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Caros Associados
Terminado 2020, um dos anos mais desafiantes da nossa história, pautado pelo condicionamento da nossa liberdade individual
e do relacionamento coletivo. Fomos e continuamos, todos os dias, a ser confrontados com limitações que advêm deste tempo
de exceção, que esperamos, termine em breve.
Em nome da APIC gostaria de deixar uma palavra de esperança, de confiança no futuro e o compromisso de continuar a
trabalhar no sentido de apoiar os nossos associados, encurtando distâncias, aproximando pessoas e organizações e
privilegiando o acesso à informação.
Neste novo ano, pretendemos privilegiar o desenvolvimento de canais de comunicação atuais que facilitem uma maior
participação de todos e nos façam sentir mais conectados.
Despeço-me fazendo votos que 2021 nos ofereça a tranquilidade e a esperança de dias melhores!
O Presidente da APIC
Carlos Ruivo

COTAÇÕES
Mercado Nacional - Semana 01/2021
Cotações de Bovinos - clique aqui
Cotações de Suínos - clique aqui
Mercado Nacional - Semana 02/2021
Bolsa do Porco - Sessão - clique aqui
- Peças - clique aqui
Mercados Regionais - clique aqui

Mercado Espanhol - Semana 02/2021
Bolsa de Madrid - clique aqui
Bolsa de Barcelona - clique aqui
Bolsa Mercolleida - clique aqui
Comentário Mercolleida - clique aqui
Bolsa Segovia e Mercolerida - clique aqui
Comentário Binéfar - clique aqui
Comentário Cereais - clique aqui
Mercados Europeus - clique aqui

LEGISLAÇÃO EM DESTAQUE
Acordo de Comércio e cooperação UE-Reino Unido
O Reino Unido deixou de ser um Estado Membro da União Europeia em 1 de fevereiro de 2020.
Houve no entanto, um acordo que terminou no dia 31 de dezembro de 2020, que permitiu ao Reino
Unido, estar representado nas instituições da EU, como país terceiro, mas deixou de participar na
tomada de decisões. No passo dia 24 de dezembro, foi concluído o Acordo Comércio e Cooperação
entre a União Europeia e o Reino Unido, sobre as medidas que se prendem com o comercio de bens e
serviços, que entraram em vigor a partir do dia 1 de janeiro.
>Saber mais

NOTÍCIAS
"Consumir até..." ou "Consumir de preferência antes de..."?
A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) desenvolveu uma ferramenta para
ajudar os operadores do setor alimentar a aplicar a "data-limite de consumo" ou a "data de
durabilidade mínima" aos seus produtos.
A expressão ‘consumir até…’ refere-se à segurança - os alimentos podem ser consumidos…
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6306OGM
>Saber mais
Aprovado o primeiro animal GM para alérgicos ao açúcar da carne vermelha
A agência norte-americana FDA – Food and Drug Administration deu luz verde à produção de porcos
geneticamente modificados (GM) para consumo humano. Com a alteração do genoma destes
animais, os cientistas conseguem eliminar um tipo de açúcar chamado alfa-galactose (ou alfa-gal)
presente em carnes vermelhas, permitindo às pessoas alérgicas a essa substância o consumo de
carne de porco.
>Saber mais

Comissão Europeia lança ferramenta informática sobre rotulagem de alimentos
A Comissão Europeia lançou, no dia 21 de dezembro, o Sistema de Informação de Rotulagem de
Alimentos (FLIS) que informa, para 87 categorias diferentes de alimentos, quais as indicações de
rotulagem obrigatórias da UE em 23 idiomas da UE.
O sistema também fornece links para as disposições legais relevantes e documentos de orientação
existentes sobre rotulagem.
>Saber mais
Artigos para contacto alimentar fabricados a partir de plástico
Os Estados Membros têm sido instados pela Comissão a tomar ações conducentes à proteção dos
consumidores, mediante a retirada de objetos de ‘melamina/bambu’ do seu mercado.
Face à iminente necessidade de Portugal iniciar essa retirada, promove-se a divulgação do
comunicado que se encontra no portal da DGAV e que visa alertar as partes interessadas para o
assunto.
>Saber mais
Aprovação de estabelecimentos do setor alimentar - Guia de Orientação - 2ª Edição
Encontra-se disponível no portal da DGAV a 2ª edição do GUIA DE ORIENTAÇÃO sobre a aprovação
dos estabelecimentos do setor alimentar.
Este documento é dirigido aos operadores do setor alimentar, às empresas que atuam no âmbito da
atividade alimentar e aos intervenientes nos processos de licenciamento das atividades do setor
alimentar.
>Saber mais

EVENTOS
A APIC vai organizar, durante o mês de fevereiro, duas ações de formação/partilha de informação
(online) sobre os seguintes temas:
 HACCP e Aditivos Alimentares
 Critérios Microbiológicos a aplicar aos géneros alimentícios no âmbito do Regulamento
2073/2005 (e demais alterações)
Brevemente serão divulgados os respetivos programas.

ESPAÇO| ASSOCIADOS| APIC
Empresa Valsabor, S.A.
AUTOR: Andreia Figueiredo, engenheira alimentar I Valsabor, S.A.
A Valsabor, S.A. situa-se em Alcanede, no distrito de Santarém, a sua principal atividade é o abate,
desmancha e transformação de carne de suíno, tendo iniciado no ano de 1989 a sua atividade. Desde
esse ano passou por algumas fases de mudança, tanto na sua estrutura física como de liderança.
Desta forma, é importante referir que foi adquirida …
>Saber mais

Estamos mais próximos

