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COTAÇÕES
Mercado Nacional - Semana 05/2021
Cotação de Suínos - clique aqui
Cotação de Bovinos - clique aqui
Bolsa do Bovino – clique aqui
Mercado Nacional - Semana 06/2021
Bolsa do Porco - Sessão - clique aqui
- Peças - clique aqui
Mercados Regionais - clique aqui

Mercado Espanhol - Semana 06/2021
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

NOTÍCIAS
Siga-nos também no Linkedin :
https://www.linkedin.com/company/apic-associa%C3%A7%C3%A3o-portuguesa-dos-industriais-decarnes/?viewAsMember=true

” O consumidor como impulsionador de uma pecuária em mudança “
Além das características exigidas (grau de gordura, conformação, e uma boa aparência – cor
avermelhada, tenrura, suculência, sabor e aroma), o consumidor está mais cuidadoso com o que
come, pelo que o preço não é o fator limitante. A sustentabilidade ambiental, origem do produto,
bem como o modo de produção e/ou certificações. O marketing é também um dos aspetos
importantes, por associar ao Produto uma história, um conceito e um padrão, gerando uma relação
de maior proximidade com o consumidor. “As pessoas compram por prazer. E quando o produtor
entrega qualidade, o consumidor paga.”
>Saber mais
Mudança de instalações
A APIC continua a trabalhar em tempos de pandemia, cumprindo todas as regras sanitárias
recomendadas pela DGS, e já se encontra nas novas instalações situadas no Edifício da Bolsa do
porco, na Avenida Bombeiros Voluntários de Montijo, 2870-219 Montijo.
Bem-vindos!

Produtores portugueses contra a iniciativa de Espanha – IGP para o produto serrano
O Governo de Espanha pretende que o presunto serrano se torne uma Indicação Geográfica
Protegida (IGP), com a finalidade de o proteger, o que fará com que o produto apenas possa ser
produzido no país. Esta pretensão está a causar mal-estar entre os produtores portugueses, que
estão dispostos a encetar uma batalha legal para evitar que Espanha se aproprie do termo.
>Saber mais
Necessária uma reforma dos sistemas alimentares para impulsionar recuperação no pós-Covid
Um grupo de especialistas organizados pela Comissão Europeia realizou um estudo que reclama a
adoção de medidas sobre a insegurança alimentar, relacionada com a complexidade e urgência dos
problemas na produção e no abastecimento de alimentos, questão que assumiu uma particular
relevância como consequência da crise causada pela Covid-19.
>Saber mais
Mercosul: necessidade de reabrir as negociações devido a preocupações ambientais
Organizações ambientais, povos indígenas e peritos, assim como chefes de Estado e parlamentos,
manifestam atualmente sérias preocupações relativamente ao acordo entre a UE e o Mercosul.
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-000442_PT.html

APIC - Assembleia Geral Extraordinária - 8 de fevereiro de 2021
No dia 8 de fevereiro de 2021, reuniu em sessão extraordinária, a Assembleia Geral da Associação
Portuguesa dos Industriais de Carnes, devidamente convocada com um único ponto da Ordem de
Trabalhos: A Eleição de membro do órgão da Direção para o triénio 2020/2022.
Tendo sido eleito o representante da empresa Porminho, Tiago Freitas.
Produtos nacionais estão no topo das preferências dos portugueses
Os consumidores estão a alterar os seus padrões de consumo, cuja mudança foi precipitada por uma
pandemia sem precedentes e que obrigou marcas, industrias e retalhistas a adaptarem-se a uma
velocidade desafiante.
Uma das grandes conclusões do EY Future Consumer Index prende-se com a identificação de três
vetores fundamentais na criação de valor para o consumidor: (i) a invisibilidade, que torna a sua…
>Saber mais

EVENTOS
Jornadas do Porco Bísaro APEZ e ANCSUB dia 12 de fevereiro: online
A Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica (APEZ) vai realizar no dia 12 de fevereiro de 2021
em conjunto com a Associação Nacional de Criadores de Suínos da Raça Bísara (ANCSUB), mais uma
edição das Jornadas do Porco Bísaro, inseridas na 41ª Feira do Fumeiro de Vinhais.
>Saber mais

ARTIGO DE OPINIÃO
AUTORA : Graça Mariano| Diretora Executiva da APIC
Desperdício alimentar e os conceitos “Data de Durabilidade Mínima” e “Data Limite de Consumo”
O Regulamento 1169/2001 estabelece a base para garantir um elevado nível de defesa do
consumidor no que se refere à informação sobre os géneros alimentícios, tendo em conta as
diferenças de perceção e as necessidades de informação dos consumidores, e assegurando
simultaneamente o bom funcionamento do mercado interno.
>Saber mais
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