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COTAÇÕES
Mercado Nacional - Semana 06/2021
Cotação de Suínos - clique aqui
Cotação de Bovinos - clique aqui
Bolsa do Bovino - clique aqui
Mercado Nacional - Semana 07/2021
Bolsa do Porco – Sessão - clique aqui
- Peças - clique aqui
Mercados Regionais - clique aqui

Mercado Espanhol - Semana 07/2021
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
O REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2019/1746 DA COMISSÃO EUROPEIA relativo à Transparência
de Mercado - Artigo 11, Anexo I, nº 6, torna obrigatório o envio semanal à Comissão Europeia, da
informação sobre Preços de Peças e Carne Picada de Suíno e Bovino à “Saída da Sala de
desmancha/matadouro” (€/Kg).
Estes preços irão ser tratados e posteriormente inseridos (dados amostrais globais estatísticos) numa
aplicação de âmbito nacional de acompanhamento dos produtos agropecuários - SIMA (Sistema de
Informação de Mercados Agrícolas). Esta informação é disponibilizada no website do GPP (Gabinete de
Planeamento e Políticas do Ministério da Agricultura) em: https://www.gpp.pt/index.php/sima/sima2018
Assim, a APIC vai passar a recolher esta informação de forma nacional e assegurar o respetivo envio
ao Gabinete de Planeamento e Politicas (GPP), semanalmente.

NOTÍCIAS
Associação CLITRAVI-Impacto ambiental da dieta
A APIC, divulga por esta via, o debate que decorreu entre a Associação da qual faz parte, a CLITRAVI e
o Gabinete do Comissário Europeu para o Meio Ambiente, no passado dia 10 de fevereiro de 2021,
subscrevendo tal posição. O setor da indústria de carnes está totalmente alinhado com a ambição de
fornecer alimentos seguros, nutritivos e de alta qualidade com o mínimo de impacto ambiental e
social. Para alcançar tais resultados ambiciosos, o mais importante é levar em conta que somos parte
da solução, e esta deve ser encontrada dentro do nosso setor.
>Saber mais
União Europeia prevê impacto positivo no sector agroalimentar
Os acordos comerciais concluídos ou em negociação pela União Europeia deverão ter um impacto
positivo até mil milhões de euros, na balança comercial agroalimentar, em 2030, segundo um estudo
da Comissão Europeia.
O estudo conclui que a aplicação acumulada dos 12 acordos de livre comércio (ALC) resultaria, em
2030, num aumento tanto das exportações como das importações agroalimentares da União
Europeia…
>Saber mais
FARM2FORK_Digital Innovation Hub
CAP integra consórcio FARM2FORK_DIH para a criação de um Pólo de Inovação Digital em Portugal
que ambiciona um futuro digital, inteligente e sustentável para toda a cadeia agroalimentar.
Um consórcio de 11 entidades submeteu uma candidatura à Rede de Polos de Inovação Digital – da
responsabilidade da Portugal Digital, Direção-Geral das Atividades Económicas, IAPMEI e ANI – para a
criação de um Pólo de Inovação Digital em Portugal, designado FARM2FORK_DIH.
>Saber mais

Impacto no consumo das atuais restrições na Europa será menor do que em 2020
A interrupção do consumo devido às novas restrições nas cinco maiores economias europeias
(Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Espanha) será muito mais leve, em 2021, do que durante o
primeiro confinamento, segundo o último “Covid Recovery Monitor”, elaborado pelo Moody’s
Investors Service.
Especificamente, o relatório observa que a confiança do consumidor melhorou, significativamente,
após o lançamento da vacina, nas últimas semanas…
>Saber mais
“Por uma Europa Verde – o contributo das Empresas Portuguesas”
O webinar sobre esta temática, decorreu na manhã de dia 18 de fevereiro.
Neste evento foi apresentado o projeto “E+C – Economia Mais Circular” e foi, igualmente, promovido
o debate e reflexão sobre o papel do tecido empresarial em matéria de sustentabilidade e
circularidade.
>Saber mais

EVENTOS
Conferência on-line| Política comercial da UE - Quais são as ambições para o comércio
agroalimentar da UE? - 10 de março de 2021| 9h15 - 12h30
A CELCAA organizará uma conferência on-line sobre a "Política comercial da UE - Quais ambições para
o comércio agroalimentar da UE". O objetivo desta conferência é refletir sobre as futuras políticas
comerciais e agrícolas da UE e as perspetivas para o comércio agroalimentar, em um momento em que
a União Europeia assume a liderança com a Estratégia “do Prado ao Prato”. A Diretora Executiva da
APIC, Graça Mariano, participará no segundo painel desta conferência.

ARTIGO DE OPINIÃO
AUTORA: Graça Mariano| Diretora Executiva da APIC
As Populações do mundo inteiro foram surpreendidas com as medidas que tiveram que começar a
tomar face à pandemia que surgiu no ano de 2020. Medidas que nos levaram a grandes mudanças, as
quais, fomos obrigados a implementar, pela nossa saúde. Ora, essas medidas, que todos fomos
obrigados a implementar, não foram novidade para os trabalhadores da indústria das carnes e da
indústria em geral, uma vez que há mais de 30 anos, que são utilizadas, com o objetivo de se
produzirem alimentos seguros.
>Saber mais
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