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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS  
 DE ALIMENTOS COMPOSTOS PARA ANIMAIS  

                                                INFORMAÇÃO  
                                                SEMANAL 

 
 
 

FLASH INFORMATIVO 
 
 
 

 

• ALIMENTAÇÃO ANIMAL: Principais conclusões da reunião do Comité “Alimentos 
Compostos” da FEFAC e definição da agenda de trabalho para 2020; ligação com o Comité 
Sustentabilidade é cada vez mais relevante  

• COMISSÃO EUROPEIA: FEFAC felicita o Comissário indigitado Frans Timmermans, 
responsável pelas Ações Climáticas e primeiro Vice-Presidente da Comissão     

• SUSTENTABILIDADE: Identificadas as áreas de maior preocupação da Indústria para o Acordo 
Verde Europeu; alimentação animal é parte da solução, com o recurso a tecnologia e 
inovação, para além da economia circular             

• Bolsa do Porco (14/11//19): Tendência de subida (0.030 €/kg carcaça) 

• Bolsa do Bovino (14/10/19): Manutenção em todas as categorias  

• PREÇOS MÉDIOS DE PRODUTOS PECUÁRIOS (semana de 11/11/19 a 17/11/19):  

AVES: Tendência de manutenção nos produtos avícolas 

BOVINOS: Estabilidade em todos os mercados de referência 

SUÍNOS: Tendência mista nos porcos e leitões 

OVINOS: Estabilidade generalizada  

• COTAÇÕES INTERNACIONAIS DAS MATÉRIAS-PRIMAS  

• PREÇOS DOS CEREAIS NO MERCADO INTERNO 

• LEGISLAÇÃO: Medidas de polícia sanitária contra a PSA    

• RECORTES DE IMPRENSA: Destaques para declarações sobre a PAC pós-2020, da nova 

Ministra da Agricultura, a quem a IACA já enviou uma carta de apresentação e convite para o 
lançamento do Laboratório Colaborativo, para a produção de leite “amiga do ambiente” e 
“responsável” e para a situação da PSA na Europa 

• APRESENTAÇÃO DO PROJETO ENTOVALOR, SOBRE UTILIZAÇÃO DE INSETOS NA 
ALIMENTAÇÃO ANIMAL, VAI TER LUGAR NO DIA 22 DE NOVEMBRO NA EZN E CONTA COM 
A PARTICIPAÇÃO DA IACA 
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NOTÍCIAS DE MERCADOS 
 
 

ALIMENTAÇÃO ANIMAL – Principais conclusões da reunião do Comité 
“Alimentos Compostos” da FEFAC  

O Comité da FEFAC “Alimentos Compostos” realizou a sua 23ª reunião no passado dia 5 de 
novembro em Bruxelas.  

Entre outros assuntos, os peritos do Comité, no qual a IACA está representada pelo seu 
Secretário-Geral, adotaram o programa de trabalho para 2020, dividido em quatro grandes 
áreas:  

1) Acordos de Comércio Livre (FTA) 

2) Questões do Mercado Interno, que inclui a decisão sobre mutagénese (NBT)  

3) Negociações sobre a reforma da PAC  

4) Monitorização do mercado (estatísticas).  

Para além destas grandes linhas, os elementos do Comité propuseram incluir no programa de 
trabalho o levantamento de novas barreiras comerciais potenciais como, por exemplo, os 
Limites Máximos de Resíduos para os pesticidas (LMR), observando que a Comissão Europeia 
preparou dois novos atos legislativos para atrasar o início da entrada em vigor da próxima 
Política Agrícola Comum da UE (pelo menos um ano), mas as negociações ainda não estão 
concluídas.  

O Comité congratulou-se com a posição geral atualizada da FEFAC sobre a reforma da PAC 
"que liga o plano de proteína europeu e os novos objetivos da União Europeia para as 
alterações climáticas", em particular o seu objetivo de apoiar a competitividade da proteína 
vegetal da UE, mantendo aberto o acesso a fontes importadas de proteínas vegetais.  

Observou que a DG AGRI está a planear publicar o Balanço das Proteínas da UE 2018/19 na 
semana 46 (entretanto já publicado) e partilhou a sua abordagem nacional ao plano de 
proteínas da UE.  

Neste dossier, por exemplo, as autoridades francesas estão a planear trabalhar no seu balanço 
da proteína alimentar, mas não têm atribuído um orçamento para o fazer. No entanto, no que 
diz respeito ao seu plano proteico, apoiam a produção local de proteínas (alocando subsídios à 
transformação local), a fim de limitar/evitar “commodities” importadas, que potenciam o 
desmatamento.  

A Eslováquia está a trabalhar no desenvolvimento de um plano para aumentar a produção local 
de soja.  

Nos Países Baixos, todos os sectores pecuários (bovinos, ovinos e caprinos, aves, 
suínos) tiveram de apresentar planos de desenvolvimento sustentável (em agosto) que 
foram apresentados ao Parlamento em outubro.  

O Governo holandês quer apostar numa agricultura mais circular, apoiando a diminuição 
da dependência de proteínas importadas e trabalhando na “diretiva de liquidação” (para 
comprar e depois fechar explorações pecuárias).  

As autoridades de Portugal, aparentemente, não têm manifestado interesse em apoiar o plano 
proteico, mas há que esperar pelo novo Governo e pelo “pensamento” da nova Ministra da 
Agricultura.  

Uma questão que a IACA não deixará de abordar quando for convocada a Comissão de 
Acompanhamento da PAC, que pelo que sabemos, será mantida.    
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No ponto relativo à discussão das NBT, um perito da Presidência finlandesa atualizou os 
debates do Comité sobre o Conselho e a decisão do TJCE sobre a mutagénese.  

A representante da Finlândia referiu que o Conselho da UE solicitou formalmente à Comissão 
que apresentasse um relatório de estudo até abril de 2021, seguida por uma proposta 
legislativa no prazo de 3 meses.  

Nenhum Estado-membro se opôs ao pedido de ação legislativa para alterar a Diretiva 
dos OGM e, se possível, também a legislação da UE, para a qual a Comissão deve 
apresentar um estudo de viabilidade antes do final de 2020.  

Os membros do Comité analisaram as respetivas posições dos governos nacionais sobre este 
tema e concordaram com a necessidade de aumentar a ação de lobby ao nível nacional.  

Foi ainda sugerido monitorizar a produção de alimentos compostos biológicos como parte da 
iniciativa do relatório da FEFAC.  

Os membros do Comité comentaram ainda os resultados preliminares do relatório sobre soja e 
concordaram que alguns esclarecimentos adicionais são necessários em relação aos números 
enviados pela IT, FR e ES.  

Por último, manifestaram preocupações quanto à recolha de dados relativos à procura de 
produtos de origem animal não-GM (%) e aconselharam a contactar/envolver as associações 
de carne e leite para atualizar esta estimativa antes da reunião com os serviços da Comissão 
em 14 de novembro.  

Entretanto, a FEFAC entrará em contato com todas as associações membros para atualizar as 
estimativas de 2017 sobre a procura por alimentos não-GM por espécie, como solicitado pela 
DGSANTE.  

O Comité congratulou-se com a apresentação da DG AGRI sobre as perspetivas a médio 
prazo para o mercado de lacticínios e carne da EU e pela discussão que o representante 
daquela Direção-Geral nos proporcionou.  

Os seus membros constataram que o secretariado da FEFAC tentará garantir que o plano de 
proteína da UE e o seu balanço de proteínas de alimentação da UE serão devidamente 
mencionados pelos autores no relatório final das perspetivas agrícolas.  

Os colegas da FEFAC participarão na Conferência sobre as Perspetivas Agrícolas da UE de 
2019, que inclui uma sessão sobre "Sustentabilidade do prado ao prato", nos próximos dias 10 
e 11 de dezembro.  

Ver mais informações em  “Sustainability from farm to fork” .  

As próximas reuniões deste Comité, em que a IACA assegura a Vice-Presidência, estão 
previstas para 19 de maio de 2020 (Bruxelas) e para 26 de novembro (Berlim). 
 
 

SUSTENTABILIDAE - FEFAC felicita Frans Timmermans e congratula-se 
com o Acordo Verde 

No final do passado mês de outubro, como aconteceu com outros Comissários indigitados a 
que fizemos referência na edição anterior da IS, a FEFAC enviou uma carta formal de 
felicitações a Frans Timmermans pela sua nomeação como 1.º Vice-Presidente Executivo da 
próxima Comissão Europeia, e o responsável pelo tão falado Acordo Verde Europeu.  

Na sua missiva, a FEFAC partilhou uma visão geral das atuais iniciativas de 
sustentabilidade que poderiam contribuir para alcançar os principais objetivos políticos 
da UE estabelecidos no Plano de Ação "Acordo Verde".  

https://ec.europa.eu/info/events/2019-eu-agricultural-outlook-conference-2019-dec-10_en
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A FEFAC convidou também Timmermans para ser o “Keynote speaker” do XXIX FEFAC, que 
se vai realizar de 3 a 5 de junho de 2020, em Antuérpia (Bélgica).  

O Presidente da FEFAC, Nick Major, congratulou-se com a declaração pública de Frans 
Timmermans aos eurodeputados sobre "a utilização da inovação na alimentação animal 
para diminuir as emissões" na sua carta, destacando a necessidade de mais investimento e 
inovação em soluções de nutrição animal.  

Nick Major partilhou uma visão geral sobre as iniciativas de sustentabilidade da FEFAC na UE 
e no nível global, incluindo os projetos PEF & GFLI, as diretrizes de terceirização de soja da 
FEFAC (Guia de aprovisionamento), e a promoção do uso de coprodutos e fontes adicionais de 
proteína, como característica fundamental da abordagem da economia circular para os 
sistemas de alimentação sustentáveis.   

Por recomendação do Praesidium, o documento inicial de posição geral sobre as expectativas 
e a contribuição da FEFAC para as principais iniciativas políticas do Acordo Verde Europeu que 
afetam a produção de alimentos e pecuária da UE será partilhado com os membros do 
Conselho da FEFAC para comentários e aprovação no próximo dia 4 de dezembro.  

Foram desde já identificados no novo Plano de Ação, muito centrado, na Economia 
Circular: 

• Estratégia "Do prado ao prato" para sistemas de alimentação sustentáveis,  

• O plano de proteína (SAI, Iniciativa para uma Agricultura Sustentável),  

• O "Financiamento do Plano de Transição",  

• "Alcançar a Neutralidade Climática" e  

• "Preservar o Capital Natural da Europa”,  

 

como componentes-chave do Acordo Verde Europeu que podem afetar a produção de 
alimentos compostos para animais e a produção pecuária da União Europeia.  

O projeto de documento de posição será baseado nos pareceres dos peritos do Comité de 
Sustentabilidade e de outros Comités Permanentes.  

A FEFAC não deixará de partilhar a sua posição inicial com a COPA/COGECA e a EDA, a 
UECBV e a AVEC, a fim de desenvolver uma narrativa comum da cadeia de valor sobre a 
produção pecuária sustentável (incluindo a aquicultura) como resposta e contribuição para o 
Acordo Verde da UE.  

Está prevista ainda uma reunião da plataforma pecuária da UE para debater a implicação do 
acordo verde para a economia pecuária da UE e a resposta comum do setor da cadeia de 
valor.  

Entretanto, o grupo de especialistas que estão encarregues de redigir a Carta de 
Sustentabilidade 2030 da FEFAC, irá reunir em 20 de novembro para chegar a acordo sobre os 
principais compromissos da Indústria, tendo em vistas todos estes “alinhamentos”.  

Espera-se que o projeto de publicação do Acordo Verde possa já ser apresentado antes do 
final de 2019 (primeiros 100 dias?), mas é de recear algum atraso na entrada em funções da 
próxima Comissão Europeia, em princípio e no limite, até 1 de dezembro de 2019.  
 
 

Fonte: FEFAC/IACA  
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BOLSA DO PORCO 
 
 
 

INFORMAÇÃO SEMANAL 
 
 

Sessão de 14 de novembro 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 14 de novembro 1,428 Lérida: Euros peso/vivo 

França 14 de novembro 1,681 
Plérin: em Euros, 
carcaça, TMP. 

Holanda 08 de novembro 1,810 
Utrechtse: em Euros, 
com 56% de carne 

Dinamarca 14 de novembro 1,830 
Em Coroas DK, 
convertido em Euros, 
carcaça, 57% de carne 

Alemanha 13 de novembro 1,890 
Em Euros, carcaça com 
56% de carne 

 
 
 Ver também em: www.bolsadoporco.com  

 
 
 
 A próxima sessão realizar-se-á no dia 21 de novembro 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 43 de 14 de novembro 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 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
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 21 de novembro, 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 3,10 3,10 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 3,70 -2,63% 

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 3,80 3,80 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 2,95 3,00 1,69% 

Castelo Branco (Produção)       

Borrego <12 Kg. Raça não Especificada EUR/Kg. P. Vivo 3,50 3,50 0,00% 

Coimbra (Produção)       

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

Cova da Beira (Produção)       

Borrego <12 Kg. Raça não Especificada EUR/Kg. P. Vivo 3,50 3,50 0,00% 

Elvas (Produção)       

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

Estremoz (Produção)       

Borrego 22 a 28 Kg. Raça não Especificada EUR/KG. P. Vivo 2,40 2,40 0,00% 

Évora (Produção)       

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

Ribatejo (Produção)       

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



IS 47/2019 – Semana de 12 a 18/11/2019 
 
 Página 8 
 

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  0,93 0,93 0,00% 

Dão - Lafões (Grossista)         

Frango 65% - 1,1 a 1,3 Kg. EUR/Kg. P. Carcaça 1,31 1,30 -0,76% 

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

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

Litoral Centro (Grossista)        

Frango 65% - 1,1 a 1,3 Kg. EUR/Kg. P. Carcaça 1,35 1,30 -3,70% 

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

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

Médio Tejo        

Ribatejo e Oeste         

Frango Vivo -1,8 Kg. EUR/Kg. P. Vivo 0,80 0,80 0,00% 

Ovo a peso 60-68 g EUR/KG  1,00 1,00 0,00% 

Ovo Classificado L (ovotermo) EUR/Dúzia (Grossista) 1,15 1,15 0,00% 

Ovo Classificado M (ovotermo) EUR/Dúzia (Grossista) 1,05 1,05 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 1,86 1,86 0,00% 

Algarve sc sc   

Beira Interior 1,87 1,86 -0,53% 

Beira Litoral 1,88 1,90 1,06% 

Entre Douro e Minho 1,98 1,98 0,00% 

Ribatejo e Oeste 1,86 1,87 0,54% 

COTAÇÃO MÉDIA NACIONAL (*) 1,90 1,91 0,53% 

* 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 3,33 3,33 0,00% 

Algarve 2,75 2,75 0,00% 

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

Ribatejo e Oeste 3,08 3,17 2,92% 

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 

ALENTEJO       

Milho Forrageiro 168,00 168,00 0,00% 

LISBOA       

Trigo Mole Forrageiro 196,00 196,50 0,26% 

Cevada Forrageira (Hexástica) 185,50 186,50 0,54% 

Milho Forrageiro 176,00 176,00 0,00% 

BEIRA LITORAL       

Milho Forrageiro 165,00 165,00 0,00% 

Semana Anterior :            De 04 a 10/11/2019 (retificado pelo SIMA/GPP) 
Semana Corrente:            De 11 a 17/11/2019 
Fonte: SIMA/GPP 
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COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS 
 

 
 

Fonte: Boletín Mercolleida 
 
 
 



IS 47/2019 – Semana de 12 a 18/11/2019 
 
 Página 10 
 

LEGISLAÇÃO NACIONAL E COMUNITÁRIA 

 
Jornal Oficial da União Europeia 
L 291 – 12 de novembro de 2019 

Decisão de Execução (UE) 2019/1895 da Comissão de 7 de novembro de 2019, 
Que reconhece várias ilhas em Portugal como indemnes de varroose e que altera o anexo da 
Decisão de Execução 2013/503/UE [notificada com o número C(2019) 7905] PDF 
 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 292 – 13 de novembro de 2019 

Decisão de Execução (UE) 2019/1900 da Comissão de 12 de novembro 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) 8161] PDF 
 
 
 
 
 

RECORTES DA IMPRENSA 
 
 

AGRICULTURA E MAR Actual 
15.novembro.2019 

QUER EXPORTAR PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL PARA CUBA? CONTACTE A DGAV 

A DGAV — Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária, em resposta a uma solicitação com 
carácter urgente da Câmara de Comércio Portugal-Cuba, vai endereçar um convite para 
deslocação de uma delegação de peritos cubanos, a decorrer ainda durante o presente ano de 
2019, com vista à habilitação de estabelecimentos que pretendam exportar produtos de origem 
animal (carnes e produtos à base de carne, leite e produtos lácteos, pescado e produtos da 
pesca, ovos e ovoprodutos) para Cuba. 

Missão financiada pelos candidatos à exportação 

Explica aquela Direcção que, de acordo com os requisitos daquele país, as missões para 
habilitação de estabelecimentos estrangeiros, são financiadas na sua totalidade pelos 
candidatos à exportação, sendo os custos inerentes às viagens, alojamento, despesas diárias 
dos peritos, e eventualmente a contratação de intérpretes, assumidas solidariamente entre 
todos os estabelecimentos a visitar. 

Assim, vem a DGAV efectuar uma consulta de interessados, não só para comunicar a Cuba a 
abrangência que se pretende para esta missão, como também para avaliar os custos 
associados à referida iniciativa. 

Desta forma, a Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária informa que todos os interessados 
deverão manifestar a sua intenção para o email missaocuba@dgav.pt, até ao dia 27 de 
Novembro de 2019, identificando o nome (razão social) e o Número de Controlo Veterinário 
(NCV) dos estabelecimentos que pretendam ser visitados. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1895&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1900&from=PT
http://www.portugalcuba.com/
mailto:missaocuba@dgav.pt
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Câmara de Comércio Portugal-Cuba 

A Câmara de Comércio, Indústria, Serviços e Turismo Portugal-Cuba foi criada a 2 de Junho de 
2014. É uma associação de utilidade pública sem fins lucrativos que pretende através das suas 
actividades contribuir para o fomento do intercâmbio económico e cultural entre Portugal e 
Cuba. 

No âmbito da sua actuação detém competências e relações institucionais junto dos governos, 
Embaixadas e outras entidades com vista a apoiar e assessorar as empresas. 

Fonte: Agricultura e Mar Actual 

 
 

AGRICULTURA E MAR Actual 
16.novembro.2019 

PAC PÓS-2020. MARIA DO CÉU ALBUQUERQUE: “NÃO ESTAMOS SOZINHOS NA UE. 
VAMOS TER BONS RESULTADOS” 

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, vai estar, segunda-feira, dia 18 de 
Novembro, a partir das 10 horas, no Conselho da União Europeia da Agricultura e Pescas, em 
Bruxelas. A ministra tem assim o seu primeiro contacto com as negociações da Política 
Agrícola Comum (PAC) pós 2020. 

E, em declarações ao agriculturaemar.com, Maria do Céu Albuquerque garante que Portugal 
não está sozinho nesta “guerra” contra a diminuição de apoios comunitários. 

“Não estamos sozinhos, há outros Estados-membros que estão connosco. E estou em crer que 
vamos ter bons resultados, conseguirmos garantir aquilo que é necessário para a promoção da 
agricultura enquanto factor de competitividade e desenvolvimento social do nosso País”, disse 
a ministra da Agricultura. 

Fundos disponíveis 

“Vamos ser claros, se todos nós sabemos que os recursos financeiros são cada vez mais 
diminutos e é necessário valorizarmos também a actividade por via de outros instrumentos 
para além dos apoios comunitários, e falo por exemplo, dos instrumentos financeiros. é 
fundamental que a parte dos apoios que vêm dos fundos comunitários possam ser 
desenvolvidos  e disponíveis um conjunto de instrumentos financeiros para podermos 
alavancar o sector”, disse a ministra ao agriculturaemar.com. 

PDR 2020 

“Temos uma agenda, temos os regulamentos de transição entre o PDR 2020 e o próximo ciclo 
de investimento em discussão, aquilo que vou continuar a defender é aquilo que Portugal 
entende ser determinante na garantia das condições para o sector agrícola. A convergência 
dos apoios directos, a manutenção do pacote financeiro da PAC, para que depois possamos 
estimular a actividade agrícola para o pequeno agricultor, são estas as condições que vão estar 
em cima da mesa”, disse Maria do Céu Albuquerque. 

Fonte: Agricultura e Mar Actual 
 
 
 
 
 
 
 

http://agriculturaemar.com/quer-exportar-produtos-de-origem-animal-para-cuba-contacte-a-dgav/
http://agriculturaemar.com/
http://agriculturaemar.com/pac-pos-2020-maria-do-ceu-albuquerque-nao-estamos-sozinhos-na-ue-vamos-ter-bons-resultados/
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18.novembro.2019 

POLÓNIA - JAVALI POSITIVO À PSA FORA DA ZONA DE REGIONALIZAÇÃO (CERCA DE 
150 KM DA FRONTEIRA COM A ALEMANHA) 

As autoridades veterinárias da Polónia notificaram no sistema de notificação de doenças da 
Comissão Europeia (ADNS) a 15 de novembro, um caso de PSA em javali encontrado em 
WSCHOWA, a cerca de 150 km da fronteira com a Alemanha, fora da das áreas de 
regionalização da Peste Suína Africana, estabelecidas ao abrigo da Decisão 2014/709/EU. 
Enviamos na mensagem infra cópia desta notificação. 

Face ao novo agravamento da situação epidemiológica da PSA em javalis na Polónia, vimos 
mais uma vez reforçar a importância de se ter em atenção as medidas preventivas e de 
biossegurança nas explorações de suínos mencionadas na nota informativa n.º 1/2019 de 20 
de agosto.  

Reforça-se ainda que é obrigatória a notificação de qualquer suspeita ou ocorrência de PSA, 
bem como aumentos anormais na mortalidade nas populações de javalis.  

Encontra-se disponível no portal da DGAV informação complementar sobre a situação da PSA 
na Europa e sobre a doença.  

 
 

 
18.novembro.2019 

AGRICULTORES EUROPEUS UNIDOS POR UMA PRODUÇÃO DE LEITE RESPONSÁVEL, 
ECOLÓGICA E AMIGA DO CLIMA  

Assembleia Geral do EMB reuniu em Itália a 14 e 15 de novembro e aprovou adesão da 
APROLEP e documento sobre agricultura e alterações climáticas. 

Enquanto em Bruxelas deputados e dirigentes iniciavam funções nas instituições europeias, 
uma delegação da APROLEP participou, em conjunto com mais 14 associações de produtores 
de leite de diferentes países, na assembleia e conferência do EMB-European Milk Board 
(Conselho Europeu do Leite), realizada nos dias 14 e 15 de novembro, na cidade italiana de 
Montichiari, tendo sido aprovada por unanimidade a adesão da APROLEP ao EMB. 

Analisando as linhas gerais da nova PAC, os produtores de leite europeus sentem que foram 
penalizados por uma PAC de vistas curtas que não foi capaz de impedir sucessivas crises 
destrutivas para a produção, nomeadamente em 2009 (preços de 25 cts/litro ao produtor), 2012 
(abaixo de 30 cts) e 2016 (28 cts). Nos anos mencionados, os produtores da UE obtiveram 
apenas cerca de 40% do rendimento médio da UE; Mesmo em anos “normais” como 2017, 
esse rendimento foi apenas 46,5% da média, o que significa que estão a ficar excluídos na 
sociedade. Esses números deprimentes significam um futuro muito sombrio para a pecuária 
leiteira e para as gerações mais jovens que desejam assumir o controle das empresas 
agrícolas. Quando a única certeza é manutenção desta miséria de preços no futuro próximo, os 
jovens agricultores obviamente estão relutantes em assumir o futuro da produção de leite. 
Mesmo o preço médio atual do leite na UE, 33 cts (30 cts em Portugal, um dos mais baixos da 
Europa), dificilmente é fonte de motivação, quando os custos de produção são acima de 40 cts 



IS 47/2019 – Semana de 12 a 18/11/2019 
 
 Página 13 
 

por litro. Tenha-se ainda em conta a incerteza do mercado quando o Brexit finalmente entrar 
em vigor, uma vez que a PAC não possui instrumentos para lidar com esse ou outros eventos 
geopolíticos. 

 Diretrizes para resistência a crises 

Nesta conferência internacional de produtores de leite na Itália, sustentabilidade social e 
produção ecológica e responsável foram os principais tópicos. O primeiro passo é combater a 
propensão do setor lácteo a crises, implementando um instrumento de deteção de crises a 
nível da UE e a redução voluntária da produção, que é parte do Programa de Responsabilidade 
do Mercado, proposto pelo EMB. 

Produção de leite responsável, ecológica e amiga do clima 

Os representantes dos produtores de leite presentes na Itália acreditam que, além da 
sustentabilidade económica e social, a sustentabilidade ambiental também é uma obrigação. 
No entanto, isso requer estratégias que têm de ser discutidas e implementadas em conjunto 
com os agricultores. Nesse sentido, foi aprovado por unanimidade um documento que tem 
como objetivo participar numa sociedade social e ecologicamente sustentável e responsável, 
baseada nos seguintes pontos: 

• Armazenamento de CO2 

A agricultura e a produção de leite já desempenham um papel essencial no armazenamento de 
CO2 através das forragens e pastagens para os animais. O armazenamento de carbono, a 
biodiversidade e a fertilidade do solo, bem como o controle de inundações e erosão, 
desempenham um papel importante no equilíbrio ecológico. Essa contribuição deve ser 
reconhecida e pode ser desenvolvida ainda mais, aumentando a produção regional. 

• Aumentar a produção e o consumo regional 

Se a procura de produtos lácteos regionais na Europa for objetivo da Política Agrícola Comum, 
consumidores e produtores unidos poderão fortalecer a produção regional com consequências 
ecológicas positivas, reduzindo as emissões causadas pelo transporte. Além disso, uma 
produção dispersa pelas regiões evita a concentração em poucos locais, reduzindo focos de 
poluição localizada. 

• Relações comerciais justas e sustentáveis 

Os acordos de livre comércio de produtos agrícolas são problemáticos e devem ser rejeitados, 
pois contrariam a produção justa e sustentável. Por exemplo, no setor de laticínios, o leite em 
pó é transportado para outros continentes para aliviar o mercado europeu e para lucro das 
grandes empresas de lacticínios e não porque os produtores de lá não possam produzir leite. 
Esse transporte é mais uma fonte de emissões de CO2 e causa dano às estruturas locais de 
produção nos países em desenvolvimento. 

A importação de carne e laticínios já produzidos em quantidades suficientes na própria UE leva 
a um desperdício desnecessário de energia e recursos de transporte e não é compatível com 
os objetivos definidos no Acordo Climático, podendo também resultar em danos ambientais no 
país de origem. O EMB considera que os decisores políticos devem rever a sua linha atual 
sobre livre comércio e manter o setor agrícola fora desses acordos, dando prioridade, a nível 
interno, à agropecuária baseada em quintas familiares, com ligação entre a terra cultivada e a 
produção animal. Desta forma, os alimentos para animais podem ser cultivados regionalmente 
e/ou comprados na União Europeia, evitando-se importações de longa distância. 

• Evitar a sobreprodução prejudicial e conservar recursos 

O passado recente da produção de leite europeia caracterizou-se por crises de superprodução, 
o que pode ser evitado com o Programa de Responsabilidade do Mercado. A aspiração dos 
produtores de leite é que essa produção responsável não apenas supere as crises, mas 
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também tenha uma importante contribuição ecológica e social, porque isso poupa recursos 
ecológicos.  

A sociedade europeia quer, com razão, uma produção agrícola favorável ao clima, mas 
as estratégias nesse sentido devem ser discutidas e coordenadas em conjunto com os 
agricultores e produtores de leite. Isso inclui um acordo justo no que diz respeito à cobertura 
dos custos desse importante trabalho, seja através de preços mais altos do mercado ou 
pagamentos financeiros públicos adequados. Como o clima afeta a todos, também todos nós, 
membros da sociedade, temos que dar a nossa contribuição financeira. Para poder produzir 
leite de maneira eficaz, ecológica, sustentável e com futuro, é necessário encontrar uma 
maneira de cobrir os custos e não apenas fazer exigências aos produtores! 

 
 

 
19.novembro.2019 

ESTÁ BOM PARA A ERVA E OS COGUMELOS – Henrique Pereira dos Santos 

Greta Thundberg erra quando atribui aos governos, e às suas decisões sobre o assunto, uma 
importância excessiva, esquecendo que é nas pessoas comuns e nas empresas que estão os 
motores mais poderosos. 

Este Outono tem sido extraordinário: chuva persistente, aguaceiros, abertas solarengas, dias 
cinzentos, chuva molha-tolos, vento, frio contido, calor mediano, enfim, um Outono claramente 
outoniço. 

É de facto extraordinário que a meteorologia, em alguns momentos, corresponda ao padrão 
climático e isso poupa-nos muita conversa chilra quer dos negacionistas que acham que umas 
semanas frias e húmidas no Verão demonstram que não há aquecimento global nenhum, quer 
dos alarmistas que acham que uns dias de canícula no Inverno demonstram que o apocalipse 
é amanhã. 

Talvez seja útil aproveitar esta pausa nas discussões extremadas para retomar alguma 
racionalidade. O primeiro ponto talvez seja sublinhar uma questão básica: meteorologia e clima 
são coisas completamente diferentes, tal como o buraco resultante de uma micro-explosão 
provocada por Vihls é completamente diferente do resultado do conjunto de micro-explosões 
que usa para transformar uma parede. 

Sendo mais concreto, a meteorologia consiste na descrição do tempo que faz em cada 
momento, e que tem uma enorme variabilidade, sendo possível dizer que nevou em Évora, 
num determinado dia. Esse dia em que nevou em Évora está muito longe de definir o clima de 
Évora, porque é um dia excepcional e muito raro. 

O que define o clima de Évora é a norma, não a excepção, a norma climática é definida a partir 
da determinação dos valores observados em trinta anos de observações, isto é, se a neve em 
Évora é um fenómeno meteorológico muito interessante, nomeadamente por ser raro, só será 
um fenómeno climático interessante se, em vez de um ou dois dias de neve em trinta anos, 
passar a haver vinte ou trinta. 

Em climas muito variáveis, como é aquele em que vivemos — há outros climas muito mais 
estáveis, tal como há outros com maior variabilidade — o extraordinário é que haja um tempo 
de várias semanas muito próximo da norma, o mais habitual é que as condições 
meteorológicas estejam afastadas dessa norma climática teórica, umas vezes num sentido, 
outras vezes no sentido inverso. 

O que interessa na discussão sobre alterações climáticas são os padrões, e não um Inverno 
extremamente frio e chuvoso ou um Inverno extremamente seco e com temperaturas acima da 
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média. Ora é um facto que a variação climática é inquestionável. E é outro facto que sempre 
houve variação climática. E é bem provável que essa variação esteja a alterar-se. 

A esmagadora maioria da ciência que diz que a variabilidade actual é provocada, ou pelo 
menos influenciada, pela libertação de carbono de que depende o nosso modelo social e 
económico. 
Sobre esta discussão a minha opinião é completamente irrelevante: O assunto é demasiado 
complexo para o que sei, portanto aceito o que a generalidade da ciência diz, tal como aceito 
que é a Terra que gira à volta do Sol, por mais que os meus sentidos digam o contrário, porque 
sou incapaz de avaliar a correcção dos cálculos astronómicos que demonstram que é a Terra 
que gira e roda, e não o Sol. 

De uma maneira ou de outra, sejam quais forem as razões que estão na base das variações 
climáticas em curso, a verdade é que é prudente e sensato adaptarmo-nos a um mundo em 
mudança: Se a ciência dominante estiver errada, os riscos sociais e económicos associados à 
transição energética são geríveis pela sociedade, nomeadamente o risco de serem socialmente 
injustas ou economicamente ineficientes. Mas se a ciência dominante estiver certa, o risco de a 
ignorar é brutal e as consequências sociais e económicas são de uma enorme dimensão. 

Greta Thundberg não está errada quando fala sobre as mudanças que estão a ocorrer no 
clima, Greta Thundberg erra quando atribui aos governos, e às suas decisões sobre o assunto, 
uma importância excessiva, esquecendo que é nas pessoas comuns e nas empresas que 
estão os motores mais poderosos de evolução da sociedade. E, acima de tudo, comete um 
erro colossal, e uma injustiça da mesma dimensão, quando diz que nada está a ser feito para 
gerir o problema. Sobre isso escreverei noutro dia que hoje tenho de ir aproveitar este Outono 
que está do melhor para os cogumelos. 
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EVENTO FINAL ENTOVALOR – 22 de novembro 
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