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COTAÇÕES
Mercado Nacional - Semana 07/2021
Cotação de Suínos - clique aqui
Cotação de Bovinos - clique aqui
Bolsa do Bovino - clique aqui
Mercado Nacional - Semana 08/2021
Bolsa do Porco - Sessão - clique aqui
- Peças - clique aqui
Mercados Regionais - clique aqui

Mercado Espanhol - Semana 08/2021
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
Despacho n.º 1945/2021 - Diário da República n.º 36/2021, Série II de 2021-02-22
Medidas excecionais associadas à emergência sanitária da COVID-19 - DGAV
Determina, entre outras medidas:
As tarefas de certificação sanitária de animais e mercadorias e de certificação fitossanitária de vegetais e
produtos vegetais, que se enquadrem no artigo 88.º do Regulamento (UE) 2017/625, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 15 de março de 201 7, são desmaterializadas, conforme previsto no
Regulamento de Execução (UE) 2021/83, da Comissão, de 27 de janeiro de 2021.
O contacto com a DGAV ou com os serviços de inspeção fitossanitária das Direções Regionais de
Agricultura e Pescas (DRAP) ou com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF)
deverá ser efetuado por via eletrónica e/ou telefónica, utilizando os endereços de correio eletrónico e
os contactos telefónicos disponibilizados no portal da DGAV, das DRAP e do ICNF.

NOTÍCIAS
A Agência Europeia de Segurança Alimentar (EFSA) atribuiu, pela primeira vez, a classificação de
alimento a um inseto: a larva-da-farinha
Estas larvas já são usadas para a criação de ração para animais de estimação, mas agora vão poder
integrar também os produtos alimentares destinados a humanos. Com uma composição rica em
proteínas, gorduras e fibras, estas larvas amarelas passam a poder ser usadas na produção de farinhas –
utilizada para a confeção de pão, biscoitos e massas.
>Saber mais
Pandemia criou um consumidor mais emocional e exigente
A maior mudança de comportamento no consumidor dos últimos anos.
Saúde, segurança, proximidade, disponibilidade de produtos ou o seu preço definem os novos hábitos
de consumo, segundo o relatório elaborado pela área de Consumer Engagement da LLYC.
De acordo com o estudo, em 2021, a componente emocional estará, mais do que nunca, na origem das
decisões do consumidor. A pandemia está a deixar uma pegada profunda nos hábitos de consumo em
todo o mundo e representa já a maior mudança comportamental das últimas décadas.
>Saber mais
Preço dos alimentos em janeiro é o mais alto desde julho de 2014
Os preços mundiais dos alimentos subiram pelo oitavo mês consecutivo, em janeiro, atingindo o seu
nível mais alto desde julho de 2014, liderados por aumentos nos cereais, açúcar e óleos vegetais, disse a
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).
A FAO, que mede as variações mensais de preços de uma cesta de cereais, sementes oleaginosas,
lacticínios, carne e açúcar, verificou que o índice de preços dos alimentos apresentou uma média de
113,3 pontos, em janeiro, num aumento face à revisão de 108,6 em dezembro.
>Saber mais

Listex ™ P100 para a redução de Listeria monocytogenes em produtos de origem animal
Em 19 de junho de 2015, a Comissão recebeu um pedido de aprovação da utilização do produto, Listex
™ P100, destinado a reduzir a Listeria monocytogenes numa vasta gama de produtos, prontos a
consumir, de origem animal.
Listex ™ P100, o nome comercial do produto formulado, contém o bacteriófago P100 numa
concentração de 2 x 1011unidades formadoras de placa (PFU) por mL, que se multiplica apenas na
Listeria, resultando na sua destruição.
A Comissão confirmou que sua posição sobre a possibilidade de comercializar Listex P100 como
substância descontaminante é uma interpretação de uma disposição legal, como declarou no
depoimento de 20 de novembro de 2019 ao Tribunal de Justiça, e conforme confirmado na Ordem do
Tribunal de Justiça de 18 de dezembro de 2020, ou seja:
"não há autorização para a colocação no mercado de Listex™ P100, nos termos do nº 2 do artigo
3º,2º do regulamento 853/2004 para o uso em alimentos de origem animal e não há, na visão da
Comissão, margem para que os Estados-Membros autorizem a Listex como auxíliar no processamento de
alimentos de origem animal"
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236221&pageIndex=0&doclang=en
&mode=req&dir=&occ=first&part=1
Informação da UECBV à DG AGRI sobre "pandemia SARS-CoV-2 e os impactos nas importações
europeias de carne – Avaliação UECBV"
Na reunião com os representantes da UECBV, realizada em 23 de novembro de 2020, o Comissário da
agricultura Wojciechowski concordou com o facto de que a situação do mercado de produtos à base de
carne é dramática. Não são apenas os produtores de carne que são severamente afetados pelas
restrições impostas devido à pandemia SARS-CoV-2, mas também as empresas importadoras de carne
bovina, ovina e de aves.
O mercado da carne foi gravemente afetado pela diminuição das encomendas dos restaurantes e dos
hotéis.
>Saber mais
Resultados do Comitê de Gestão de Produtos de Origem Animal - Reunião - 18 de fevereiro de 2021
clique aqui
clique aqui para ter acesso à informação atualizada sobre saúde animal referente ao mês de janeiro fevereiro de 2021
Última informação sobre a Estratégia Comercial da UE
clique aqui
Situação de mercado - setor dos suínos, disponibilizada em sede de Comité OCMA Produtos animais
no passado dia 18 de fevereiro
>Saber mais
Situação de mercado - setor dos bovinos, disponibilizada em sede de Comité OCMA Produtos animais
no passado dia 18 de fevereiro.
>Saber mais

EVENTOS
webinar DEFRA - Importação de Produtos de Origem Animal (POAO) da UE para GB - 1 de março
pelas 14 horas
O webinar será realizado no Zoom Meetings
Mais informações em :https://www.eventbrite.co.uk/e/importing-products-of-animal-origin-poao-fromeu-to-gb-composites-tickets-139408341101

ARTIGO DE OPINIÃO
AUTORA: Graça Mariano| Diretora Executiva da APIC
Aditivos alimentares- necessários ou dispensáveis?
Longe vão os tempos em que nas aldeias se conservava a carne de porco nas salgadeiras, para o ano
todo. Matava-se o porco, ficando a carcaça um dia a escorrer e só no dia seguinte se desmanchava.

Ossos para um lado, e peças nobres para outro. As tripas, eram lavadas com sal e limão, na ribeira, e, já
em casa, eram fervidas e demolhadas em vinha de alhos, tal como as fêveras para as chouriças, como
mandava a tradição. Ao final de marinar oito dias com vários temperos, enchiam-se as tripas e ficavam
os chouriços a curar no borralho. Assim, era no passado, conserva-se a carne com o sal, com a secagem
ao sol, com a fumagem. Consumiam-se alimentos produzidos localmente e nas típicas épocas do ano.
>Saber mais

Estamos mais próximos

