Sistema de Difusão de Informação SIMA
No quadro do esforço de melhoria de serviço público aos utilizadores da informação SIMA, o GPP
desenvolveu uma nova página de consulta, no sentido de permitir uma escolha mais precisa dos produtos,
regiões e mercados a consultar, bem como o histórico de cotações desde 2005.
Interessa realçar igualmente o destaque do acompanhamento da informação de mercado dos produtos
agrícolas biológicos com uma página própria dedicada a este modo de produção.

INSTRUÇÕES

Mercados de Produção
1. Escolha um Grupo
2. Escolha as respetivas Espécies
3. Escolha as Regiões e respetivos Mercados

Opcional: Se não escolher nenhuma, são
pesquisadas todas as Regiões/Mercados.
Apenas são mostradas Regiões e Mercados
relacionados com as Espécies selecionadas.

4. Escolha a Data (Se não escolher, é considerada a data mais recente disponível: 2ªfeira da semana anterior na Produção /
Véspera nos Abastecedores)

5. Execute a consulta premindo o botão pesquisar.
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Se preferir, pode visualizar mais do que 15 linhas de cada vez: clique em

↖↑↗
páginas seguintes
A consulta pode agora ser exportada para um ficheiro CSV. Ao abri-lo no Excel escolha
“Delimitado” (o separador é a vírgula).
(São exportados todos os dados pesquisados e não apenas os da presente página) .
Para ordenar por uma coluna clique no seu cabeçalho (produto, espécie, região, mercado, semana, Início Semana, Min,
Max e Freq) .
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