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COTAÇÕES
Mercado Nacional - Semana 03/2021
Cotação de Suínos - clique aqui
Cotação de Bovinos - clique aqui
Bolsa do Bovino - clique aqui
Mercado Nacional - Semana 04/2021
Bolsa do Porco - Sessão - clique aqui
- Peças - clique aqui
Mercados Regionais - clique aqui

Mercado Espanhol - Semana 04/2021
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 do Presidente da República n.º 9-A/2021 de 28 de janeiro - Renova a declaração do estado
de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública
>Saber mais
Dada a importância dos transportes no desenvolvimento do setor das agroindústrias, informamos
que foi aprovado o Decreto-Lei n.º 8/2021 que procede à revisão das metas de incorporação de
biocombustíveis, incluindo os biocombustíveis avançados, nos combustíveis rodoviários em território
nacional para o ano de 2021. A meta de incorporação de biocombustíveis para 2021 é de 11%,
quando este ano era de 10%, sendo a contribuição dos biocombustíveis avançados – produzidos a
partir de resíduos e outras matérias-primas consideradas ambientalmente mais sustentáveis – fixada
em 0,5%.
>Saber mais

NOTÍCIAS
APIC no Facebook : https://www.facebook.com/APIC-Associa%C3%A7%C3%A3o-Portuguesa-dosIndustriais-de-Carnes-101729938598456
A página da APIC é um espaço de comunicação dirigido aos nossos Associados, mas também ao
público utilizador de plataformas digitais, sejam operadores económicos de outras áreas alimentares
ou mesmo consumidores. Queremos com este canal, garantir o acesso a informação relevante para a
nossa missão, pretendendo divulgar legislação relevante, notícias e eventos da área da indústria da
carne. Cremos que será um espaço de encontro, com interesse para toda a cadeia alimentar, com
especial enfoque para a área da indústria da carne (matadouros de ungulados, estabelecimentos de
produção de géneros alimentícios de origem animal). Ficamos na expectativa de que nos irão seguir e
de que irão tirar partido de todo o conhecimento que divulgarmos por esta via.
Contem connosco!
O Presidente da APIC
Apresentação das prioridades da 2021Portugal.eu à Comissão do Parlamento Europeu.
A Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, apresentou perante as comissões parlamentares de
Agricultura e de Ambiente, Saúde Pública e Segurança Alimentar, as prioridades sectoriais do
Conselho.
Comunicação gravada na página do Ministério da Agricultura, clique em Facebook
INE prevê aumento de exportações
O Instituto Nacional de Estatísticas (INE) prevê um aumento de 2,5% das exportações de produtos
alimentares e bebidas em 2021, face ao ano anterior, com previsões de crescimento na ordem dos
2,9% para os mercados extra-UE e de 2,2% nos mercados intra-UE, noticia a FIPA, Federação das
Indústrias Portuguesas Agroalimentares.
>Saber mais

Entrevista do Presidente da FIPA - Jorge Tomás Henriques
O impacto da pandemia COVID-19 na indústria agroalimentar, as apostas do setor para fazer face a
este novo cenário, o comportamento do consumidor e as expectativas para 2021 são alguns dos
pontos abordados na entrevista do Presidente da FIPA, Jorge Tomás Henriques, ao “A Vida do
Dinheiro” do Dinheiro Vivo/TSF.
O artigo está disponível online. A entrevista foi emitida na TSF e pode ser ouvida aqui.
Programas de vacinação contra a Covid-19 de alguns Países:
Trabalhadores da indústria de alimentos e bebidas pertencem ao grupo prioritário?
 Trabalhadores da indústria de alimentos e bebidos estão
incluídos no grupo prioritário: BE, DE, FR, Omã, Rússia
 Trabalhadores de setores considerados essenciais foram
incluídos no grupo prioritário, mas ainda não decidiram se os
trabalhadores da indústria de alimentos e bebidas serão
incluídos: CZ, ES, RO, SK
 Trabalhadores da indústria de alimentos e bebidos não estão
incluídos no grupo prioritário: AT, Bálticos, CH, DE, DK, FI, IT,
GR, HU, NL, NO, PL, PT, RU, SE, SEM, TR, UK, Marrocos, Egipto,
Jordânia, Líbano, KSA
 Ainda não se conhece a estratégia governamental: IE, UA,
Argélia, Síria, Irão, Tunísia, Qatar, Palestina, Kuwait, UAE
 Sem informação

ESPAÇO| ASSOCIADOS| APIC
Empresa Casa das Carnes do Ervedal, Lda
AUTOR : Andreia Magalhães, responsável da qualidade e segurança alimentar na CCEL| Casa das
Carnes do Ervedal
Chouriço de Quiaios – Investigação & Desenvolvimento
A constante evolução do contexto interno e externo de uma organização, impulsiona a busca por
novo conhecimento, novas tecnologias, adaptação às alterações do mercado e a procura constante
da satisfação do cliente e outras partes interessadas.
>Saber mais

Estamos mais próximos

