a registar um 
desempenho notável, especialmente ao nível das exportações”, acrescenta Luís Medeiros 
Vieira, salientando que “o setor agroalimentar português está a produzir mais e melhor, de 
forma sustentável e a exportar mais, numa dinâmica que corresponde à aposta que o Governo 
implementou na internacionalização da economia”. 

O Ministério da Agricultura assinala ainda que, “desde que assumiu funções, este Governo já 
abriu 54 mercados, para 210 produtos (161 da área animal e 49 de origem vegetal) e está a 
trabalhar de forma intensa e empenhada na abertura de 59 mercados, para viabilização da 
exportação de 272 produtos, sendo 220 da área animal e 52 da área vegetal”. 

 


