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Cotações Indicativas - SEMANA 20, 11/05/2020 A 17/05/2020
Produto

Unidade de
Comercialização

Semana Homóloga da
Média das Campanhas
2017-2019

Semana

Semana
anterior

4,50

4,00

1,15
0,60
0,55
0,51
0,53
2,50
1,75
1,09
0,85

1,15
0,55
0,55
0,47
0,43
3,00
2,00
1,10
0,85

2,35
1,18
0,54
0,48
0,55
0,53
2,05
1,84
0,92
1,13

0,27
0,35
0,33
0,19
0,84
0,32
0,16
0,48
0,19

0,45
0,40
0,35
0,33
0,18
0,28
0,17
0,38
0,54

0,65
1,20
1,30
2,38
1,02
0,92
0,76

0,87
1,65
1,37
2,26
0,95
0,84
0,86

1,75
3,95

1,68
3,87

1,74
1,77
s.c.
2,50

1,77
1,77
3,10
2,17

2,93
2,34
2,12
3,27
3,50
4,75

3,63
2,50
2,43
4,04
4,13
4,67

3,75
3,11
3,75
3,16

3,95
3,27
3,94
3,28

Fruta
Cereja*SE
Kiwi*SE*25/27*(102-125g)
Laranja*SE
Limão*SE*3 (63-72mm)
Maça*Golden Delicious*SE*70-75 mm
Maçã*Royal Gala*SE*Cat.II*65-70 mm
Meloa*Gália*SE
Morango Grado Caixa
Pera*Rocha*SE*65-70 mm
Tangerina*SE

€ / kg
€ / kg
€ / kg
€ / kg
€ / kg
€ / kg
€ / kg
€ / kg
€ / kg
€ / kg

Hortícolas
Alface Frisada Estufa
Batata Nova
Cebola Temporã
Cenoura
Couve Brócolos
Couve-flor
Couve repolho
Curgete
Tomate Sulcado Estufa
Frango vivo - 1,8 kg
Frango abatido 65 % - 1,1 a 1,3 kg
Peru vivo - 14 a 15 kg
Peru abatido 80 % - 5,7 a 9,8 kg
Ovo classificado L embalado
Ovo classificado M embalado
Ovo a peso de 60 a 68 g
Coelho vivo - 2,2 a 2,5 kg
Coelho abatido - 1,1 a 1,3 kg
Porco classe E (57%)
Porco classe S
Leitão até 12 kg
Leitão 19 a 25 kg
Borrego de < 12 kg
Borrego de 22 a 28 kg
Borrego de > 28 kg
Cabrito < 10 kg - Beira Interior
Cabrito < 10 kg - Beira Litoral
Cabrito < 10 kg - Trás os Montes
Novilho 12-24 meses cruz.Charolês
Novilho 12-24 meses Turina
Novilha 12-24 meses cruz.Charolês
Novilha 12-24 meses Turina
Milho (Lisboa)
Cevada forrageira (Lisboa)
Trigo mole forrageiro (Lisboa)
Trigo mole panificável (Lisboa)
SE - à saída de Estação; s.c. - sem cotação

0,27
€ / kg
0,35
€ / kg
0,33
€ / kg
0,18
€ / kg
0,64
€ / kg
0,49
€ / kg
0,23
€ / kg
0,43
€ / kg
0,38
€ / kg
Aves e Ovos
0,65
€ / kg Peso vivo
1,20
€ / kg Peso carcaça
1,35
€ / kg Peso vivo
2,38
€ / kg Peso carcaça
1,03
€ / dúzia
0,93
€ / dúzia
0,78
€ / kg
Coelhos
1,65
€ / kg Peso vivo
3,85
€ / kg Peso carcaça
Suínos
1,65
€ / kg Peso carcaça
1,67
€ / kg Peso carcaça
s.c.
€ / kg Peso vivo
2,27
€ / kg Peso vivo
Ovinos e Caprinos
2,93
€ / kg Peso vivo
2,32
€ / kg Peso vivo
2,12
€ / kg Peso vivo
3,27
€ / kg Peso vivo
3,50
€ / kg Peso vivo
4,75
€ / kg Peso vivo
Bovinos
3,71
€/kg Peso Carcaça
3,11
€/kg Peso Carcaça
3,71
€/kg Peso Carcaça
3,16
€/kg Peso Carcaça
Cereais importados nos portos
183,00
€/t
€/t
202,00
€/t
223,00
€/t
Fonte: GPP/SIMA

181,00
182,00
187,00
195,00
210,00
200,50
230,00
218,50
Para mais informação consultar www.gpp.pt/sima
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I. Relatório Semanal de Acompanhamento dos Mercados do Setor
da Agricultura - SEMANA 20, 11/05/2020 A 17/05/2020.
Hortícolas e Frutas;
i.

Hortícolas

A oferta de produtos hortícolas continuou a aumentar. O maior número de horas de sol e a
subida das temperaturas provocou um aumento da produção. A procura tem subido fruto da
abertura de alguns canais de comercialização. Neste setor tem-se observado uma volatilidade
grande das cotações, com subidas e descidas de semana para semana.
Esta semana a procura do tomate subiu em todas as áreas de mercado, mas foi no Oeste que as
cotações tiveram uma variação bastante significativa. As cotações do tomate chucha e do
tomate meio verde também subiram. Iniciou-se a campanha do tomate na área de mercado
Entre Douro e Minho com cotações altas. A informação dos Leilões do Oeste é que embora haja
alguma quebra da procura e muita oscilação diária, nesta altura está mais ou menos equilibrada
com a oferta para a maioria dos produtos.
Mercados abastecedores (produtos hortícolas):
Mercado Abastecedor da Região de Lisboa (MARL)
Boa oferta de produtos hortícolas. A procura tem melhorado mas continuou a ser insuficiente para
o escoamento da maioria das espécies hortícolas Maior procura pela alface, batata, cebola,
cenoura, curgete, “diversas couves”, ervilha, fava, feijão-verde, “molharias” e tomate. Destaca-se
a descida das cotações do tomate (de -4 a -19%), dependendo da variedade e do calibre, da curgete
(-14%) e do pepino (-9%) devido ao aumento da oferta. Não se registaram subidas significativas
das cotações, exceto a cotação da alface frisada, que valorizou (+17%).
Mercado Abastecedor do Porto (MAP)
O Mercado Abastecedor do Porto manteve-se bem abastecido de hortícolas. Boa procura com
destaque para a batata, cebola, as diversas couves, curgete, feijão-verde, nabos, nabiças, grelos,
pepinos e tomates.
Devido às temperaturas amenas a oferta tem aumentado e as cotações da maior parte das
hortícolas desvalorizaram. Destaca-se a descida da abóbora (-33%), fava (-32%), feijão-verde (18%), tomate, espinafre. Subida das cotações da ervilha de vagem (42%), da cebola temporã
(+33%), e da couve penca (+18%).
Mercado Abastecedor de Coimbra (MAC)
As transações dos produtos hortícolas continuam elevadas, com a oferta a crescer, acompanhando
uma procura consistente.
A beringela foi o produto cuja cotação mais subiu esta semana, cerca de 30%, como resultado de
uma forte procura. A de Espanha passou de 0.90 para 1.20 €/kg e a Nacional passou de 0.85 para
1.10 €/kg. No mesmo sentido subiu a cotação da fava, cerca de 23%, embora neste caso motivada
pela acentuada queda da oferta. A curgete registou uma oscilação da cotação durante a semana,
descendo no início da semana de 0,60 para 0,55 €/kg e recuperando no último dia para 0,65 €/kg,
puxada pela Procura, o que representou uma subida ligeira semanal de 8%. O pepino destacou-se
pela maior descida ao longo da semana, cerca de 30%, passando de 0.80 para 0,65 euros por kg. A
redução da procura do pepino foi o fator determinante na descida da cotação. Por fim, as cotações

do tomate e do pimento desceram ao longo da semana como resultado de uma oferta abundante
e duma procura menos intensa.

ii. Flores e Folhagens de Corte
Embora o mercado continue quase parado, com uma procura muito baixa manteve-se a
tendência de crescimento.
Mercado interno começa a normalizar permitindo vendas dentro da normalidade na 1.ª
quinzena. A Exportação dá sinais e iniciar um retorno à normalização.
iii. Frutícolas
Esta semana, a procura por frutos frescos foi normal para esta época. Mantem-se situação
semelhante à semana anterior. Mercado +/- equilibrado.
Cereja: Na Região Norte, na área de mercado Resende, a oferta foi média/alta, com qualidade
razoável. Boa procura. Descida das cotações para o calibre mais baixo, devido a uma maior
oferta. A cotação mais frequente desvalorizou -8% (2.00 para 1.80€/kg). Na Região Centro, na
área de mercado Cova da Beira, as condições climatéricas adversas que ocorreram no mês de
abril afetaram fortemente a produção e a elevada quantidade de pluviosidade nas últimas
semanas agravou a redução. Destruiu os frutos em estado de maturação mais adiantado,
principalmente das variedades mais precoces (Burlat e Earlise). A maior parte dos frutos que
vingaram e não fendilharam, o poder de conservação foi muito fraco. Muitos produtores
pararam a "apanha" por não compensar economicamente e pela fraca qualidade dos frutos.
Apesar da qualidade, as cotações continuaram altas e subiram devido à forte procura da cereja
do Fundão (+11 e +14%).
Morango: Devido à pluviosidade, esta semana e em todas as áreas de mercado, a qualidade do
morango diminuiu e as cotações desvalorizaram. A procura nacional continuou a subir porque
os consumidores preferem o produto nacional. A campanha do morango espanhol está a
terminar e alguma produção nacional foi escoada para Espanha. Descida das cotações do
morango comercializado em caixas, desde -10% a -25%. Subida das cotações do morango
selecionado e comercializado em cuvetes (+42€).
Citrinos: A oferta de citrinos aumentou ao longo desta semana. A procura continuou bastante
animada. Subida das cotações da laranja do Algarve, +9%, de 0.55 para 0.60€/kg.
As cotações do limão da área de mercado Montes da Senhora também valorizaram. A cotação
mais frequente subiu +33%.
Maçã e Pera: A oferta da pera na área de mercado, Leiria e Oeste, foi baixa porque o produto
está no final da campanha. Oscilações nas cotações. A oferta de maçã ainda foi abundante e a
procura animada. As cotações sem alterações.
Mercados abastecedores (Frutos):
Mercado Abastecedor da Região de Lisboa (MARL)
A oferta de frutos foi abundante. Manteve-se o desequilíbrio entre a oferta e a procura. A procura
tem melhorado mas ainda não conseguiu escoar todos os produtos. A banana, cereja, maçã,
morango, meloa e citrinos foram os produtos mais procurados.

Dos produtos nacionais destaca-se a subida das cotações do limão e do pêssego, respetivamente
17% e 7%. Subida muito ligeira da cotação da laranja e tangerina. A oferta de cereja, damasco e
nectarina aumentaram e as cotações registaram uma desvalorização de -14%, -12% e -10%
respetivamente. Descida ligeira da cotação do morango.
Mercado Abastecedor do Porto (MAP)
O Mercado Abastecedor do Porto manteve-se bem abastecido de todos os produtos. A procura
manteve-se pouco animada, mas houve maior interesse pelo abacate, banana, cereja, laranja,
maçã, morango, pera, pêssego e tangerina.
Dos produtos nacionais destaca-se a subida das cotações do pêssego e da nectarina (+11 a +13%).
A cereja iniciou a semana com uma cotação alta (4.00€/kg) e desceu durante a semana,
terminando em 3.50€/kg. As cotações do damasco desvalorizaram -21% (2.50 para 2.00€/kg). Dos
produtos importados destaca-se a lima do Brasil, cuja cotação valorizou 53%, passou de 1.50 para
2.30€/kg, porque o transporte era de barco e agora vem de avião. A cotação da meloa de Espanha
e de Marrocos valorizou, 15% e 13% respetivamente. Também a cotação do ananás da Costa Rica
valorizou 30%.
Mercado Abastecedor de Coimbra (MAC)
No Mercado Abastecedor de Coimbra registou-se uma Procura animada, semelhante às semanas
anteriores. Os citrinos, as maçãs, os pêssegos, os morangos e as cerejas foram os mais procurados
e registaram maior volume de transações
A cereja de Espanha destacou-se com uma queda de 20%, passando de 5,00 para 4,00€/kg. Este
comportamento descendente está associado ao crescimento da Oferta e a uma Procura
concorrente com a cereja nacional, cuja Oferta também subiu esta semana apesar do mau ano de
produção. Assim, a cereja nacional acompanhou a tendência de descida, embora menos acentuada
que a espanhola, passando de 4 para 3,5 €/kg. O pêssego Nacional registou uma descida da cotação
no início da semana que se manteve durante toda a semana, passando de 1,30 para 1,20€/kg. Esta
alteração é explicada pelo aumento da oferta do pêssego associada a uma procura estável desta
fruta. Em sentido contrário a nectarina de Espanha viu a cotação subir de 1,70 para 1,90 euros por
kg, como resultado duma procura mais forte que se sobrepôs à oferta. Por fim a anona de Espanha
registou uma ligeira descida, de 3,00 para 2,80 euros, fruto da menor procura.

Cereais e derivados de cereais
No que respeita às cotações dos cereais descarregados nos portos na semana 20 verificou-se
uma descida das cotações dos trigos (trigo panificável -3%; trigo forrageiro -4%) e subida da
cotação do milho (+2%), em relação à semana anterior

Carnes e Ovos;
i.

Carne de Aves

Decréscimo da cotação média nacional do frango abatido (65% - de 1100 a 1300 g), -5 cêntimos
/ kg; estabilidade do frango vivo (de 1,8 kg) e do peru, vivo (de 14 a 15 kg) e abatido (80% - de
5,7 a 9,8 kg).

Desde a semana em que foi declarado o estado de emergência (3ª semana de março, em que se
registou uma subida), a cotação média nacional do frango abatido já sofreu uma redução de
quase 40% (-37,8%).
Na região da Beira Litoral, a oferta de frango foi muito abundante e a procura média. A procura
de frango continua abaixo do normal para a época, mas melhorou muito em relação à semana
passada, principalmente no que se refere ao frango para churrasco, uma vez que houve muitas
churrasqueiras que reabriram nas duas últimas semanas. No entanto, no que se refere ao frango
das classes de peso mais elevadas, a oferta continua excedentária. Nova descida de cotações do
frango abatido de >1300 g (-5 cêntimos / kg).
Na região do Ribatejo e Oeste, a oferta foi relativamente abundante e a procura fraca. A relação
oferta-procura está desequilibrada, uma vez que a oferta é superior à procura e ainda continua
a aumentar, nomeadamente em peso. Subida do peru vivo (+5 cêntimos / kg).

ii. Ovos
As cotações médias nacionais dos ovos, quer do ovo na produção (ovo a peso de 60 a 68 g), +2
cêntimos / kg, quer dos ovos classificados e embalados em ovotermo das classes de peso M e L,
+1 cêntimo / dúzia, apresentaram um pequeno acréscimo em relação à semana anterior.
Em relação à 2ª semana de março o ovo na produção registou uma quebra de 19,1% até à
semana 19 e de 17,0% até à semana 20.
Na região da Beira Litoral a oferta de ovo foi relativamente abundante e a procura relativamente
animada nas duas áreas de mercado, Dão-Lafões e Litoral Centro. A relação oferta-procura
mantém-se equilibrada nas duas áreas, no entanto, prevê-se que a procura aumente com a
reabertura da restauração no próximo dia 18. Subida das cotações dos ovos no Litoral Centro,
+5 cêntimos / kg para o ovo a peso e +5 cêntimos / dúzia para os ovos classificados, em cartão
e ovotermo, de todas as classes de peso, S, M, L e XL.
Na região do Ribatejo e Oeste, a oferta e a procura de ovo foram médias. A relação ofertaprocura mantém-se equilibrada. Estabilidade de cotações.
iii. Carne de Suíno:
Novo decréscimo das cotações do porco classe E e do porco classe S, respetivamente -9 cêntimos
/ kg e -10 cêntimos / kg. Os leitões de <12 kg continuaram a não apresentar cotações, devido às
transações serem muito reduzidas. Os leitões de 19-25 kg, cujo acompanhamento tinha sido
retomado na passada semana, sofreram também uma redução, -23 cêntimos / kg.

No caso dos porcos classe E e S atingiram-se -41 cêntimos / kg de redução acumulada em 8
semanas consecutivas (Na Bolsa do Porco no mesmo período a descida foi de 32 cêntimos / kg).
Desde a 2ª semana de março a redução percentual foi de quase 20%, respetivamente -19,9% e
-19,7%. No caso dos leitões de 19-25 kg a quebra foi ainda superior, -30,2%.

A nível regional as cotações +freq. dos porcos classe E e classe S desceram entre -8 cêntimos /
kg (porcos E e S no Entre Douro e Minho) e -15 cêntimos / kg (porcos E e S no Alentejo).
A oferta de porcos para abate foi média em todas as regiões analisadas; a procura foi fraca na
Beira Interior, Beira Litoral e Ribatejo e Oeste e relativamente fraca no Alentejo e média no Entre
Douro e Minho. Nas últimas semanas têm-se assistido a uma diminuição da procura, existindo
muitos animais que não estão a sair para abate (redução estimada por alguns operadores na
ordem de -30%), permanecendo nas explorações e a aumentar de peso. Alguns operadores
referem que está a entrar muita carne de Espanha, o que explicaria em parte a quebra de
consumo da carne nacional. À semelhança dos leitões, também no setor dos porcos de engorda
se verifica falta de espaço para congelação (alguns operadores referem que cerca de 30% dos
abates se destine a congelação). Além da congelação, alguma da carne está a ser direcionada
para transformados.
No que se refere aos leitões, há empresas não abateram/venderam nenhum leitão desde a
semana 12, em que foi declarado o estado de emergência. Desde o início de abril, nas regiões
produtoras há informação de que surgiram algumas ofertas para comprar mas a preços muito
baixos. Alguns animais estão a ir para engorda, mas há explorações que não têm
estrutura/dimensão para o fazer. As empresas com capacidade de congelação abateram para
congelar. Mas as capacidades de congelamento são limitadas. Os produtores e matadouros
continuam muito apreensivos com esta situação, solicitando algum apoio. Existe alguma
expectativa de que a procura e o consumo possam recuperar com a reabertura dos restaurantes
no dia 18.

iv. Carne Ovinos
Ligeiro decréscimo da cotação média nacional dos borregos de 22-28 kg relativamente à semana
anterior, -2 cêntimos / kg; estabilidade dos borregos de <12 kg e de >28 kg.
Em relação à 2ª semana de março, as quebras das cotações foram de mais de 20%: -23,9% no
caso dos borregos de <12 kg, -21,4% para os de 22-28 kg e -24,0% no que se refere aos de >28
kg.

Na Beira Interior a oferta de borrego foi relativamente fraca na área de mercado da Cova da
Beira, média na Guarda e relativamente abundante em Castelo Branco; a procura foi muito fraca
em Castelo Branco, fraca na Guarda e média na Cova da Beira. Na Cova da Beira já se verificou
alguma dificuldade por parte dos produtores em responder às solicitações dos negociantes.
Apesar disso, as cotações dos borregos mantiveram-se estáveis, o mesmo acontecendo para as
ovelhas, reprodutoras e de refugo.
Na Beira Litoral a oferta de borrego foi fraca e a procura muito fraca nas duas áreas de mercado,
Coimbra e Viseu. A oferta de ovelhas aumentou nas duas últimas semanas, com o final do
período de retenção para prémio. Estabilidade de cotações dos borregos e dos animais adultos.
No Ribatejo e Oeste, na área de mercado do Ribatejo, a oferta de ovinos foi média e a procura
relativamente fraca. Esta semana a procura registou uma ligeira diminuição, acentuando-se o
desequilíbrio da relação oferta-procura. Reduções significativas ao nível das cotações mín. e/ou
máx. dos borregos de todas as categorias, -25 a -50 cêntimos / kg.
No Alentejo a oferta de borrego foi média e a procura fraca em todas as áreas de mercado
analisadas, Évora, Elvas, Estremoz, Beja, Alentejo Litoral e Alentejo Norte. Esta semana as
cotações dos borregos sofreram uma quebra em Beja, -35 cêntimos / kg para os animais de 1321 kg e -10 cêntimos / kg para os de 22-28 kg; no caso dos borregos de >28 kg apenas desceu a
cotação máx., -20 cêntimos / kg.
Em Trás-os-Montes a oferta de borrego foi relativamente abundante e a procura muito fraca,
ou quase inexistente. Estabilidade de cotações dos borregos de <12 kg e de 13-21 kg nas três
áreas de mercado analisadas, Alto Tâmega, Terra Fria e Terra Quente.

v. Carne de Caprinos
As cotações médias dos cabritos de <10 kg mantiveram-se novamente estáveis em relação à
semana anterior nas três regiões analisadas, Beira Interior, Beira Litoral e Trás-os-Montes.
Desde a 2ª semana de março a quebra das cotações dos cabritos de <10 kg foi de 20,2% na Beira
Interior, 12,5% na Beira Litoral e 13,6% em Trás-os-Montes.
Na Beira Interior a oferta de cabrito foi média nas três áreas de mercado, Cova da Beira, Guarda
e Sertã. A procura foi fraca na Guarda e na Sertã e média na Cova da Beira. Na Sertã a procura
melhorou um pouco nas duas últimas semanas. Apenas na Cova da Beira a oferta e a procura se
situam a um nível semelhante ao do um ano normal, encontrando-se a relação oferta-procura
equilibrada. Estabilidade de cotações dos cabritos nas três áreas.

Na Beira Litoral a oferta de cabrito foi muito fraca na área de mercado de Coimbra e fraca em
Viseu; a procura foi muito fraca nas duas áreas. A oferta de cabras de refugo e reprodutoras
aumentou nas duas últimas semanas, particularmente em Viseu, uma vez que terminou o
período de retenção para prémio. Estabilidade de cotações dos cabritos e dos animais adultos.
Em Trás-os-Montes a oferta de cabrito foi relativamente abundante e a procura foi muito fraca.
Estabilidade de cotações dos cabritos nas três áreas de mercado, Alto Tâmega, Terra Fria e Terra
Quente.
No Ribatejo e Oeste, na área de mercado do Ribatejo, a oferta de cabrito foi fraca e a procura
muito fraca, o que é habitual na região nesta época do ano. Estabilidade de cotações dos
cabritos.
No Alentejo a oferta de cabrito foi fraca e a procura muito fraca nas duas áreas de mercado,
Alentejo Norte e Estremoz. Estabilidade de cotações dos cabritos.
vi. Carnes de Bovinos
Na maioria das áreas de mercado existiu oferta mas a procura foi fraca.
As cotações médias nacionais de novilho e de novilha cruzado de Charolês desceram 0,032 e
0,043 €/kg P. Carcaça respetivamente. Na Bolsa de Bovino (Montijo) verificou-se uma descida
nas cotações de novilhos e de novilhas de 0,02 €/kg P. Carcaça e manutenção de cotações de
vacas e de vitelas.
As cotações médias nacionais foram esta semana arrastadas por alterações de cotações nas
regiões Alentejo e Ribatejo e Oeste.

vii. Coelhos:
Após uma semana de estabilidade, as cotações médias nacionais do coelho, vivo (de 2,2 a 2,5
kg) e abatido (de 1,1 a 1,3 kg), voltaram a sofrer uma redução, -10 cêntimos / kg, em ambos os
casos.
Desde a última semana de março, os decréscimos das cotações médias nacionais foram de
15,4% no caso do coelho vivo e de 6,1% no que se refere ao coelho abatido.

A oferta de coelho foi abundante e a procura relativamente fraca. Esta semana a procura de
coelho não apresentou qualquer melhoria, uma vez que o consumo desta carne está fraco. A
oferta revela-se excedentária.
Descida da cotação do coelho vivo de acordo com a Bolsa de Madrid/Loncun, -10 cêntimos / kg.
Redução generalizada das cotações do coelho abatido, -10 cêntimos / kg na cot. +freq., -5
cêntimos / kg na cot. mín. e -20 cêntimos / kg na cot. máxima.

Produtos lácteos
i.

Leite de vaca na produção1

O preço do leite na produção, em março – adquirido a produtores individuais – em Portugal,
manteve-se estável em relação ao mês anterior (30,41 para 30,40 EUR / 100 kg). Enquanto no
Continente ocorreu uma pequena descida (-0,1%, de 31,17 para 31,13 EUR / 100 kg), nos Açores,
pelo contrário, deu-se uma ligeira recuperação (+0,2%, de 28,91 para 28,97 EUR / 100 kg)
ii. Laticínios2
Em abril os preços médios do queijo flamengo (+2,8%), da manteiga (+0,9%) e do leite em pó
inteiro (+0,8%) aumentaram em relação ao mês anterior, enquanto os do leite em pó desnatado
(-2,5%) e do soro de leite em pó (-1,6%) sofreram um ligeiro decréscimo.
iii. Leite embalado UHT:
Em março, os índices de preços do leite UHT Magro (+7,8%) e Gordo (+2,0%) aumentaram em
relação ao mês anterior; o índice de preço do leite UHT Meio Gordo manteve-se estável.

1
2

Recolha de informação mensal
Manteiga, Leite em pó inteiro, Leite em pó desnatado e Soro de leite em pó

II. Metodologia
O SIMA é um sistema de informação gerido pelo Ministério da Agricultura que pretende com a
sua ação acompanhar os mercados de produtos agrícolas, sempre que possível numa ótica de
fileira, recolhendo os dados que permitam informar: Os decisores políticos que têm a missão de
acompanhar as políticas de mercado (nacionais ou comunitários); e o próprio mercado e os seus
agentes, prestando um serviço público de ajuda à transparência de mercado.
Para esse efeito O SIMA de recolha de informação relativa a Preços/cotações; a relação entre a
oferta e a procura; procura identificar condicionantes de mercado, procurando acompanhar os
produtos agrícolas em diversas fases da fileira.








Mercados de Produção (periodicidade semanal): Frutos Frescos, Frutos Secos, Aves,
Flores e Folhagens, Ovos, Coelhos, Hortícolas, Azeite e Azeitona, Cereais e Palha,
Girassol, Cortiça, Bovinos, Suínos, Ovinos, Caprinos, Leite cru de vaca (Mensal), Bovinos
Classificados (Entrada do matadouro)
Mercados Abastecedores (periodicidade diária): MARL Frutos Frescos Frutos Secos
Hortícolas MAC Frutos Frescos Frutos Secos Hortícolas MAP Frutos Frescos Frutos Secos
Hortícolas Mercoflores Flores e Folhagens.
Mercados Grossistas: Aves; Ovos; Coelho
Saída da Fábrica (industria) Manteiga Leite em pó inteiro Leite em pó desnatado Queijo
Soro de leite em pó Leite Embalado (UHT/Pasteurizado)
Entrada nos portos (importação) Cereais - Aveiro Cereais - Leixões Cereais – Lisboa

Esta recolha de informação está, em grande parte, assente numa estrutura física de técnicos das
Direções Regionais de Agricultura e Pescas que acompanham áreas de mercados e produtos
identificados como representativos da atividade agrícola.

