APIC| INFO| Semanal Nº 2 de 22-01-2021
COTAÇÕES
Mercado Nacional - Semana 02/2021
Cotação de Suínos - clique aqui
Bolsa do Bovino - clique aqui
Mercado Nacional - Semana 03/2021
Bolsa do Porco - Sessão - clique aqui
- Peças - clique aqui
Mercados Regionais - clique aqui

Mercado Espanhol - Semana 03/2021
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
Decreto 3-C/2021 de 22 janeiro - Decreto que altera as medidas de combate à propagação da doença
COVID-19, nomeadamente a suspensão das atividades educativas e letivas. clique aqui
Regulamentos da Organização Comum dos Mercados no âmbito da PAC
O Parlamento Europeu publicou uma atualização ao processo legislativo relativo à alteração dos
regulamentos da Organização Comum dos Mercados no âmbito da PAC. Consulte aqui:
https://europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642234

NOTÍCIAS
Suspensão das atividades educativas e letivas
O Decreto 3-C/2021 de 22 janeiro vem alterar as medidas de combate à propagação da doença
COVID-19, procedendo-se à suspensão das atividades educativas e letivas de todos os
estabelecimentos de ensino, a partir do dia de hoje e, pelo menos, até ao dia 5 de fevereiro de 2021.
Sendo a agroindústria considerada uma atividade essencial, há que dar continuidade à laboração.
Pelo que, os vossos trabalhadores, para continuarem a desempenhar as respetivas funções nas
indústrias, poderão recorrer aos serviços dos estabelecimentos de ensino. Estes, têm por obrigação,
acolher os filhos ou outros dependentes a cargo dos profissionais que não podem confinar por força
das funções que exercem. É necessária uma declaração da entidade patronal, a qual deverá ser
entregue no estabelecimento de ensino. Brevemente divulgaremos uma minuta.
Primeiro país do mundo a vender carne criada em laboratório
Singapura é o primeiro território do mundo a aprovar a comercialização de carne criada a partir de
células, sem recurso à exploração pecuária. O fabricante Eat Just, com sede em São Francisco, poderá
vender em Singapura aperitivos de galinha produzidos a partir de cultura celular.
>Saber mais
Exportar para o Reino Unido
A Food and Standard Agency elaborou um guia de apoio à exportação de mercadorias para o Reino
Unido (Inglaterra, País de Gales e Escócia) para ajudar os operadores nas trocas comerciais com
aquele País após o Brexit. No caso de pretender exportar géneros alimentícios para o Reino Unido
dispõe de informação em “Import goods into the UK: step by step”. Caso necessite de informação
mais detalhada aceda também ao documento, elaborado pelo Governo do Reino Unido, denominado
“The Border with the European Union Importing and Exporting Goods

PRESS RELEASE| IPQ/CEN/CENELEC - Presidência Portuguesa da União Europeia
António Mira dos Santos, Presidente do Instituto Português da Qualidade, afirmou: “Sabemos que a
normalização tem desempenhado um papel estratégico no reforço do Mercado Único Europeu e na
competitividade da indústria e das empresas. Uma das principais linhas de ação do Governo para a
Presidência Portuguesa do Conselho da UE é acelerar a transformação digital ao serviço dos cidadãos
e das empresas para uma Europa Digital. O IPQ como Organismo Nacional de Normalização tem
vindo a trabalhar em estreita colaboração com o Governo Português em iniciativas que contribuam
para acelerar a transformação digital como motor de recuperação económica e promover a liderança
europeia na inovação e na economia digital. ”
>Saber mais
OVIBEJA - Edição de 2021 cancelada
A Comissão Organizadora da Ovibeja decidiu cancelar a edição de 2021 em virtude da situação de
pandemia pela Covid-19 que o país atravessa.
Como alternativa, foi decidido assinalar a data com a realização de uma Ovibeja noutro formato, com
recurso a tecnologias de informação e comunicação e com diversas atividades agendadas para os dias
22 e 23 de Abril de 2021.
>Saber mais

EVENTOS
Cimeira Internacional Agroalimentar Digital (Digital Agrifood Summit Portugal) - 20 a 23 de janeiro
Termina, amanhã, a Cimeira Internacional Agroalimentar Digital (Digital Agrifood Summit Portugal),
um evento online que pretendeu por em contacto os produtores e exportadores portugueses com os
compradores de forma a impulsionar as exportações agroalimentares portuguesas em todo o mundo.
A iniciativa digital, foi concebida pelo Portuguese AgroFood Cluster em parceria com a ViniPortugal, é
apoiada pela Secretaria de Estado da Internacionalização e pelo Ministério da Agricultura, pela AICEP
(aicep Portugal Global – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal) e pela IFAP
(Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares).
>Saiba mais
Seminário - Access to Markets (A2M)
A Comissão Europeia irá organizar um seminário, no dia 26 de janeiro, no portal - Access to Markets
(A2M). A ferramenta visa ajudar as empresas a comercializar internacionalmente, fornecendo
diversas informações, tais como: os acordos comerciais, tarifas, regras de origem, barreiras
comerciais e formalidades.
O seminário pretende informar e esclarecer os utilizadores do portal acerca das suas funcionalidades.
workshop digital, dia 3 de fevereiro de 2021 - Uso de aditivos e aromas alimentares - Monitorização
A Holanda, em colaboração, com a Alemanha, irá organizar um workshop digital no dia 3 de fevereiro
sobre a monitorização do uso de aditivos e aromas alimentares.
O workshop pretende promover a discussão sobre o programa de monitorização e, em particular,
encontrar um sistema de monitorização pragmático, eficaz e eficiente.
Os participantes serão os Estados-Membros, a EFSA, a Comissão, os institutos científicos nacionais e a
indústria.
>Saiba mais
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Desafios para as indústrias cárnicas
A nossa nova Diretora Executiva desafiou-me a escrever um pequeno artigo para o espaço do
associado do novo canal de comunicação da APIC. Decidi-me pelo tema dos atuais desafios para as
indústrias das carnes, visto ser uma preocupação comum a todos aqueles que desenvolvem atividade
neste setor.
>Saber mais

Estamos mais próximos

