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▪ IFAP. Pedido único  
Ano 2021 
O período de apresentação de candidaturas ao Pedido Único de 2021, como é do 
conhecimento geral, decorre de 1 de Fevereiro até 30 de Abril. 
 
Não esquecer que no sector Pecuário, os períodos de retenção são: 
Pagamentos ligados / PDR. Recursos Genéticos. Raças Autóctones 
Bovinos, Ovinos e Caprinos – 1 de Janeiro a 30 de Abril 
Restantes Espécies – 1 de Janeiro a 31 de Dezembro  
Os criadores deverão ter em atenção que os dados existentes nas respectivas Bases de 
dados (BD) animais, terão de estar permanentemente actualizados. 

 
▪ COVID-19. Despacho n.º 1945/2021 

Medidas excepcionais associadas à emergência sanitária 
Foi recentemente publicado o Despacho n.º 1945/2021 de 22 de Fevereiro, em anexo a esta 
newsletter, que adapta actividades de controlo oficial e outras actividades oficiais, 
relacionadas com a Direcção Geral de Alimentação e Veterinária, às condições geradas pela 
emergência da pandemia por COVID-19, e o actual estado de emergência. 
De forma muito sumária, este Despacho determina:  
·       a desmaterialização das tarefas de certificação sanitária de animais e mercadorias e de 
certificação fitossanitária de vegetais e produtos vegetais; 
·       o prolongamento até 60 dias da validade das classificações sanitárias dos efectivos 
pecuários das explorações de reprodução e/ou produção sem restrições sanitárias, obtidas 
com base no rastreio anual realizado pelas OPP; 
·     a autorização de movimentos de animais (bovinos) entre explorações pecuárias, desde 
que tenha sido realizado o respectivo teste de pré-movimentação (TPM) até 60 dias antes da 
data prevista para o movimento; 
·       o prolongamento da validade das vacinações contra a Língua Azul aplicadas aos 
efectivos de pequenos ruminantes vacinados durante o ano de 2020 (Algarve); 
·      a autorização da extensão dos prazos legais para a aplicação da identificação oficial até 
aos 10 meses nos Pequenos Ruminantes e até aos 50 dias de idade nos bovinos; 
·     a restrição das deslocações de técnicos apícolas a apiários, por motivos sanitários;  
·     a suspensão das visitas para colheita de material apícola a apiários em zonas controladas 
pelas respectivas entidades gestoras; 
·       as supervisões às Unidades de Tratamento Térmico de Madeira e de Casca de pinho e 
Unidades de Fabrico de Embalagens de Madeira, ficam suspensas; 
·    a introdução de alterações na validade dos cartões de identificação dos técnicos 
responsáveis, operadores de venda e aplicadores de produtos fitofarmacêuticos; 
·       a suspensão da actividade formativa presencial no âmbito da formação profissional; 
  
A vigência destas medidas excepcionais é temporária e as actividades serão reprogramadas, 
mantendo-se enquanto vigorar a declaração do estado de emergência, e cessando logo que 
se deixe de aplicar o mesmo regime de excepção.  
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▪ Desperdício Alimentar 

CAP adere a movimento 

 
A Confederação faz parte do grupo de fundadores de “Unidos contra o Desperdício”, um 
movimento cívico e nacional, agregador e educativo, que une a sociedade num combate que 
se pretende activo e positivo ao desperdício alimentar. 
O desperdício alimentar é um problema de todos. Todos os anos, um em cada três alimentos 
é desperdiçado, o que gera graves consequências sociais, económicas e ambientais. 
Este movimento, que não visa substituir nenhum dos intervenientes, quer tornar habitual o 
aproveitamento de excedentes, alertar para perdas e desperdícios, incentivar e facilitar a 
doação das sobras e promover o consumo responsável. 
O Unidos Contra o Desperdício conta com o alto patrocínio do Presidente da República e 
congrega empresas e entidades públicas e privadas e propõe-se desenvolver um conjunto de 
acções ao longo do ano, com o apoio dos seus fundadores, que consciencializem a população 
em geral para a importância deste tema. 
 

▪ Desperdício Alimentar 
Danone altera datas de validade 

A Danone, empresa que também integra o movimento “Unidos Contra o Desperdício”, 
comprometeu-se, como empresa, em reduzir 50% do desperdício alimentar gerado nas suas 
fábricas, até 2030.  
Com o propósito de activamente contribuir para a redução do desperdício alimentar, esta 
empresa iniciou em 2021 a alteração da forma como declara a data de validade dos seus 
produtos. Deste modo, os produtos que assim o permitam passam a declarar na respetiva 
embalagem uma data de durabilidade mínima (precedida da indicação “Consumir de 
preferência antes de”) em vez da actual data limite de consumo (precedida pela indicação 
“Consumir até”). 
Esta alteração será feita progressivamente e apenas nos produtos que possuam estabilidade 
suficiente para garantir os mais elevados parâmetros de qualidade e total segurança 
alimentar, até uns dias após a data de validade neles inscrita.  
A empresa acredita que esta medida irá ajudar o consumidor a gerir melhor os alimentos que 
tem em sua casa e funcionará como um incentivo à avaliação do estado do alimento antes do 
mesmo ser descartado, reduzindo assim o desperdício no consumidor local de toda a cadeia 
onde esse fenómeno é maior e em maior escala. 

 
▪ Leite e Carne de Bovino 

Preços e Produção 
Sector Leiteiro 
Os últimos dados disponíveis no Portal do IFAP, evidenciam o continuo decréscimo do 
número de produtores, embora com a produção sensivelmente ao mesmo nível. 
Temos assim, em Dezembro de 2020, um total de 4062 produtores, dos quais 2 289 são dos 
Açores e Madeira, sendo que no Continente efectuaram entregas nesse mês 1 773 
produtores. 
Quanto aos valores fornecidos na Comité OCMA Produtos animais, no passado dia 18 de 
Fevereiro, temos nos quadros seguintes os valores referentes ao total de leite recolhido na 
UE nos últimos 4 anos, 2017 a 2020, assim como os preços nos diferentes Estados-Membros 
e comparação com período homólogo. 
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Quanto à produção, praticamente todos os anos tiveram aumentos face ao ano anterior, sendo 
que em 2020 tivemos um acréscimo de 1,6% no total das recolhas de leite na UE. 
No que diz respeito aos preços, infelizmente Portugal apresenta um dos preços médios mais 

baixos da União Europeia, estando muito longe da média.  

                           

 
 

                
 
 
Carne de Bovino 
Quanto a este mercado, a produção, cabeças e toneladas, tem decrescido, em termos da 
média europeia, embora com aumento no nosso país quer em cabeças quer em toneladas; 
temos assim decréscimos de 1,4% na UE e crescimentos de 7,1% em Portugal. 
Nos preços, estamos a meio da tabela, com 358,73 €/100 kg, e abaixo da média europeia de 
365,10€/100 Kg. Na comparação Fevereiro 2020/ Janeiro 2021 com período homólogo, 
decrescemos mais do que a média europeia, menos 3,86% no nosso país e 2,35% na UE. 
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▪ Avicultura 
Declaração Existências. Galinhas Poedeiras  
Durante o mês de Fevereiro, decorreu mais um período obrigatório de Declaração de 
Existências de Galinhas Poedeiras, conforme Aviso da Direcção-Geral de Alimentação e 
Veterinária.  
A apresentação desta declaração, deve ser realizada, até ao último dia do mês a que se 
refere, considerando o efectivo presente no dia 01 desse mês 
Esta declaração só é obrigatória para efectivos superiores a 350 galinhas poedeiras. 
 

 

MERCADOS 
      Fevereiro 2021 

 

Bovinos - Bolsa – 26/2 - €/kg carcaça: Subida Novilhos e Novilhas e 
Manutenção restantes 
Novilhos (R3) – 3.80      Vitelas - 4.70  

Novilhas (R3) – 3.85      Vacas (O3) – 2.00  

 
Coelhos – Bolsa de Madrid (referência: peso vivo coelho com peso médio: 2.20 kg) 

 1,80 €/kg = 

 

Cotações SIMA:   
Coelhos 
Vivo (peso vivo) - 1.30 €/kg =     Abatido (peso carcaça) – 4.23 €/kg   
 

Ovinos - €/kg peso vivo: 
Borrego <12Kg- 3.25   Borrego I(22-28Kg) – 3.25   Borrego II(>28Kg)- 2.87  

 
Caprinos <10 kg - €/kg peso vivo: 
Beira Interior – 4.08    Beira Litoral – 3.88   Trás-os-Montes – 5.00  
 
Suínos €/kg carcaça: 
Classe E –  1.49   

 
Aves €/kg: 
Frango Vivo – 0.76 =        Frango abatido – 1.50         Peru abatido – 2.31  

 
Ovos €/dúzia:  
Produção/peso – 0.77 =  Embalado/L – 0.99    Embalado/M – 0.89  

 

 

 

Leite à produção €/kg / Dezembro 2020: 

 

     Produtores Individuais – Continente – 0.315 =      Açores – 0.284  
 
 
 


