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COTAÇÕES
Mercado Nacional - Semana 04/2021
Cotação de Suínos - clique aqui
Cotação de Bovinos - clique aqui
Bolsa do Bovino - clique aqui
Mercado Nacional - Semana 05/2021
Bolsa do Porco - Sessão - clique aqui
- Peças - clique aqui
Mercados Regionais - clique aqui

Mercado Espanhol - Semana 05/2021
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
Medidas de promoção, relativas aos produtos agrícolas, implementadas no mercado interno e em
países terceiros em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 1144/2014
Este ano, existe especial atenção na promoção de produtos e métodos agrícolas que apoiem mais
diretamente os objetivos do Acordo Verde europeu.
>Saber mais
Foi publicada a Portaria 25-A/2021, de 29 de janeiro, que estabelece os serviços relevantes para
efeitos de acolhimento, nos estabelecimentos de ensino, dos filhos ou outros dependentes a cargo
dos respetivos profissionais.
A presente portaria identifica no n.4, do capítulo VIII do seu anexo, os serviços de produção pecuária,
agrícola e de indústria agroalimentar como serviços relevantes para efeitos de acolhimento, nos
estabelecimentos de ensino.
>Saber mais

NOTÍCIAS
APIC reuniu numa sessão de trabalho com a Ministra da Agricultura
No dia 2 de fevereiro, a APIC reuniu com a Ministra da Agricultura, Maria do Ceu Antunes, tendo sido
discutidos, os seguintes assuntos: Exportação, o ponto de situação da inspeção sanitária, a aplicação
do regulamento 2018/775, a evolução da peste suína africana nos Estados Membros e as medidas
necessárias para que esta doença não chegue a Portugal. Também foi debatida, a evolução da
pandemia em Portugal e de como pode afetar decididamente a exportação de carne de suíno para a
República Popular da China.
>Saber mais
Comissão Europeia avança com Código de Conduta
A Comissão Europeia deu os primeiros passos para o debate e a elaboração do Código de Conduta
para Práticas Empresariais e Comerciais Responsáveis para o setor agroalimentar, integrado na
Estratégia “Do Prado ao Prato”, tendo organizado um evento virtual, que decorreu a 26 de
janeiro, em que participaram o vice-presidente executivo Frans Timmermans e a comissária Stella
Kyriakides.
>Saber mais
…porque os animais, as pessoas e o meio ambiente importam...
A FAO está empenhada em ajudar os países a garantir a segurança da alimentação e a cumprir os
requisitos relevantes do Codex Alimentarius. Mais especificamente, em parceria com a Federação
Internacional da Indústria de Alimentos (IFIF), a FAO lançou recentemente o manual de Boas Práticas
para o setor das rações. Esta publicação pretende ser uma ferramenta valiosa para aumentar o
conhecimento e melhorar a segurança alimentar …
>Saber mais

“Vamos Reinventar o Plástico”
A campanha “Vamos Reinventar o Plástico”, do Pacto Português para os Plásticos e à qual a FIPA se
associa, está de regresso com novo foco: Reciclar e Reutilizar.
O grande objetivo é sublinhar a importância e benefícios do plástico enquanto material prático, leve,
versátil e útil e, em simultâneo, impulsionar os cidadãos para adoção de comportamentos
ambientalmente responsáveis com base na redução do consumo de plástico desnecessário…
>Saber mais

EVENTOS
41.ª Feira do Fumeiro de Vinhais já decorre via online
Desde 1 de fevereiro de 2021 que é possível fazer compras através da plataforma online em
www.fumeirodevinhais.pt
Na impossibilidade de realizar a Feira do Fumeiro, esta é uma forma de poder levar os produtos deste
concelho a todos os visitantes.
Esta plataforma vai estar disponível durante o mês de fevereiro.
>Saber mais
Webinar sobre exportação de produtos de carne para o Japão - 23 de fevereiro de 2021 - das 10:30
às 11:30 CET
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/epa-helpdesk-webinar-31-meat-products





Organizado pelo Centro UE-Japão.
Prazo de inscrição: segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021
Se já é membro, faça o login antes de se registrar no webinar.
Se ainda não for membro, primeiro deverá registar-se gratuitamente em:
https://www.eubusinessinjapan.eu/user/register
Logo que o seu pedido de registo for confirmado pelo Centro UE-Japão, deve iniciar sessão antes de
fazer o registo no webinar.
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Fraude Alimentar
Um dos riscos emergentes na indústria de alimentos identificado na última década é a fraude
alimentar. Estima-se que 10% dos alimentos podem conter na sua composição componentes
fraudulentos. É uma situação que preocupa tanto os consumidores, como os produtores e os
reguladores (Barrere et al. 2020:131). A fraude é entendida com um ganho económico e com
intenção de não ser detetada. Ela pode estar presente nos alimentos por meio de substituição,
falsificação, diluição ou etiquetagem incorreta.
>Saber mais
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