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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS  
 DE ALIMENTOS COMPOSTOS PARA ANIMAIS  

                                                INFORMAÇÃO  
                                                SEMANAL 

 
 

FLASH INFORMATIVO 
 
 

 

• ALIMENTAÇÃO ANIMAL: Publicação das MTD para o controlo de emissões ambientais no 
setor dos alimentos para animais 

• SUSTENTABILIDADE: Aumento significativo do uso de soja responsável pela indústria 
europeia em 2018 

• SEGURANÇA ALIMENTAR: Principais conclusões da Conferência da União Europeia sobre 
Controlos Oficiais  

• Bolsa do Porco (19/12//19): Esta semana não se realizou a sessão 

• Bolsa do Bovino (20/12/19): Esta semana não se realizou a sessão 

• Preços Médios de Produtos Pecuários (semana de 23/12/19 a 29/12/19):  

     Aves: Tendência de manutenção nos produtos avícolas 

     Bovinos: Estabilidade em todos os mercados de referência 

     Suínos: Tendência de manutenção em todos os mercados de referência 

     Ovinos: Tendência de estabilidade em todos os mercados de referência 

• Preço dos Cereais no Mercado Interno 

• Cotações Internacionais das Matérias-Primas  

• Recortes de Imprensa: Resultados do plano de controlo oficial (PNCA) elaborado e 
implementado pela ASAE em 2018; Estratégia nacional para a promoção da produção de 
cereais em análise no Ministério da Agricultura; Medicamentos veterinários e a RAM; 
Tendências globais do Setor da Alimentação e Bebidas para 2030 e a PSA na China 
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NOTÍCIAS DE MERCADOS 
 

ALIMENTAÇÃO ANIMAL - Publicação das MTD para o controlo de emissões 

ambientais no setor dos alimentos para animais 

A Comissão Europeia publicou as Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) a serem 

implementadas nos setores de alimentos, bebidas e leite, incluindo a produção de alimentos 

compostos para animais, as quais as empresas que processam um volume de matérias-primas 

superior a um determinado limite devem implementar dentro de quatro anos após sua 

publicação (ou seja, antes de dezembro de 2023).  

No que diz respeito à indústria de alimentos compostos, isto significa, em particular, controlar a 

emissão de poeiras no ar e aumentar a eficiência energética. 

A Diretiva da UE sobre emissões industriais (2010/75/UE) prevê a identificação das melhores 

técnicas disponíveis para controlar as emissões industriais pelos diferentes setores industriais.  

Esta Diretiva substituiu a antiga diretiva IPPC e forneceu uma série de esclarecimentos, em 

particular que o setor dos alimentos compostos para animais estava dentro do seu âmbito. O 

processo seguido para a identificação das MTD é chamado de “processo de Sevilha” e consiste 

em reunir especialistas do setor e autoridades nacionais num Grupo Técnico de Trabalho 

encarregue de identificar os principais aspetos ambientais de cada categoria/subcategoria dos 

setores industriais, recolher dados sobre os níveis de emissões e as técnicas de redução 

aplicadas em locais industriais e, com base nessas informações, identificar os que apresentam 

melhor desempenho, com - para certos tipos de emissões como a poeira - uma gama de Níveis 

de Emissão Associados, ou seja, níveis de emissão que são possíveis de obter ao aplicar as 

MTD (os chamados “BAT-AELs”).  

A FEFAC participou nesse processo com o apoio de sua “Task-Force” "BREF-FDM", com 

contribuições de cerca de 30 fábricas de alimentos compostos para animais, para o processo 

de recolha de dados. 

O resultado foi publicado em novembro de 2019: um relatório geral, chamado Documento de 

Referência para as Melhores Técnicas Disponíveis na Indústria de Alimentos, Bebidas e Leite 

(BREF-FDM), disponível apenas em inglês, incluindo uma descrição dos diferentes setores da 

alimentação humana e animal, uma descrição das diferentes técnicas implementadas na 

prática, o resultado da recolha de dados e as Melhores Técnicas Disponíveis.  

As Melhores Técnicas Disponíveis e os Níveis de Emissão Associados, quando relevantes, 

foram traduzidos e publicados no Jornal oficial via Decisão de Execução da Comissão da UE 

2019/2031.  

Os estabelecimentos que processam mais de 300 t de matérias-primas vegetais ou 75 t de 

matérias-primas animais por dia devem cumprir as MTD até dezembro de 2023. Isto também 

se aplica às fábricas existentes. 
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SUSTENTABILIDADE - Aumento significativo do uso de soja responsável 

pela indústria europeia em 2018 

A FEFAC, representando a indústria de alimentos compostos para animais e pré-misturas da 

UE, realizou a sua terceira monitorização interna sobre a utilização de soja responsável no ano 

civil de 2018. 

Os dados provisórios indicam que os membros da FEFAC utilizaram entre 9 e 10 milhões de 

toneladas de soja responsável, a qual cumpria com os critérios das Diretrizes de Fornecimento 

de Soja da FEFAC. Este é um aumento significativo em relação a 2017, com um intervalo 

estimado de 6 a 7 milhões de toneladas. 

A soja responsável é a soja que é abastecida por fornecedores e membros de sistemas de 

produção que, segundo a FEFAC e os seus associados consideram estar em conformidade 

com os 59 critérios das Diretrizes de Fornecimento de Soja da FEFAC, considerando boas 

práticas agrícolas, requisitos ambientais e sociais.  

Em dezembro de 2019, 19 procedimentos passaram o processo de “benchmarking” 

relativamente às Diretrizes de Fornecimento de Soja, num processo realizado pelo ITC, que é 

uma entidade independente, ligada à OMC. 

Nick Major, presidente da FEFAC referiu: “Estou satisfeito com a continuada tendência 

positiva que o setor europeu de alimentos para animais e os seus parceiros da cadeia de 

abastecimento puderam exibir no que diz respeito ao uso da soja responsável na 

indústria. Estou confiante de que faremos mais progressos na transição do mercado 

convencional para a utilização de soja responsável, tanto de origem importada como de 

origem doméstica. A esse respeito, também saúdo o crescente número de empresas de 

alimentos para animais, mais de 250, signatárias da Declaração de Soja Responsável.” 

A FEFAC considera o resultado atualizado da monitorização do uso de soja responsável como 

uma importante contribuição para o debate da UE sobre a proteção das florestas mundiais, 

como parte do plano de ação do Pacto Ecológico da Comissão Europeia.  

A FEFAC conduzirá, em breve, uma revisão das suas Diretrizes de Fornecimento de Soja, de 

forma a contribuir para as discussões atuais no sentido de melhorar a transparência do 

mercado em produtos de soja “Sem Desflorestação” utilizados pela indústria europeia de 

alimentos para animais. 

 

 

SEGURANÇA ALIMENTAR - Resultados da Conferência da União Europeia 

sobre Controlos Oficiais de 13 de dezembro de 2019 

A DG SANTE realizou no passado dia 13 de dezembro uma Conferência intitulada “Regras 

mais inteligentes para alimentos mais seguros”, destinada a celebrar a entrada em vigor das 

novas regras de controlos oficiais (Regulamento (CE) n.º 2017/625) e o 40.º aniversário do 

RASFF.  

Nesta ocasião, Deirdre Webb, a colega irlandesa e representante da FEFAC, insistiu na 

importância de fortalecer a cooperação entre as autoridades nacionais de controlo e os 

https://www.fefac.eu/fefac-positions/sustainability/21551/
https://www.fefac.eu/fefac-positions/sustainability/21551/
http://www.standardsmap.org/fefac/
http://www.standardsmap.org/SG%20Declaration%20Soy_FINAL.pdf


IS 53/2019 – Semana de 24 a 30/12/2019 
 
 Página 4 
 

operadores, como um passo fundamental para alcançar o objetivo comum da UE, de mudar 

para controlos oficiais mais inteligentes e eficientes em termos de recursos. 

A Comissária Kyriakides insistiu na importância de um sistema oficial de controlo efetivo, 

insistindo em particular na sua extensão de forma a abranger a saúde das plantas. Realçou 

ainda que um número crescente de notificações ao RASFF foi acionado por 

autocontrolos dos operadores e reclamações de consumidores (cerca de 700 e 200 em 

2018). Referiu-se ainda às próximas discussões sobre o desenvolvimento de um Plano contra 

fraudes alimentares como elemento-chave da estratégia “Do prado ao Prato”. 

Foi organizada uma Mesa Redonda das partes interessadas constituída por representantes dos 

consumidores, retalhistas, indústria da carne, indústria de sumo de frutas e FEFAC. Deirdre 

explicou que a indústria de alimentos para animais implementou sistemas robustos de 

controlo baseados no HACCP e desenvolveu procedimentos coletivos de garantia de 

segurança dos alimentos para animais, envolvendo fornecedores e respetivos módulos 

de monitorização setorial. Isto representa uma quantidade significativa de informações e 

conhecimento que o setor está disposto a partilhar com as autoridades, a fim de ajudá-

las a definir planos de controlo oficial mais direcionados para os riscos.  

Deixou claro que o setor não pretendia substituir os controlos oficiais. Lamentou também, que 

todos os parceiros da cadeia de abastecimento não tivessem sido recompensados pelos seus 

investimentos na implementação de sistemas de controlo automático, ao longo de toda a 

cadeia de valor, para garantir a segurança dos produtos alimentícios. Referiu a importância do 

“benchmarking” independente dos procedimentos de garantia de segurança dos alimentos para 

animais, como uma ação fundamental para estimular a cooperação e a transparência entre 

autoridades e operadores. Finalmente, recordou a experiência positiva da Mesa Redonda 

organizada pelo HFAA com organizações da indústria de alimentos para animais, detentores 

de procedimentos e autoridades de controlo nacional em 2015, recomendando à nova 

Comissão que repita essa abordagem num ambiente de "tempo de paz". 

A organização de consumidores BEUC reconheceu o valor acrescentado da abordagem 

baseada na análise do risco para os controlos oficiais. No entanto, este não deve ser um 

motivo para deixar certas áreas sem controlo, por exemplo, a rotulagem. Saudaram o sistema 

padrão de relatórios, que as autoridades nacionais deverão seguir ao relatar o resultado dos 

seus controlos oficiais, o que permitirá obter uma melhor imagem consolidada da situação em 

vários países e permitir a comparação e análise das evoluções.  

A CLITRAVI, representante da indústria de transformação de carne, insistiu na importância dos 

controlos oficiais para manter a confiança dos consumidores/clientes nos mercados da UE e de 

países terceiros. Saudaram o aumento da transparência no resultado dos controlos oficiais, 

lamentando que o mesmo nível de transparência nem sempre fosse aplicado no que se refere 

ao cálculo das taxas. Salientaram também as discrepâncias entre os países da UE no que diz 

respeito ao nível de cooperação entre autoridades e operadores.  

Els Bedert, Eurocommerce, realçou novamente a importância de uma interação mais estreita 

entre as organizações do setor privado e as autoridades de controlo oficiais, observando que o 

intercâmbio aberto e transparente de informações é essencial para uma implementação bem-

sucedida do novo Regulamento sobre os Controlos Oficiais. 

Fontes: FEFAC/IACA 
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BOLSA DO PORCO 
 
 
 

INFORMAÇÃO SEMANAL 
 
 

Sessão de 19 de dezembro de 2019 

 
 
 

 
Manutenção 

(Esta semana não se realizou a sessão) 
 

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 19 de dezembro 1.490 Lérida: Euros peso/vivo 

França 19 de dezembro 1.646 
Plérin: em Euros, 
carcaça, TMP. 

Holanda 18 de dezembro 1.870 
Utrechtse: em Euros, 
com 56% de carne 

Dinamarca 19 de dezembro 1.780 
Em Coroas DK, 
convertido em Euros, 
carcaça, 57% de carne 

Alemanha 18 de dezembro 1.950 
Em Euros, carcaça com 
56% de carne 

 
Ver também em: www.bolsadoporco.com      
 
 A próxima sessão realizar-se-á no dia 02 de janeiro de 2020 (quinta feira), pelas 19 horas 
 
 
A Mesa de Cotações 
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BOLSA DO BOVINO 
 

 

INFORMAÇÃO DE MERCADO 
 
 

SESSÃO Nº 48 de 20 de dezembro de 2019 
 

 

(Esta semana não se realizou a sessão) 
 

 

TENDÊNCIA: Subida de 0.02€ nas Novihas e manutenção nas restantes categorias. 

 
Hoje voltou a ser subida, mas apenas nas novilhas. Todas as outras categorias mantiveram. 
 

 

 

 

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 sexta-feira, dia 03 de janeiro de 2020, pelas 12:15 
horas.  
 

 
A Mesa de Cotações  
 
 
 
 
 

Categoria Cotação 

Novilhos 3.83 

Novilhas 3.83 

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 3,70 3,70 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 3,83 3,83 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 3,70 3,70 0,00% 

Castelo Branco (Produção)    

Borrego <12 Kg. Raça não Especificada EUR/Kg. P. Vivo 4,25 4,25 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 4,50 4,50 0,00% 

Elvas (Produção)    

Borrego 22 a 28 Kg. Raça não Especificada EUR/KG. P. Vivo 3,00 3,00 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 3,21 3,21 0,00% 

Ribatejo (Produção)    

Borrego 22 a 28 Kg. Raça não Especificada EUR/KG. P. Vivo 2,50 2,50 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 0,80 0,80 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 1,45 1,45 0,00% 

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 1,40 1,40 0,00% 

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 2,66 12,71% 

SUÍNOS - Cotações nos Principais Mercados de Produção 

PORCO Classe E (57%) 

Mercados Semana Anterior em € Semana Corrente em € Variação 

Alentejo 2,03 2,03 0,00% 

Algarve Sc sc - 

Beira Interior 2,00 2,00 0,00% 

Beira Litoral 2,10 2,10 0,00% 

Entre Douro e Minho 2,12 2,12 0,00% 

COTAÇÃO MÉDIA NACIONAL (*) 2,05 2,06 0,49% 

* 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 4,83 4,83 0,00% 

Algarve 4,67 4,67 0,00% 

Beira Litoral 5,83 5,83 0,00% 

Ribatejo e Oeste   5,83 5,83 0,00% 

Leitões de 19 a 25 Kg. 
   

Alentejo 2,75 2,75 0,00% 

Semana Anterior :            De 16 a 22/12/2019      Unidade: EUR / TONELADA 
Semana Corrente:            De 23 a 29/12/2019 

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 201,50 201,50 0,00% 

Cevada Forrageira (Hexástica) 185,00 185,00 0,00% 

Milho Forrageiro 177,00 177,00  

BEIRA LITORAL 
   

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

Semana Anterior :            De 09 a 15/12/2019 
Semana Corrente:            De 16 a 22/12/2019 
Fonte: SIMA/GPP 
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COTAÇÕES INTERNACIONAIS DE MATÉRIAS-PRIMAS 

 
Fonte: Oil World 
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RECORTES DA IMPRENSA 
 

 
24.dezembro.2019 

RESULTADOS DO PLANO NACIONAL DE COLHEITA DE AMOSTRAS (PNCA) NO ANO DE 
2018 

A ASAE elabora e implementa um plano de controlo oficial baseado no risco (PNCA), 
coordenado pela sua Divisão de Riscos Alimentares (DRA), cujo objetivo é verificar e garantir 
que os géneros alimentícios colocados no mercado não põem em risco a segurança e saúde 
humanas, bem como assegurar os interesses do consumidor ao nível da correta e adequada 
informação veiculada na rotulagem, através de colheita de amostras e análise laboratorial no 
Laboratório da ASAE. 

No ano de 2018, foram colhidas 1745 amostras no território continental com a distribuição de 
amostras pelos grupos de GA, conforme a Tabela 1. 

 

Em termos de não conformidades (NC) globais em 2018, das 1745 amostras colhidas concluiu-
se que 135 dessas amostras se encontravam não conformes, verificando-se uma conformidade 
de aproximadamente 92% (Gráfico 1) das amostras.  
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O número de NC registadas em cada um dos grupos de géneros alimentícios, por tipo de não 
conformidade está ilustrado na Tabela 2. Para este efeito, de modo a possibilitar uma melhor 
avaliação das não conformidades constatadas, estas foram divididas em três grandes grupos: 

• Segurança dos géneros alimentícios (Risco) - não conformidades relativas ao controlo 
dos critérios inerentes à segurança dos géneros alimentícios, nomeadamente: 
microbiológicos e químicos 

• Requisitos Específicos - não conformidades verificadas ao nível dos requisitos legais 
específicos aplicáveis a cada um dos géneros alimentícios, bem como ao nível das 
menções obrigatórias que têm de ser prestadas ao consumidor na sua rotulagem. 

• Fraude/falsificação - não conformidades de natureza criminal, nomeadamente ao nível 
de eventuais páticas fraudulentas/enganosas ou de adulteração de géneros alimentícios. 

 

Fonte: ASAEnews nº 118 - dezembro 2019 

 
 

AGRICULTURA E MAR Actual 
28.dezembro.2019 

PRODUTORES DE CEREAIS NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA ANALISAM 
ESTRATÉGIA NACIONAL PARA A PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO DE CEREAIS 

O XXI Governo Constitucional, o primeiro liderado por António Costa, aprovou no dia 26 de 
Julho de 2018 a Resolução de Conselho de Ministros 101/2018, que reconhece a importância 
para o nosso país da Estratégia Nacional para a Promoção da Produção de Cereais. Uma 
iniciativa promovida pelo então ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos. 

Decorridos cerca de 18 meses desde a publicação desta Resolução, as direcções da Anpoc — 
Associação Nacional de Produtores de Proteaginosas, Oleaginosas e Cereais, da Anpromis — 
Associação dos Produtores de Milho e Sorgo de Portugal e da AOP — Associação de 
Orizicultores de Portugal reuniram-se no passado dia 20 de Dezembro com a ministra da 
Agricultura, Maria do Céu Albuquerque e com o secretário de Estado da Agricultura e do 
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Desenvolvimento Rural, Nuno Russo, para analisarem em conjunto este documento e fazerem 
um ponto da situação relativamente às medidas que ainda falta implementar. 

Portugal historicamente dependente da importação de cereais 

De realçar que Portugal é historicamente um País dependente da importação de cereais. Em 
1989, os níveis de auto-aprovisionamento eram de 60%, porém, a diminuição da produção e o 
aumento das necessidades conduziram a um valor actual particularmente baixo, a rondar os 
23%, o que constitui uma singularidade no contexto europeu e mundial, que coloca 
inclusivamente em causa a soberania alimentar do País. 

Durante a reunião a ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, teve ocasião de 
reiterar o “total empenho do Governo na implementação desta Estratégia, afirmando que não 
se deve alterar o que está bem feito”. 

Marca “Cereais de Portugal” 

Os produtores de cereais recordam que este documento é composto por dezassete medidas, 
entre as quais algumas que julgam mais emblemáticas como são a criação da marca “Cereais 
de Portugal”; a constituição de uma Organização Inter-profissional para os Cereais e a 
promoção da capacitação técnica das Organizações de Produtores de cereais, com vista a 
aumentar a transferência de conhecimento para os seus associados. 

Fonte: Agricultura e Mar Actual 

 
 

 

28.dezembro.2019 

MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS: O QUE CAUSA A RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA? 

O último regulamento foi aprovado a 25 de outubro de 2018, um novo regulamento sobre os 
medicamentos veterinários. O objetivo é impedir a propagação da resistência aos antibióticos 
pelos animais e garantir que os consumidores não sejam expostos a resíduos destes fármacos 
nos alimentos, resumindo-se, unicamente, à função que lhes é confiada: permanecerem 
eficazes contra infeções. 

A resistência antimicrobiana (RAM) é a capacidade dos microrganismos, como bactérias e 
vírus, resistirem à ação de um ou mais agentes antimicrobianos; 

As causas mais comuns da ocorrência e disseminação da RAM são o uso excessivo e indevido 
de antibióticos e a transmissão de microrganismos resistentes entre humanos, entre animais, e 
entre humanos, animais e o meio ambiente. 

Limitar o uso de antibióticos 

O uso preventivo de antimicrobianos élimitado a casos especiais, e só é permitido quando 
justificado por um veterinário e caso haja um alto risco de infeção. Tratamentos coletivos – de 
um grupo inteiro de animais quando apenas um está doente – são permitidos somente quando 
não houver alternativas adequadas e após um comprovativo apropriado feito por um 
veterinário. 

http://agriculturaemar.com/produtores-de-cereais-no-ministerio-da-agricultura-analisam-estrategia-nacional-para-a-promocao-da-producao-de-cereais/
http://agriculturaemar.com/produtores-de-cereais-no-ministerio-da-agricultura-analisam-estrategia-nacional-para-a-promocao-da-producao-de-cereais/
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Certos antimicrobianos são reservados para o tratamento dos seres humanos. 

De acordo com as regras, os medicamentos veterinários nunca devem ser usados para 
compensar as más condições da criação de animais ou para fazer com que os animais 
cresçam de forma mais rápida. 

Normas da UE para as importações 

Os parceiros comerciais terão de respeitar as normas da União Europeia (UE) sobre o uso de 
antibióticos quando exportam produtos alimentares para a UE. 

Impulsionar a inovação 

Os incentivos à pesquisa de novos agentes antimicrobianos serão incentivados a aumentar a 
competitividade no setor farmacêutico-veterinário e a combater a RAM. 

Medicamentos na alimentação para animais 

As regras relativas aos medicamentos veterinários estão estreitamente ligadas a outro 
regulamento, também votado a 25 de outubro, que proíbe a utilização preventiva e coletiva de 
antibióticos nos alimentos que contêm medicação. Além disso, as prescrições de rações 
medicadas contendo antibióticos deverão sempre ser emitidas pelos veterinários após um 
exame adequado. A deputada espanhola do grupo S&D Clara Eugenia Aguilera García está 
encarregue desta pasta legislativa. 

Fonte: Agronegócios.eu 
 
 

 
30.dezembro.2019 

 

TENDÊNCIAS GLOBAIS NO SECTOR DA ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS PARA 2030 

Em 2030, os consumidores irão valorizar especialmente as empresas que levem cabo esforços 
para preservar e melhorar o meio ambiente, mas também aquelas que tenham práticas 
comerciais éticas, que se preocupem com a saúde pública, assim como com outras causas 
importantes. 

Estas são algumas das tendências identificadas pela consultora Mintel no seu estudo “Food & 
Drink Trends 2030”, que assinala os principais movimentos na indústria alimentar e de bebida 
nos próximos dez anos. 

A Mintel assegura que os consumidores irão recompensar as marcas que atuem contra 
problemas sociais, pelo que triunfarão as que impulsionem uma nova era de consumo 
consciente. As três principais tendências identificas são “seguir uma abordagem ativista”, as 
“dietas inteligentes” e as “colheitas de alta tecnologia”. 

Os analistas da Mintel antecipam uma expansão das chamadas dietas inteligentes, à medida 
que a população mundial aumenta, mas os recursos diminuem. Os consumidores 
personalizarão as suas dietas graças à capacidade de poderem obter um conhecimento 
profundo sobre o que beneficia a sua saúde física e mental. Dados os prognósticos sobre o 
aumento da obesidade para 2030, os edulcorantes vegetais não calóricos, como a Stevia, 

http://www.agronegocios.eu/noticias/medicamentos-veterinarios-combater-a-resistencia-aos-antibioticos/
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podem ser uma solução, sempre e quando as grandes empresas de alimentação trabalharem 
para melhorar o seu perfil de sabor. 

Crê-se também que as embalagens comestíveis compostáveis, ou seja, aquelas que se 
degradam sem gerar resíduos, serão muito mais habituais. Os consumidores irão procurar 
inovações que facilitem a reciclagem, a reutilização, a recarga ou até o consumo destas 
embalagens. 

A Mintel aponta que, até 2030, quem estiver preocupado com a saúde do planeta, deva reduzir 
o consumo de alimentos de origem animal apostando, sobretudo, por alimentos com um 
elevado standard ético e ambiental, sempre que seja possível. Sobre os produtos de origem 
animal, a tendência será de um menor consumo, mas de maior qualidade. 

A tecnologia permitirá aumentar a individualização das dietas a um nível superior, com o auge 
das impressoras 3D para a preparação de refeições personalizadas, os eletrodomésticos 
inteligentes a proporcionar receitas e listas de compras personalizadas e as soluções 
inovadoras que proporcionarão recomendações de sabores, nutrientes específicos ou 
ingredientes funcionais. 

Os analistas comentam que as empresas alimentares oferecerão orientação nutricional com 
base nas necessidades e facilitarão a compra de produtos específicos. Já hoje, existem 
colunas inteligentes, como a XiaoAi da Nestlé China, que atuam como assistentes na nutrição 
familiar, tendência que predominará no futuro. 

Ao mesmo tempo, acontecerá uma nova revolução agrícola, uma vez que as áreas e modelos 
agrícolas tradicionais estão a ser desafiados pelo clima. Serão estabelecidos novos modelos 
produtivos, com a aposta na agricultura vertical, especialmente a nível local, que abastecerão 
uma grande quantidade de frescos. 

Fonte: Revista Grande Consumo 
 
 

 

30.dezembro.2019

PESTE SUÍNA AFRICANA: RESPOSTA INEFICAZ DA CHINA TRANSFORMA A DOENÇA 
EM EPIDEMIA 

A doença já matou cerca de um quarto dos porcos do mundo inteiro, reformulando questões 
agrícolas e atingindo as dietas e os bolsos dos consumidores por todo o globo. O controlo 
ineficaz da situação por parte do governo chinês está a criar problemas a longo prazo. 

Na teoria, as autoridades deveriam convencer os agricultores a matar os porcos infetados e a 
descartá-los adequadamente. Porém, na China, as autoridades têm exigido aos agricultores 
que passem por cima de tudo para ter direito a uma compensação dos governos locais. 

Nos últimos meses, a peste suína tem levado os criadores chineses ao desespero, que não 
têm acesso à informação e apoios devidos muito por culpa do sistema caótico que se gerou. 
Devido à doença, a população total dos animais caiu cerca de 40% no espaço de um ano. As 
perdas para a economia chinesa podem alcançar um ponto de rutura séria para o país. 
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Apesar dos agricultores enterrarem os seus animais com os maiores cuidados que conhecem, 
e da peste não tem consequências para o ser humano, estes têm vindo a relatar o quão 
complicado é ver os mesmos a agonizar. 

Em termos monetários, o o preço da carne, muito consumida na China, disparou, e o governo 
chinês estão agora a tentar colmatar várias falhas de consumo através da importação de 
produtos. A China é a maior consumidora de carne de porco do mundo, o que gerou uma 
alteração da cadeia global de oferta de alimentos, à medida que o país passou a depender 
mais da proteína importada e menos da produção doméstica. 

No passado mês de novembro, a China detetou um novo surto de peste suína africana em 
leitões transportados ilegalmente na cidade de Chongqing, no sudoeste do país. 

A peste suína africana surgiu na China em agosto de 2018. Em menos de um ano, a patologia 
espalhou-se por todo o globo, provocando a morte de milhões de suínos. A situação parece 
não ter controlo eficaz à vista. 

Fonte: Agronegócios.eu 

http://www.agronegocios.eu/noticias/peste-suina-africana-resposta-ineficaz-da-china-transforma-a-doenca-em-epidemia/

