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Ações de informação sobre a PAC: candidaturas até 15 de dezembro: Voltar

A Comissão Europeia lançou um convite à apresentação de propostas de apoio a ações de informação sobre a 
Política Agrícola Comum (PAC) para 2017.
As ações de informação têm por objetivo, nomeadamente, ajudar a explicar, aplicar e desenvolver a PAC e 
sensibilizar o público para o seu conteúdo e objetivos, informar os agricultores e outras partes ativas nas zonas 
rurais e promover o modelo europeu de agricultura, bem como ajudar os cidadãos a compreendê-lo.
As propostas de ações de informação devem ilustrar a forma como a PAC contribui para a realização das 
prioridades políticas da Comissão.
A PAC é uma política para todos os cidadãos da Europa e contribui para a melhoria das suas vidas de inúmeras 
formas. As propostas deverão abranger especificamente a contribuição da PAC para o seguinte:
- Promoção do emprego, do crescimento e do investimento nas zonas rurais e manutenção de comunidades 
rurais viáveis em toda a UE;
- Realização dos objetivos definidos no quadro da UE para o clima e a energia para 2030, nomeadamente no 
que respeita ao potencial da agricultura e da silvicultura em termos de papel a desempenhar na adaptação às 
alterações climáticas e a nível de medidas de atenuação;
- Consecução do objetivo de uma produção agrícola sustentável, que satisfaça o duplo requisito da garantia da 
segurança alimentar e da proteção do ambiente rural, nomeadamente no que respeita à qualidade e 
quantidade de água;
- Garantia de um rendimento justo para os agricultores que participam na cadeia agroalimentar, de modo a 
manter a viabilidade da produção agrícola europeia e garantir o futuro do modelo de exploração agrícola 
familiar.
Esta ação destina-se ao público em geral (em especial os jovens das zonas urbanas) e/ou os agricultores e 
outros que desenvolvem a sua atividade nas zonas rurais.
As organizações interessadas deverão consultar o convite à apresentação de propostas 2016/C 401/09, que 
especifica as ações prioritárias e o calendário para a apresentação dos pedidos relativos a 2017.

Fonte: Agronegócios
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Açores têm uma das taxas mais elevadas de participação de jovens na atividade agrícola: Voltar

O diretor regional de Agricultura dos Açores, José Élio Ventura, refere que, no atual quadro comunitário, 
designado ProRural+, já foram aprovadas 25 primeiras instalações, num total de 72 pedidos recebidos, o que 
assinala a entrada de mais jovens nesta atividade.
O diretor regional falava no encerramento do ciclo de conferências ‘Jovem Agricultor-Madeira 2016’, que 
abordou os paradigmas e os horizontes próximos do jovem agricultor português, numa iniciativa promovida 
pela Associação dos Jovens Agricultores de Portugal (AJAP).
«Temos consciência de que não é fácil entrar nesta atividade, dado o volume de investimento que exige e os 
recursos em estrutura fundiária que muitas vezes requer», afirmou José Élio Ventura, apesar das taxas de 
comparticipação financeira ao investimento serem aliciantes, podendo atingir 75% a fundo perdido, e com o 
prémio à instalação de jovens agricultores a variar entre 22 mil e 50 mil euros.
Para o responsável, «este é também um momento particularmente importante ao evidenciar o papel dos jovens 
empresários rurais, que são, com toda a certeza, o garante de um perpétuo contributo desta atividade para a 
criação de riqueza e para a dinamização do tecido económico».
Na sua intervenção, assegurou que o Governo dos Açores «pretende continuar a estimular a entrada de jovens, 
criando um setor liderado por jovens dinâmicos, empreendedores, capazes de conjugar de modo rentável a 
imagem açoriana, a qualidade e a segurança dos produtos» dos Açores.
Os Açores especializaram-se na bovinicultura de leite, procurando também fomentar e consolidar outras 
fileiras, como a da carne, a dos produtos hortofrutícolas frescos, a das flores e a do vinho.
A produção de leite, em 2015, foi a mais alta de sempre, sendo cerca de cinco a seis vezes mais do que aquilo 
que os Açorianos necessitam para consumo próprio, representando cerca de 33% de todo o leite produzido no 
país, obtido em pouco mais de 2% do território nacional.
Apesar disso, o setor leiteiro açoriano atravessa uma conjuntura adversa ao nível do escoamento da 
comercialização, criada por decisões da União Europeia que, nesta matéria “tem de assumir as suas 
responsabilidades, afirmou o Diretor Regional.
«A estratégia açoriana passa, entre outras medidas, pela consolidação da Marca Açores e pelo estatuto de 
Açores – Região de Excelência, que se funda na sustentabilidade ambiental, económica e social do setor 
agrícola, florestal e agroalimentar, no âmbito de uma Estratégia de Criação de Valor assente na qualificação e na 
diversificação», frisou.
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Orivárzea quer vender arroz no Continente chinês: Voltar

A empresa portuguesa Orivárzea espera começar a vender arroz para a República Popular da China, 
apresentando a qualidade e a segurança alimentar como as grandes vantagens para convencer os 
consumidores. As exportações só deverão arrancar, ainda assim, depois da assinatura de um  protocolo de 
cooperação comercial: “Eles não têm arroz com a qualidade e segurança alimentar que nós temos”, explicou à 
Lusa o director comercial da Orivárzea, a empresa ribatejana que já exporta para Hong Kong e Macau, mas que 
aguarda ainda a assinatura, pela China, de um protocolo comercial para este tipo de produto.

Falando à agência Lusa na feira comercial que decorre durante o Fórum Económico Portugal-China, que 
decorreu durante os dois últimos dias, em Lisboa, Jorge Parreira explicou que “é possível exportar sem o 
protocolo, mas as taxas alfandegárias são muito maiores quando não há um protocolo”
Os chineses, diz, já têm estes acordos com os países vizinhos, “o que impossibilita outros países produtores de 
entrarem directamente com os seus produtos”.

Lamentando não saber com quem falar sobre este tema – Jorge Parreira lembra que no Executivo anterior 
conseguia falar directamente com a ministra da Agricultura e até com o vice-primeiro-ministro – o empresário 
sublinha que “o processo de entrada do produto na China é muito complexo”.
Com presença no Fórum, o responsável da empresa mostra perceber a estranheza que causa, à primeira vista, a 
ideia de exportar arroz para a China – o segundo maior produtor mundial e o maior consumidor de arroz – mas 
garante que o negócio tem futuro: “Oferecemos qualidade e segurança alimentar que eles não têm, e um arroz 
direccionado para a alimentação infantil, em campos com teores de metais muitíssimo baixos ou nulos”, 
argumenta o director de marketing.

A empresa produz cerca de 30 mil toneladas de arroz por ano e exporta para 15 países em quatro continentes a 
produção feita exclusivamente na lezíria ribatejana, apostando na manutenção da marca e não na exportação: 
“As exportações valem muito pouco no nosso negócio porque não queremos exportar, mas sim 
internacionalizar”, diz, explicando que o objectivo é vender a marca nas embalagens próprias e continuar a 
resistir às propostas que chegam para a venda a granel.

O Fórum Económico Portugal-China terminou ontem, tendo sido inaugurado na terça-feira numa cerimónia 
protocolar que contou com a presença do ministro da Economia e do embaixador da China em Portugal.

Fonte: ponto final
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Exportações de frutas e legumes em crescimento:
Voltar

A Agricultura continua a sua trajetória ascendente em matéria de crescimento das exportações.
Os dados divulgados pelo INE – Instituto Nacional de Estatística, abrangendo os meses de janeiro a setembro de 
2016, revelam um crescimento homólogo de 6,6% no setor das frutas, produtos hortícolas, plantas e flores, que 
se traduz num valor de mais 58,5 milhões de euros relativamente ao valor das exportações entre janeiro e 
setembro de 2015, que se situou nos 883,3 milhões de euros.

Para o ministro da Agricultura «trata-se de uma ótima notícia para a produção, que muito tem contribuído para 
o aumento global das exportações portuguesas e para manter o ritmo de crescimento no setor agrícola».
Numa nota enviada às redações, Capoulas Santos sublinha, por outro lado, que «estes números são também o 
reflexo do forte investimento na modernização da agricultura portuguesa, que o Governo tem apoiado e 
continuará a apoiar, imprimindo uma nova dinâmica ao Programa de Desenvolvimento Rural, recuperando o 
atraso a que as candidaturas estiveram sujeitas e apostando também numa reprogramação do PDR2020 que 
aumente a competitividade dos jovens e dos pequenos agricultores».

Fonte: Agrotec
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Voltar

Os gastos com certificação de produções biológicas vão ter um benefício fiscal que permite aumentar o valor da dedução 
dos agricultores em sede de IRS ou IRC, segundo uma proposta do PAN aprovada esta segunda-feira na Assembleia da 
República.

A proposta apresentada pelo PAN (Pessoas-Animais-Natureza) no âmbito da discussão na especialidade da proposta de 
Orçamento do Estado para 2017 prevê que os gastos suportados com a certificação biológica sejam majorados, em valor 
correspondente a 140% do respetivo montante, para efeitos da determinação do lucro tributável ou do rendimento 
coletável.
Esta majoração aumenta o valor da dedução para que o agricultor biológico possa ter uma compensação na devolução 
(ou menor montante a liquidar) no seu IRC ou IRS.

Segundo o PAN, a medida "pretende promover uma justa equidade comercial e concorrencial" entre os agricultores que 
produzem em modo biológico e os agricultores convencionais, "cujo modo de produção tem enormes impactos 
ambientais e faz entrar no mercado alimentos com agentes químicos, sem uma despesa acrescida".
A proposta foi viabilizada com os votos favoráveis do PS e BE e abstenção do PSD, CDS e PCP.
Na sexta-feira, o PAN conseguiu ainda obter aprovação para duas outras propostas, que constam de um documento com 
"20 Contributos para uma Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica", apresentado ao Governo no início da atual 
sessão legislativa.
Um dos aditamentos à proposta do Orçamento do Estado para 2017 prevê que o Ministério da Agricultura promova a 
formação em agricultura biológica de, pelo menos, dois técnicos do quadro de cada uma das Direções Regionais de 
Agricultura e Pescas, numa fase inicial.
O objetivo é melhorar o apoio aos agricultores que querem converter o modo de produção ou investir em agricultura 
biológica e que enfrentam "dificuldades junto da entidade de tutela por falta de técnicos com formação" naquela área.
A medida foi aprovada com votos favoráveis do PS, PCP e BE e abstenção do PSD e CDS-PP.

Outro dos aditamentos, aprovado com votos a favor do BE e PSD, contra do CDS-PP e do PS e abstenção do PCP, visa a 
redução da taxa de IVA aplicada a flocos de cereais sem adição de açúcares.

Fonte: Agrozapp
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Voltar

As exportações de pera rocha representaram 86% da produção na campanha de 2015/2016, quando na de 
2014/2015 foi 50%, trazendo mais rentabilidade, segundo dados divulgados pela associação do setor.

Entre agosto de 2015 e o mesmo mês de 2016, foram exportadas 71 mil toneladas de pera rocha das 133 mil 
produzidas, 86%, quando em 2014/2015, de um total de produção de 201 mil toneladas, 102 mil foram 
vendidas no mercado externo, 50%, de acordo com a Associação Nacional de Produtores de Pera Rocha (ANP).
Em 2015/2016, as vendas de pera rocha renderam entre 130 a 140 milhões de euros, dos quais 10 a 120 
milhões resultaram das exportações, quando um ano antes o setor facturou 120 milhões de euros.

«Como houve uma diminuição da produção, desviou-se para exportação parte do que o mercado nacional 
consumia para, por um lado, manter clientes e contratos comerciais e, por outro lado, conseguirmos valorizar a 
produção e conseguirmos melhores preços», justificou Aristides Sécio, presidente da ANP.
Brasil (29.135), Reino Unido (11.156), França (9.126), Marrocos (8.135) e Alemanha (4.565) são atualmente os 
cinco principais mercados de destino desta fruta.

Além dos tradicionais mercados de destino da pera rocha têm surgido como mercados emergentes para onde a 
pera rocha já começou a ser exportada, Líbia, Emirados Árabes Unidos, Azerbaijão, Singapura, Cabo Verde, 
Gana, Nigéria e Sri Lanka. Canadá, Angola e outros países europeus também se incluem entre os mercados por 
excelência da pera rocha.

A campanha 2016/2017 começou em agosto deste ano, com 100 mil toneladas de fruta colhidas, uma quebra 
de 15% face à anterior e de 50% face à produção considerada normal.
A pera rocha é produzida, um total de 99% nos concelhos entre Mafra e Leiria, numa área de cultivo de 11 mil 
hectares, sendo os concelhos de maior produção os do Cadaval e Bombarral.

A pera rocha do Oeste possui Denominação de Origem Protegida (DOP), um reconhecimento da qualidade do 
fruto português por parte da União Europeia.

Fonte: dgav
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Estima-se que mais de um terço dos alimentos produzidos a nível mundial perde-se ou é desperdiçado entre o 
local de produção e o consumo humano. Na União Europeia, cerca de 100 milhões de toneladas de alimentos 
são desperdiçados todos os anos, com significativas consequências a nível económico, social e ambiental. 
Atenta a considerável dimensão desta realidade, o combate ao desperdício alimentar constitui um dos mais 
prementes desafios da sociedade atual, ao qual urge dar resposta.

Nesse sentido, e com vista à definição de medidas nacionais que visem combater este problema, foi Publicado 
o Despacho n.º 14202-B/2016 que cria a Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar (CNCDA), 
que funciona junto do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural.

A CNCDA tem como missão promover a redução do desperdício alimentar através de uma abordagem integrada 
e multidisciplinar.

A CNCDA prossegue os seguintes objetivos:

1 - Proceder ao diagnóstico, avaliação e monitorização sobre o desperdício alimentar a nível nacional;
2 - Identificar as boas práticas existentes a nível nacional e internacional no âmbito do combate ao desperdício 
     alimentar;
3 - Sistematizar os indicadores de medida do desperdício alimentar, nas diferentes fases da cadeia alimentar, de   
     acordo com as metodologias aplicadas ao nível da União Europeia e da OCDE;
4 - Promover o envolvimento de entidades da sociedade civil com iniciativas desenvolvidas neste âmbito;
5 - Promover a criação e o desenvolvimento de uma plataforma eletrónica que assegure a gestão interativa dos 
      bens alimentares com risco de desperdício;
6 - Propor medidas de redução do desperdício alimentar que integrem objetivos de segurança alimentar, 
      educação escolar, saúde pública, combate à pobreza e de boas práticas na produção, na indústria 
      agroalimentar,na distribuição e no consumo.

Voltar

Fonte: Agrozapp
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O Conselho Internacional de Cereais estima uma produção mundial de cereais de 2.084 milhões de toneladas 
na sua informação de novembro, tratando-se de um valor recorde que reflete um crescimento anual de 80 
milhões de toneladas.

O Conselho Internacional de Cereais (CIC) reviu em alta o consumo, com mais dois milhões de toneladas face 
aos valores de outubro, chegando a 2.056 milhões de toneladas, mais 73 em milhões em relação à campanha 
passada e as existências de 504 milhões de toneladas, mais 29 milhões que a campanha passada.
Em relação com o valor médio desde de 2002, a produção mundial estimada pelo CIC é quase 20% mais elevada 
que a média, o consumo 18% superior, as existências mais 40% e as exportações 33% acima da média.
Em relação ao trigo, o oferta continua em crescimento e novamente com valores recorde, tanto em consumo, 
como produção e existências, com uma colheita recorde de 749 milhões de toneladas, mais um milhão em 
relação a outubro e mais 12 milhões que em 2015.

O consumo chega a 736 milhões de toneladas, sem mudanças face a outubro, mas com mais 16 milhões de 
toneladas que em 2015, 13% acima da média.
As existências são de 235 milhões de toneladas, mais dois milhões face a outubro, mais 13 milhões que na 
campanha passada e 39% acima da média.
A proporção entre existências e consumo a nível mundial segue em crescimento, em novembro é de 31,93%.
Um rácio de 20% reflete tranquilidade no mercado, sendo que abaixo desse valor é arriscado e considerado um 
mercado em alta.

O milho também apresenta produção, consumo e existências recorde. A estimativa de produção prossegue em 
crescimento devido aos resultados dos Estados Unidos da América (EUA), Rússia e Brasil. Um valor recorde com 
1.942 milhões de toneladas, que são sete milhões a mais em comparação a outubro, mais 71 milhões de 
toneladas em relação a período homólogo do ano anterior e 29% acima da produção média de 2002.
O consumo seria de 1.026 milhões de toneladas, ou seja, mais três milhões que em outubro, um aumento de 
56 milhões de toneladas que na campanha passada e 27% acima da média.
As existências registam 224 milhões de toneladas, mais três milhões face ao mês de outubro, 16 milhões que na 
campanha passada e 55% sobre a média.

O rácio existência/consumo dos dados mundiais é de 21,93%.

Voltar

Fonte: Agrodigital
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Acordos bilaterais entre a UE e Vietname arrancam antes de Abril:
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Voltar

A Europa tem sido recentemente “varrida” por uma onda nacionalista. Deveremos fechar as nossas fronteiras e 
seguir o exemplo dos EUA, sabendo que se o fizermos não poderemos ter excedentes pelo risco de não 
escoarmos os produtos?
Usando o exemplo das maçãs, verifica-se que o consumo está a decrescer enquanto a produção aumentou, 
tornando os mercados extraeuropeus uma necessidade. A solução para esta questão seria o mercado Russo, 
que atualmente deixou de ser uma opção viável, explicou MEP Herbert Dorfmann na convenção “La Mela nel 
Mondo” na Interpoma 2016.

Quais são então as soluções?
Nestes últimos anos, o debate sobre acordos bilaterais foi monopolizado pelos EUA e o TTIP sendo que se a EU 
pretender algo mais abrangente terá se se voltar para os mercados emergentes como por exemplo: A 
Bielorrússia, a China, o Canadá e o Sudeste Asiático.
Antes de Abril de 2017, estaremos a assinar dois acordos, um com o Canadá e outro com o Vietname.
“Devemos bloquear o TTIP, pois não faz sentido que continue. Devemos também acompanhar a evolução da 
política externa dos EUA nos próximos meses.”

“O Parlamento Europeu está a considerar simplificar a politica agrícola comum, dando mais enfase às 
organizações que lutam pela proteção de culturas assim como a simplificação do processo de obtenção de 
autorizações para a utilização de pesticidas de origem natural.”

Fonte: Freshplaza
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