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COMPOSIÇÃO DA ENTRADA DE CARNE EM 2002
MEAT IMPORTS - 2002
(total: 404 732 181 Eur)

ORIGEM DA ENTRADA DE CARNE EM 2002
MEAT IMPORTS ORIGIN - 2002

(total: 404 732 181 Eur)

COMPOSIÇÃO DA SAÍDA DE CARNE EM 2002
MEAT EXPORTS - 2002
(total: 11 105 262 Eur)

Nota/Note: CARNE - inclui Pedaços e Miudezas (engloba parte do Capítulo 02 da NC: códigos 0201 a 0207)

Nota/Note: CARNE - inclui Pedaços e Miudezas (engloba parte do Capítulo 02 da NC: códigos 0201 a 0207)

DESTINO DA SAÍDA DE CARNE EM 2002
MEAT EXPORTS DESTINATION - 2002

(total: 11 105 262 Eur)

COMPOSIÇÃO DA ENTRADA DE ANIMAIS VIVOS EM 2002
LIVE ANIMALS IMPORTS - 2002

(total: 116 993 768 Eur)

Nota/Note: ANIMAIS VIVOS - engloba todo o Capítulo 01 da NC

ORIGEM DA ENTRADA DE ANIMAIS VIVOS EM 2002
LIVE ANIMALS IMPORTS ORIGIN - 2002

(total: 116 993 768 Eur)

COMÉRCIO INTERNACIONAL • FOREIGN TRADE

COMÉRCIO INTERNACIONAL • FOREIGN TRADE          Anuário Pecuário 2004
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Anuário Pecuário 2004          COMÉRCIO INTERNACIONAL • FOREIGN TRADE

COMÉRCIO INTERNACIONAL • FOREIGN TRADE

COMPOSIÇÃO DA SAÍDA DE ANIMAIS VIVOS EM 2002
LIVE ANIMALS EXPORTS - 2002

(total: 12 693 341 Eur)

Nota/Note: ANIMAIS VIVOS - engloba todo o Capítulo 01 da NC

DESTINO DA SAÍDA DE ANIMAIS VIVOS EM 2002
LIVE ANIMALS EXPORTS DESTINATION - 2002

(total: 12 693 341 Eur)
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COMPOSIÇÃO DA ENTRADA DE LEITE E LACTICÍNIOS EM 2002
MILK AND DAIRY IMPORTS - 2002

(total: 269 293 243 Eur)

ORIGEM DA ENTRADA DE LEITE E LACTICÍNIOS EM 2002
MILK AND DAIRY IMPORTS ORIGIN - 2002

(total: 269 293 243 Eur)

COMPOSIÇÃO DA SAÍDA DE LEITE E LACTICÍNIOS EM 2002
MILK AND DAIRY EXPORTS - 2002

(total: 124 410 936 Eur)

DESTINO DA SAÍDA DE LEITE E LACTICÍNIOS EM 2002
MILK AND DAIRY EXPORTS DESTINATION - 2002

(total: 124 410 936 Eur)

Nota/Note: LEITE E LACTÍCNIOS - inclui leites, iogurte e quefir, soro, manteiga e queijo (engloba parte do Capítulo 04 da NC: códigos 0401 a 0406)
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EVOLUÇÃO DO CONSUMO PER CAPITA NA U.E. (Kg/habitante/ano)
CHANGES IN PER CAPITA CONSUMPTION IN THE E.U. (Kg/Inhabitant/year)

CONSUMO PER CAPITA DE CARNE E OVOS NA U.E.

CONSUMO PER CAPITA E GRAU DE AUTO-APROVISIONAMENTO • PER CAPITA CONSUMPTION AND DEGREE OF SELF-SUFFICIENCY         Anuário Pecuário 2004

TOTAL DE CARNES • MEAT TOTAL

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Bélgica-Luxemb./Belgium-Luxemb. 101.8 103.2 101.5 100.7 94.9 97.4 95.4 92.6 94.2

Dinamarca/Denmark 107.3 105.6 105.2 106.4 100.9 107.3 117.7 113.5 113.9 112.2

Alemanha/Germany 95.6 93.1 92.1 91.5 90.1 93.4 94.0 90.7 88.0 89.0

Grécia/Greece 81.5 83.2 82.3 87.8 83.8 86.1 90.7 91.7 91.2 82.3

Espanha/Spain 106.6 113.6 115.4 115.4 119.0 127.9 130.9 126.6 130.1 136.1

França/France 110.2 107.3 112.1 109.8 108.4 111.0 111.7 106.6 107.2 107.8

Irlanda/Ireland 94.3 89.7 92.9 98.5 106.8 113.2 111.8 110.4 113.8 106.4

Itália/Italy 90.4 89.4 88.7 88.6 88.2 90.5 91.1 90.6 90.5 93.0

Países Baixos/Netherlands 89.4 90.2 89.3 96.0 82.7 85.2 83.7 84.4 86.9

Áustria/Austria 100.4 97.0 97.0 97.4 95.7 97.9 99.4 102.7 97.6 96.8

Portugal 84.4 88.0 88.2 90.2 93.9 101.2 104.7 105.1 103.4 104.4

Finlândia/Finland 62.6 64.8 66.6 65.7 68.8 69.5 69.7 68.6 69.9

Suécia/Sweden 65.6 68.5 68.8 70.5 73.1 73.7 73.4 79.8

Reino Unido/United Kingdom 74.3 76.6 78.3 76.4 77.0 78.3 80.4 81.0 82.6

UE/EU 93.9 93.8 92.9 96.3 97.7 95.8 95.9

Fonte/Source: EUROSTAT

CARNE DE BOVINO • BEEF AND VEAL

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Bélgica-Luxemb./Belgium-Luxemb. 20.7 21.1 21.2 21.5 20.5 20.3 19.3 18.8 20.0

Dinamarca/Denmark 20.1 18.9 17.6 18.3 19.5 19.5 26.0 22.3 22.5 26.3

Alemanha/Germany 19.8 17.5 16.6 15.3 14.5 15.1 15.1 14.0 10.0 12.3

Grécia/Greece 21.0 21.8 19.6 22.9 19.0 21.1 19.2 18.6 18.7 17.6

Espanha/Spain 13.2 12.9 13.0 13.1 14.0 16.0 15.8 15.2 13.1 16.1

França/France 28.7 27.5 28.6 26.6 27.0 27.3 27.1 25.9 25.2 27.8

Irlanda/Ireland 16.8 15.6 14.5 13.0 17.6 18.5 17.2 16.4 17.3 17.9

Itália/Italy 26.1 25.9 25.9 23.6 24.2 24.4 25.5 24.6 22.7 24.7

Países Baixos/Netherlands 19.4 20.3 19.8 21.2 17.9 18.9 18.8 16.4 19.4

Áustria/Austria 21.1 20.4 19.6 20.0 19.6 18.5 19.3 19.6 18.3 18.6

Portugal 17.2 17.4 17.6 14.0 15.7 15.9 16.7 17.0 15.4 16.0

Finlândia/Finland 19.7 19.1 19.2 19.4 19.4 18.9 19.0 17.9 18.0

Suécia/Sweden 18.2 18.8 19.6 19.7 20.8 21.5 20.5 23.2

Reino Unido/United Kingdom 17.8 18.1 17.6 14.2 16.4 16.2 17.2 17.2 18.6

UE/EU 20.2 18.8 19.1 19.6 19.9 19.1 17.9

Fonte/Source: EUROSTAT
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PER CAPITA MEAT AND EGGS CONSUMPTION IN THE E.U.

Anuário Pecuário 2004          CONSUMO PER CAPITA E GRAU DE AUTO-APROVISIONAMENTO • PER CAPITA CONSUMPTION AND DEGREE OF SELF-SUFFICIENCY
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CONSUMO PER CAPITA DE CARNE E OVOS NA U.E.

CONSUMO PER CAPITA E GRAU DE AUTO-APROVISIONAMENTO • PER CAPITA CONSUMPTION AND DEGREE OF SELF-SUFFICIENCY         Anuário Pecuário 2004

CARNE DE SUÍNO • PIGMEAT

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Bélgica-Luxemb./Belgium-Luxemb. 50.1 48.9 46.6 47.0 42.9 46.1 44.6 45.6 45.9

Dinamarca/Denmark 64.5 63.3 64.2 64.8 57.1 63.1 65.7 64.3 63.1 58.2

Alemanha/Germany 56.3 55.6 55.0 54.8 53.8 56.0 56.9 54.2 54.1 53.7

Grécia/Greece 22.0 22.7 24.8 24.7 24.8 26.4 32.2 32.6 32.3 27.9

Espanha/Spain 54.5 56.5 57.4 58.4 59.3 66.3 65.9 65.3 65.4 67.9

França/France 38.3 36.4 37.1 36.3 35.7 37.9 37.0 36.3 36.6 36.5

Irlanda/Ireland 35.6 36.9 37.8 37.9 38.4 41.3 41.5 39.7 40.1 38.9

Itália/Italy 33.7 33.2 33.1 35.0 34.4 36.9 36.1 36.5 37.9 38.6

Países Baixos/Netherlands 45.3 44.4 46.3 48.7 40.7 42.7 41.5 43.6 42.6

Áustria/Austria 58.6 56.0 56.9 57.2 56.0 57.4 57.8 60.7 56.4 55.9

Portugal 33.3 34.9 34.7 38.1 38.1 42.1 44.1 44.3 43.6 43.8

Finlândia/Finland 29.9 32.2 33.2 32.3 34.0 34.4 32.9 32.0 31.9

Suécia/Sweden 36.1 35.6 36.1 37.7 36.8 35.5 34.7 36.2

Reino Unido/United Kingdom 23.3 23.8 23.3 23.7 23.4 23.9 23.3 23.7 25.1

UE/EU 41.3 41.8 40.9 43.4 43.4 42.9 43.1

Fonte/Source: EUROSTAT

CARNE DE AVES • POULTRYMEAT

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Bélgica-Luxemb./Belgium-Luxemb. 18.2 21.4 23.1 22.1 21.9 20.6 21.0 18.5 17.7

Dinamarca/Denmark 13.9 14.8 15.3 15.1 18.0 17.6 18.1 19.1 20.8 22.6

Alemanha/Germany 12.4 12.8 13.4 14.1 14.8 15.2 15.1 16.0 18.2 17.5

Grécia/Greece 18.0 18.5 17.7 19.8 19.7 18.2 18.5 19.7 19.6 19.6

Espanha/Spain 23.4 27.3 27.7 26.5 28.1 27.5 31.9 29.3 33.9 34.2

França/France 21.0 22.5 25.2 25.3 25.1 25.1 27.4 24.8 26.1 24.9

Irlanda/Ireland 25.3 27.7 30.9 31.3 31.8 30.1 33.2 33.6 30.7 31.4

Itália/Italy 19.2 18.8 18.4 18.6 18.6 18.4 18.3 19.0 18.3 18.3

Países Baixos/Netherlands 20.5 21.6 20.1 21.7 21.1 20.5 20.2 21.6 22.2

Áustria/Austria 15.0 14.9 15.3 15.7 16.5 17.3 17.2 17.2 18.3 17.7

Portugal 21.3 23.2 23.0 25.2 27.0 29.9 30.3 30.3 31.2 31.3

Finlândia/Finland 7.9 8.8 10.1 10.7 11.9 12.5 13.3 14.5 15.4

Suécia/Sweden 7.9 9.2 9.2 9.8 11.3 12.5 13.6 14.5

Reino Unido/United Kingdom 23.7 25.0 25.8 27.0 26.6 28.0 28.7 28.8 28.9

UE/EU 20.4 20.9 21.2 21.5 22.5 22.2 23.4

Fonte/Source: EUROSTAT

CARNE DE OVINO E CAPRINO • SHEEPMEAT AND GOATMEAT

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Bélgica-Luxemb./Belgium-Luxemb. 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 1.9 1.7 2.2 1.8

Dinamarca/Denmark 1.0 1.2 1.2 1.1 0.9 1.1 1.3 1.3 1.3 1.1

Alemanha/Germany 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 1.2 1.1 1.1

Grécia/Greece 14.1 13.8 13.6 14.0 13.9 13.7 13.8 13.7 13.5 11.4

Espanha/Spain 6.3 6.2 6.2 5.8 6.3 6.2 5.9 6.0 5.9 5.9

França/France 5.5 5.4 5.5 5.5 5.2 5.0 5.0 5.1 4.3 4.5

Irlanda/Ireland 8.1 7.5 7.2 6.6 7.7 9.0 8.8 7.9 4.5 5.4

Itália/Italy 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5

Países Baixos/Netherlands 1.3 1.4 1.3 1.5 1.2 1.3 1.4 1.5 1.4

Áustria/Austria 1.1 1.2 1.1 1.2 1.2 1.2 1.1 1.3 1.2 1.2

Portugal 3.4 3.6 3.6 3.7 3.6 3.6 3.6 3.7 3.5 3.5

Finlândia/Finland 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2

Suécia/Sweden 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0

Reino Unido/United Kingdom 5.8 6.2 6.0 6.5 6.1 6.5 6.5 6.6 5.7

UE/EU 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.4

Fonte/Source: EUROSTAT
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PER CAPITA MEAT AND EGGS CONSUMPTION IN THE E.U.

Anuário Pecuário 2004          CONSUMO PER CAPITA E GRAU DE AUTO-APROVISIONAMENTO • PER CAPITA CONSUMPTION AND DEGREE OF SELF-SUFFICIENCY
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CONSUMO PER CAPITA DE CARNE E OVOS NA U.E.

CONSUMO PER CAPITA E GRAU DE AUTO-APROVISIONAMENTO • PER CAPITA CONSUMPTION AND DEGREE OF SELF-SUFFICIENCY         Anuário Pecuário 2004

OVOS • EGGS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Bélgica-Luxemb./Belgium-Luxemb. 14.4 14.1 14.4 14.5 14.5 14.5 16.2 14.5 13.6 13.0

Dinamarca/Denmark 15.1 14.9 16.1 15.9 14.1 15.2 16.2 14.5 13.9 14.6

Alemanha/Germany 14.0 13.3 13.3 13.8 13.7 14.0 13.7 13.9 13.8 13.7

Grécia/Greece 11.2 11.1 10.9 10.6 10.7 10.7 10.8 10.6 11.0 11.7

Espanha/Spain 15.1 15.3 14.9 15.3 13.6 15.0 14.1 15.1 12.3 14.9

França/France 15.1 14.8 15.9 16.1 16.2 15.7 15.6 15.6 15.6 15.4

Irlanda/Ireland 9.3 9.8 8.9 9.2 7.5 7.4 6.0 7.0 9.0

Itália/Italy 11.5 10.7 10.5 10.5 10.3 9.9 10.5 11.8 14.7 13.0

Países Baixos/Netherlands 10.2 11.4 13.2 15.3 12.2 13.4 14.4 14.5 14.7 13.9

Áustria/Austria 13.7 13.8 13.9 14.5 14.1 13.4 13.3 13.2

Portugal 8.2 8.4 8.7 8.4 8.3 8.3 8.8 8.7 8.9 9.7

Finlândia/Finland 10.4 11.8 11.0 10.4 10.2 10.0 10.0 9.5

Suécia/Sweden 10.1 12.0 12.5 12.2 12.3 11.9 12.0 11.9

Reino Unido/United Kingdom 10.5 10.0 10.2 10.1 10.7 10.9 10.5 10.0 10.3 11.3

UE/EU 12.7 13.0 12.7 12.8 12.8 13.0 13.2

Fonte/Source: EUROSTAT

OUTRAS CARNES • OTHER MEAT

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Bélgica-Luxemb./Belgium-Luxemb. 2.8 2.9 3.0 2.9 2.7 3.0 2.5 2.7 3.6

Dinamarca/Denmark 0.6 0.8 0.8 0.8 0.6 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6

Alemanha/Germany 1.4 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.6 1.4

Grécia/Greece 0.6 0.7 1.0 0.6 0.8 1.0 1.1 1.2 1.2 1.0

Espanha/Spain 2.9 3.1 3.4 3.8 3.3 3.5 2.7 2.6 2.7 2.8

França/France 6.3 5.9 5.9 6.3 5.8 5.5 5.5 5.5 5.6 5.2

Irlanda/Ireland 0.3 0.3 0.3 0.6 0.8 2.2 1.6 2.1 2.4 1.6

Itália/Italy 4.2 4.2 4.3 4.3 4.4 4.4 4.4 4.4 4.7 4.8

Países Baixos/Netherlands 0.2 0.1 0.4 0.6 0.6 0.5 0.6 0.2 0.2

Áustria/Austria 4.6 0.8 1.8 1.7 1.5 0.9 0.8 0.9 0.8 0.8

Portugal 2.6 2.7 2.8 2.9 2.9 3.3 3.5 3.4 3.4 3.4

Finlândia/Finland 2.1 1.9 1.5 1.4 1.6 2.1 2.7 2.6 3.0

Suécia/Sweden 0.2 1.9 2.0 2.3 2.2 2.6 2.6 2.7

Reino Unido/United Kingdom 0.2 0.2 0.5 0.3 0.2 0.1 0.4 0.2 0.2

UE/EU 2.6 2.7 2.6 2.6 2.6 2.5 2.7

Fonte/Source: EUROSTAT

CARNE DE EQUÍDEO • HORSEMEAT

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Bélgica-Luxemb./Belgium-Luxemb. 1.8 1.6 1.6 1.4 1.3 1.4 1.4 0.8 1.3

Dinamarca/Denmark 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

Alemanha/Germany 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Grécia/Greece 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Espanha/Spain 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1

França/France 0.8 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5

Irlanda/Ireland 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Itália/Italy 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.5 1.2

Países Baixos/Netherlands 1.2 1.0 0.8 0.8 0.7 0.8 0.7 0.6 0.6

Áustria/Austria 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1

Portugal 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0

Finlândia/Finland 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1

Suécia/Sweden 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2

Reino Unido/United Kingdom 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UE/EU 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Fonte/Source: EUROSTAT
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PER CAPITA MEAT AND EGGS CONSUMPTION IN THE E.U.

Anuário Pecuário 2004          CONSUMO PER CAPITA E GRAU DE AUTO-APROVISIONAMENTO • PER CAPITA CONSUMPTION AND DEGREE OF SELF-SUFFICIENCY
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CONSUMO PER CAPITA DE CARNE E OVOS NA U.E.

CONSUMO PER CAPITA E GRAU DE AUTO-APROVISIONAMENTO • PER CAPITA CONSUMPTION AND DEGREE OF SELF-SUFFICIENCY         Anuário Pecuário 2004
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PER CAPITA MEAT AND EGGS CONSUMPTION IN THE E.U.

Anuário Pecuário 2004          CONSUMO PER CAPITA E GRAU DE AUTO-APROVISIONAMENTO • PER CAPITA CONSUMPTION AND DEGREE OF SELF-SUFFICIENCY
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EVOLUÇÃO DO GRAU DE AUTO-APROVISIONAMENTO NA U.E. (%)
CHANGES IN THE DEGREE OF SELF-SUFFICIENCY IN THE E.U. (%)

GRAU DE AUTO-APROVISIONAMENTO DE CARNE E OVOS NA U.E.

CONSUMO PER CAPITA E GRAU DE AUTO-APROVISIONAMENTO • PER CAPITA CONSUMPTION AND DEGREE OF SELF-SUFFICIENCY         Anuário Pecuário 2004

CARNE DE BOVINO • BEEF AND VEAL

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Bélgica-Luxemb./Belgium-Luxemb. 177.8 167.1 168.6 169.2 163.1 146.0 148.6 154.8 143.1

Dinamarca/Denmark 198.1 196.9 200.0 189.6 173.8 159.2 115.2 131.1 128.3 109.9

Alemanha/Germany 104.2 108.1 113.6 126.1 128.9 117.5 116.5 119.2 171.4 136.4

Grécia/Greece 30.5 28.9 31.1 24.4 28.3 25.7 25.3 23.3 25.3 27.6

Espanha/Spain 95.7 92.7 101.0 108.8 104.1 98.6 99.6 102.5 122.3 98.1

França/France 116.0 115.0 114.9 128.8 126.3 116.4 113.1 113.3 116.7 112.5

Irlanda/Ireland 1000.0 973.2 1100.0 1238.3 896.9 905.9 1109.4 1033.9 912.1 818.8

Itália/Italy 63.7 65.5 66.1 71.8 67.2 61.5 61.9 63.0 70.7 64.8

Países Baixos/Netherlands 186.8 171.8 173.9 165.3 187.8 167.6 159.8 167.8 111.7

Áustria/Austria 148.0 144.1 132.5 148.5 139.7 140.8 140.1 135.5 152.0 145.6

Portugal 67.1 51.7 56.9 68.3 66.7 59.5 56.5 56.6 59.5 63.0

Finlândia/Finland 107.6 98.8 98.1 100.0 94.1 92.6 93.2 97.1 97.2

Suécia/Sweden 90.2 83.9 86.9 82.5 79.3 79.2 79.3 71.6

Reino Unido/United Kingdom 84.4 89.1 96.9 84.6 71.4 73.5 66.0 68.3 57.0

UE/EU 109.5 116.0 112.1 105.3 103.3 103.9 109.1

Fonte/Source: EUROSTAT

TOTAL DE CARNES • MEAT TOTAL

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Bélgica-Luxemb./Belgium-Luxemb. 158.9 159.1 168.8 175.4 182.8 182.1 178.4 184.9 179.8

Dinamarca/Denmark 358.1 365.4 359.0 354.8 381.0 378.3 346.6 351.9 365.8 380.4

Alemanha/Germany 81.9 80.6 81.1 82.4 84.4 84.4 87.2 89.1 93.5 94.1

Grécia/Greece 66.8 64.4 63.5 60.6 63.1 58.1 53.9 53.3 53.1 59.2

Espanha/Spain 98.4 99.8 101.9 104.8 104.7 103.8 106.1 108.6 110.4 108.6

França/France 109.5 111.3 111.6 115.6 118.5 114.5 112.4 112.9 112.7 112.4

Irlanda/Ireland 333.3 333.3 331.1 318.0 296.1 290.2 317.3 289.4 270.3 272.4

Itália/Italy 73.5 75.3 76.0 78.1 78.0 74.0 75.5 74.0 76.7 76.9

Países Baixos/Netherlands 240.1 232.9 231.2 218.6 212.7 236.1 241.1 227.5 206.6

Áustria/Austria 108.7 109.9 102.9 107.3 108.0 109.9 110.0 104.4 108.8 109.8

Portugal 89.3 84.5 82.8 82.8 84.5 82.7 77.2 73.6 75.1 75.9

Finlândia/Finland 108.3 100.2 99.7 105.0 102.4 101.1 98.6 103.2 106.9

Suécia/Sweden 97.3 96.6 101.3 97.5 94.6 87.8 87.9 82.9

Reino Unido/United Kingdom 87.2 87.9 90.1 85.6 86.6 87.7 82.6 78.9 71.2

UE/EU 105.8 106.9 107.7 107.2 106.8 105.9 106.0

Fonte/Source: EUROSTAT



27

DEGREE OF SELF-SUFFICIENCY IN MEAT AND EGGS IN THE E.U.

Anuário Pecuário 2004          CONSUMO PER CAPITA E GRAU DE AUTO-APROVISIONAMENTO • PER CAPITA CONSUMPTION AND DEGREE OF SELF-SUFFICIENCY
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GRAU DE AUTO-APROVISIONAMENTO DE CARNE E OVOS NA U.E.

CONSUMO PER CAPITA E GRAU DE AUTO-APROVISIONAMENTO • PER CAPITA CONSUMPTION AND DEGREE OF SELF-SUFFICIENCY         Anuário Pecuário 2004

CARNE DE SUÍNO • PIGMEAT

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Bélgica-Luxemb./Belgium-Luxemb. 186.3 193.0 209.6 211.7 229.5 223.9 222.1 224.6 219.8

Dinamarca/Denmark 456.3 467.8 452.8 449.1 522.9 508.4 489.7 488.9 522.6 581.7

Alemanha/Germany 78.5 76.6 76.5 76.6 79.4 81.5 85.0 87.1 87.8 90.6

Grécia/Greece 64.6 60.2 55.5 54.8 55.3 51.2 41.1 40.3 39.5 45.0

Espanha/Spain 100.8 103.5 104.2 107.3 108.3 107.6 112.2 113.9 115.3 116.2

França/France 97.3 101.3 100.4 102.0 107.4 104.3 105.7 105.5 104.4 106.0

Irlanda/Ireland 158.3 156.8 152.2 161.3 173.6 169.1 165.2 160.7 160.1 163.3

Itália/Italy 66.0 68.2 67.4 67.2 68.5 62.7 66.8 66.5 65.0 65.5

Países Baixos/Netherlands 285.8 283.0 264.0 251.0 221.1 273.4 283.0 255.6 248.2

Áustria/Austria 102.1 105.4 99.2 100.3 103.1 105.9 107.0 98.7 101.7 103.8

Portugal 92.4 87.2 82.6 77.2 80.7 79.2 73.0 63.9 63.1 65.2

Finlândia/Finland 112.3 102.0 101.2 108.2 105.3 102.5 101.6 104.8 111.3

Suécia/Sweden 97.7 101.9 104.2 99.6 100.9 88.7 90.2 88.7

Reino Unido/United Kingdom 74.9 76.1 74.6 71.5 79.4 81.5 75.7 63.7 51.8

UE/EU 105.7 105.6 107.3 108.8 110.3 108.5 107.3

Fonte/Source: EUROSTAT

CARNE DE OVINO E CAPRINO • SHEEPMEAT AND GOATMEAT

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Bélgica-Luxemb./Belgium-Luxemb. 13.6 13.6 13.6 18.2 14.3 20.0 21.4 15.4 17.5

Dinamarca/Denmark 40.0 33.3 16.7 33.3 40.0 33.3 28.6 28.6 28.6 33.3

Alemanha/Germany 49.9 46.3 44.4 45.9 47.8 44.8 47.4 47.3 50.1 50.7

Grécia/Greece 85.7 85.9 87.1 87.3 87.9 86.6 82.3 80.5 79.6 100.5

Espanha/Spain 95.5 94.2 97.0 100.3 103.3 104.8 103.5 106.4 109.1 110.3

França/France 49.2 47.3 46.1 48.3 50.0 48.7 46.9 45.2 53.8 50.1

Irlanda/Ireland 351.7 366.7 353.8 354.2 253.6 233.3 242.4 246.7 435.3 295.2

Itália/Italy 57.3 52.4 54.5 56.6 57.7 55.3 55.9 53.8 51.1 48.3

Países Baixos/Netherlands 145.0 118.2 110.0 113.0 115.8 95.2 104.5 100.0 100.0

Áustria/Austria 66.0 63.8 71.2 75.0 79.3 79.8 79.1 82.5 83.8 83.2

Portugal 76.5 75.0 75.0 70.3 72.2 69.4 66.7 65.8 63.9 69.4

Finlândia/Finland 89.2 64.9 59.5 59.1 52.2 45.0 34.8 41.2 45.5

Suécia/Sweden 58.1 56.2 51.6 49.3 46.9 53.0 79.7 48.2

Reino Unido/United Kingdom 118.3 108.4 113.5 101.2 97.7 101.4 104.3 99.6 79.6

UE/EU 84.2 82.2 81.7 82.3 82.6 80.6 79.1

Fonte/Source: EUROSTAT

CARNE DE AVES • POULTRYMEAT

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Bélgica-Luxemb./Belgium-Luxemb. 107.4 104.9 111.1 127.5 135.8 158.0 145.6 149.4 153.5

Dinamarca/Denmark 238.9 240.3 230.0 230.4 194.7 208.6 213.5 201.0 196.4 181.0

Alemanha/Germany 61.3 61.2 60.8 60.1 60.3 63.2 66.4 70.0 65.9 71.9

Grécia/Greece 91.7 89.2 87.1 85.4 83.8 77.8 79.0 79.1 78.6 77.7

Espanha/Spain 93.8 94.8 96.8 95.6 94.3 94.1 95.2 96.4 96.2 96.6

França/France 156.3 154.1 153.0 152.5 156.0 156.6 146.1 149.6 143.2 141.8

Irlanda/Ireland 100.0 101.0 100.9 104.4 106.9 107.2 100.0 95.3 103.4 100.0

Itália/Italy 99.2 101.5 104.5 104.8 106.7 108.7 107.5 98.6 107.2 111.9

Países Baixos/Netherlands 184.3 177.3 196.8 192.9 204.6 210.0 220.7 203.2 198.0

Áustria/Austria 85.1 85.2 80.1 77.5 77.8 76.7 74.4 76.0 73.1 76.5

Portugal 102.9 102.6 101.3 98.0 99.6 100.0 94.1 94.8 99.1 96.3

Finlândia/Finland 98.8 95.7 95.5 95.8 99.8 103.1 93.3 100.8 103.4

Suécia/Sweden 115.3 101.4 109.7 101.3 93.8 89.5 87.4 86.4

Reino Unido/United Kingdom 93.6 92.5 93.1 92.7 96.5 92.1 89.6 88.7 90.9

UE/EU 108.6 108.0 109.6 109.9 108.0 106.4 105.6

Fonte/Source: EUROSTAT
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OUTRAS CARNES • OTHER MEAT

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Bélgica-Luxemb./Belgium-Luxemb. 93.1 83.3 81.3 83.9 75.9 68.8 85.2 87.9 85.8

Dinamarca/Denmark 100.0 75.0 75.0 100.0 100.0 75.0 75.0 75.0 75.0 100.0

Alemanha/Germany 77.3 75.7 78.7 75.8 76.9 75.6 74.8 75.0 70.0 78.7

Grécia/Greece 76.1 63.1 44.1 54.4 49.7 39.0 37.4 34.7 33.9 40.3

Espanha/Spain 98.9 106.3 114.0 123.9 129.6 119.3 127.2 147.6 145.0 145.9

França/France 96.4 93.5 95.1 94.5 97.7 96.9 95.6 95.7 94.6 103.5

Irlanda/Ireland 500.0 400.0 400.0 300.0 266.7 75.0 83.3 62.5 44.4 66.7

Itália/Italy 90.0 92.1 94.0 92.4 93.2 92.4 93.3 91.4 87.8 92.0

Países Baixos/Netherlands 166.7 550.0 16.7 10.0 90.0 12.5 33.3 100.0 100.0

Áustria/Austria 100.2 100.5 40.9 41.3 47.5 78.0 98.4 90.4 109.7 106.3

Portugal 96.2 103.7 96.4 89.7 86.2 78.8 71.4 71.4 68.6 65.7

Finlândia/Finland 100.1 99.1 99.6 104.2 98.8 94.3 90.6 95.6 98.7

Suécia/Sweden 0.0 97.7 90.5 85.7 88.5 81.9 75.9 76.2

Reino Unido/United Kingdom 146.7 131.9 72.1 101.5 143.3 168.2 57.1 108.5 104.1

UE/EU 92.6 94.3 97.1 93.4 92.1 94.9 92.4

Fonte/Source: EUROSTAT

CARNE DE EQUÍDEO • HORSEMEAT

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Bélgica-Luxemb./Belgium-Luxemb. 10.5 11.8 11.8 13.3 21.4 20.0 19.9 46.1 24.8

Dinamarca/Denmark 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

Alemanha/Germany 50.6 54.2 61.6 73.1 76.8 88.5 97.2 79.0 80.1 73.7

Grécia/Greece 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Espanha/Spain 100.0 102.8 101.5 100.0 100.0 100.0 103.2 120.1 120.9 125.0

França/France 20.9 20.0 27.7 24.7 26.0 28.2 29.9 35.7 36.5 42.9

Irlanda/Ireland 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Itália/Italy 28.9 29.3 30.1 18.9 18.9 20.3 20.6 23.2 16.5 16.2

Países Baixos/Netherlands 5.3 12.5 15.4 16.7 18.2 8.3 18.2 30.0 30.0

Áustria/Austria 0.0 64.5 71.6 64.2 96.4 121.9 300.0 112.5 171.4 200.0

Portugal 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Finlândia/Finland 89.8 72.0 54.2 28.6 50.0 50.0 37.5 30.0 40.0

Suécia/Sweden 61.8 56.8 61.2 67.4 7.9 62.6 72.9 93.5

Reino Unido/United Kingdom 0.0 0.0 -29.4 -20.0 0.0 -25.0 -21.4 -20.7 -21.7

UE/EU 33.0 28.7 30.9 31.6 31.5 39.2 34.1

Fonte/Source: EUROSTAT
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1. MERCADO NACIONAL

1.1. CONJUNTURA GLOBAL

Em 2002 o efectivo bovino total deverá estabelecer-se em
1 395 000 cabeças (dados provisórios), o que representa um
decréscimo de 9 000 cabeças em relação ao ano anterior (-0.6%).

Das categorias consideradas, apenas as vacas, quer as leiteiras
(+3 000 cabeças, +0.9%), quer principalmente as aleitantes
(+8 000 cabeças, +2.3%), se pautaram pelo aumento. Pelo contrário,
quer o efectivo de vitelos (-7 000 cabeças, -1.8%), quer de bovinos
com 1 a 2 anos (-6 000 cabeças, -2.6%), quer de outros bovinos
(-7 000 cabeças, -8.2%), registaram um baixa.

A estrutura do efectivo bovino em 2002 revela como aspectos mais
salientes:

- os vitelos constituem 28.2% do efectivo total;

- dos bovinos de 1 a 2 anos (16.1% do efectivo total), cerca de
67.0 % são fêmeas, das quais 90.1% são novilhas reprodutoras;

- dos bovinos com 2 anos e mais (55.8% do total de bovinos) apenas
2.7% são machos; das fêmeas a maioria são vacas (92.5%).

- as vacas representam por si só mais de metade do efectivo (50.2%);
destas, 51.3% são vacas aleitantes.

As principais regiões produtoras de bovinos são o Alentejo, que
detém 31.7% do efectivo e o Entre-Douro-e-Minho, com 22.4%.
Seguem-se-lhes os Açores com um peso de 16.2%, Ribatejo e Oeste
com 10.1% e a Beira Litoral com 9.6% do efectivo bovino nacional.

De 2001 para 2002 o efectivo bovino aumentou principalmente no
Alentejo (+9 000 cabeças, +2.1%), que reforça assim a sua liderança.
As principais quebras ocorreram nos Açores (-9 000 cabeças, -3.9%),
no Entre-Douro-e-Minho (-6 000 cabeças, -1.9%) e em Trás-os-
-Montes (-6 000 cabeças, -8.0%).

Os abates de bovinos aprovados para consumo registaram em 2002
um acréscimo muito significativo relativamente ao ano anterior,
estabelecendo-se em 105 700 toneladas (+10.8%) e 438 823
cabeças (+10.3%). Verificou-se assim um ligeiro aumento do peso
médio de carcaça de bovino abatido, de 240.0 para 240.9 Kg.
Todavia, os novilhos e as novilhas apresentaram uma redução do
peso médio das respectivas carcaças.

Todas as categorias de animais registaram um acréscimo dos abates
relativamente ao ano anterior. No entanto, no caso dos novilhos o
aumento deu-se apenas no que se refere às cabeças (+0.4%), já
que em volume se registou um ligeiro decréscimo (-1.0%). A maior
progressão verificou-se no caso das vacas (+115.0% toneladas),
face ao regime que vigorou no 1º semestre de 2001, obtendo-se,
contudo, um valor ainda distante dos registados nos últimos anos.

Os novilhos, a principal categoria abatida, representam por si só,
50.4% do volume total de abate (56.4% em 2001). Os vitelos
constituem a 2ª mais importante categoria de bovinos abatida,
possuindo uma quota de 22.2% no ano em análise (23.2% em
2001).

As vacas aparecem este ano na terceira posição, com uma quota de
15.3% do volume total de abate de bovinos, contra apenas 7.9%
em 2001. As novilhas, que detêm em 2002 a quarta posição,
representam 10.2% do volume total de abate de bovinos, contra
10.8% em 2001.

Várias razões, como por exemplo a homogeneidade dos lotes, o
maior rendimento comercial das carcaças, a distribuição da carne,
mas fundamentalmente o preço, têm continuado a permitir a entrada
regular de carne e animais vivos do mercado externo, mas

1. THE PORTUGUESE MARKET

1.1. OVERVIEW

In 2002, the total cattle population should settle at 1 395 000
heads (provisional data), a 9 000-head decrease as compared to
the previous year (-0.6%).

Of the categories considered, only cows have increased, both dairy
cows (+3 000 heads, +0.9%), and particularly suckler cows
(+8 000 heads, +2.3%). On the contrary, calves (-7 000 heads,
-1.8%), 1-2 year old bovine animals (-6 000 heads, -2.6%) and
other bovine animals (-7 000 heads, -8.2%), they all fell.

The composition of the cattle population in 2002 has the following
distinctive features:

- calves make up 28.2% of the total population;

- of all 1-2 year old bovine animals (16.1% of total population),
around 67.0% are females, of which 90.1% are breeding heifers;

- of all 2-year old (or older) bovine animals, 55.8% of total
population, only 2.7% are male; among females, the majority is
cows (92.5%);

- cows alone account for more than half of the population (50.2%);
51.3% of total cow population is suckler cows.

The main cattle producing regions are Alentejo (31.7% of total
population) and Entre Douro e Minho (22.4%). Azores follows with
16.2% of total national population, Ribatejo and Oeste with 10.1%
and Beira Litoral with 9.6%.

Between 2001 and 2002, cattle population increased mostly in
Alentejo (+9 000 heads, +2.1%), therefore reinforcing its leadership.
The steepest falls happened in Azores (-9 000 heads,
-3.9%), in Entre Douro e Minho (-6 000 heads, -1.9%) and in
Trás-os-Montes (-6 000 heads, -8.0%).

In 2002, consumption approved slaughters increased significantly
as compared to the previous year, settling at -105 700 tons (+10.8%)
and 438 823 heads (+10.3%). Therefore, there was a slight increase
in the average weight of slaughtered animal (from 240.0 to 240.9
kg). However, young bulls and heifers suffered a decrease in average
carcass weight.

All animal categories increased the number of slaughters from the
previous year. However, in the case of young bulls the increase
was only in terms of heads (+0.4%), since in tons there was a slight
decrease (-1.0%). The steepest increase happened for cows
(+115.0% tons), due to the regime in force over the first semester.
However, the value obtained was still far from those recorded over
the last few years.

Young bulls alone, the main slaughtered category, accounted for
50.4% of the total slaughter volume (56.4% in 2001). Calves are
the second most important category in terms of slaughters, with a
22.2 % share in 2002 (23.2% in 2001).

Cows come in third position with a 15.3% share of total cattle
slaughter volume, as compared to only 7.9% in 2001. Heifers, which
in 2002 hold the fourth position, account for 10.2% of total cattle
slaughter volume, as compared to 10.8% in 2001.

Several reasons, as for instance batch homogeneity, a higher carcass
market return, meat distribution and above all price, have continued
to allow regular imports of live animals and particularly of beef
and veal, which accounted for 90.6% of total imports in 2002. In
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fundamentalmente de carne, que constitui 90.6% das entradas em
2002. No ano em análise, o comércio internacional do sector bovino
traduziu-se por um aumento das entradas (+16.3%) e uma
recuperação significativa das saídas (+137.2%).

No ano em análise, considerando animais vivos, carne e miudezas
no seu conjunto, o saldo é de mais 8 418.6 toneladas entradas no
nosso país.

Quanto aos animais vivos, enquanto os reprodutores de raça pura
se pautaram pela redução das entradas (-28.9% toneladas e -29.8%
cabeças), os outros bovinos (destinados ao abate) registaram um
acréscimo acentuado (+144.4% toneladas e +126.6% cabeças). O
peso dos bovinos vivos não reprodutores de raça pura nas entradas
totais do sector apresenta este ano um aumento, atingindo ainda
assim apenas 3.5%.

A carne fresca / refrigerada, que domina as entradas do sector
(71.1%) apresentou uma retoma significativa (+19.3%, +6 902.3
toneladas), atingindo 42 632.2 toneladas. A carne congelada (19.4%
do total das entradas do sector), observou um aumento de 9.2%
(+977.0 toneladas).

No que se refere à exportação / expedição registou-se, como já se
referiu, uma recuperação relativamente ao ano anterior, +137.2%
para o sector na sua globalidade, atingindo-se 100.0 toneladas no
ano em análise (42.2 em 2001).

O maior aumento percentual registou-se na carne fresca/refrigerada
(+1 244.5%) e nos outros bovinos (+412.2%). Em 2002 a carne
congelada continua a ser o principal produto exportado (56.4%),
seguindo-se a carne fresca/refrigerada (25.6%), ocupando os
bovinos vivos somente a 3ª posição (18.0%).

Segundo os dados provisórios do Balanço de Aprovisionamento
(INE), o consumo deverá apresentar em 2002 uma recuperação de
4.4% (+7 000 toneladas), verificando-se quer um aumento da
produção (+10 000 toneladas), quer da importação de carne
(+8 000 toneladas). O grau de auto-aprovisionamento também
deverá registar um aumento, passando para 63.0%.

As cotações à produção dos novilhos e novilhas de 12 a 18 meses
apresentaram uma subida em 2002, que foi no caso dos machos de
5.6% para o cruzado de Charolês e 5.4% para o de raça Turina. No
que se refere às fêmeas os acréscimos respectivos foram 5.4% e
5.1%.

A evolução mensal das cotações médias nacionais dos novilhos / as
em 2002, revela que estas foram sempre superiores às suas
homólogas de 2001, apenas com excepção do mês de Dezembro
no caso do novilho de raça Turina, em que se deu um decréscimo
pouco significativo, -1.6%. Os maiores acréscimos relativamente
ao ano anterior ocorreram de Julho a Novembro.

Os preços da carne de bovino ao consumidor apresentaram em
2002 um aumento generalizado em relação ao ano anterior, mais
significativo no caso da carne de 2ª (5.3%, +0.30 EUR / Kg) e do
lombo (+4.0%, +0.73 EUR / Kg). No caso da carne de 1ª, a mais
representativa, o acréscimo foi de 2.0% (+0.16 EUR / Kg).

Comparando os preços na produção e no consumidor, pode-se
constatar que a evolução em 2002 foi no mesmo sentido, mas apenas
no caso da carne de 2ª assumiu valores tão significativos como na
produção.

Ao nível da U.E., em 2002, o sector dos bovinos saiu progre-
ssivamente das crises sanitárias (B.S.E. e febre aftosa) que tinham
provocado em finais de 2000 e 2001, uma contracção da oferta, da
procura,  das trocas e dos preços.

O Consumo Indígena Bruto recuperou de forma importante
(+9.7%), mas ficando ainda cerca de 1.7% abaixo do nível de 1999
(antes da crise). Dentre os países afectados por estas crises, as maiores
recuperações registaram-se em França, Espanha, Grécia e Portugal.

2002, the international trade balance for the cattle sector revealed

an increase in imports (+16.3%) and a significant recovery in exports

(+137.2%).

Considering live animals, beef and veal and offal together, the

balance is of more 8 418.6 tons imported.

As to live animals, whereas purebred breeders suffered a fall in

imports (-28.9% tons and -29.8% heads), other bovine animals

(for slaughtering) increased substantially (+144.4% tons and

+126.6% heads). The contribution of live purebred non-breeding

bovine animals to the sector total imports increased, still reaching

only 3.5%.

Fresh/chilled beef and veal, which dominates the sector imports

(71.1%), recovered significantly (+19.3%, +6 902.3 tons), reaching

42 632.2 tons. Frozen beef and veal (19.4% of all sector imports),

increased 9.2% (+977.0 tons).

As to exports, there was, as mentioned above, a recovery from the

previous year (+137.2% for the sector as a whole), reaching 100.0

tons (42.2 in 2001).

The highest increases in percentage were for fresh/chilled meat

(+1 244.5%) and other bovine animals (+412.2%). In 2002, frozen

meat was still the leading exported product (56.4%), followed by

fresh/chilled meat (25.6%). Live bovine animals came only third

(18.0%).

According to provisional data from the Supply Balance (INE),

consumption should recover +4.4% (+7 000 tons) in 2002, and

there should be both an increase in production (+10 000 tons), and

in imports (+8 000 tons). The degree of self-supply should also

increase to 63.0%.

Producer prices of 12-18 month old young bulls and heifers

increased in 2002, in the case of males +5.6% for Charolais

crossbred animals and +5.4% for Turina breed. As to females, the

corresponding increases were +5.4% and +5.1%.

Average monthly prices of young bulls and heifers in 2002 were

always above those of 2001, except in December for Turina breed

young bulls, which suffered a minor decrease (-1.6%). The steepest

increases from the previous year occurred in July and November.

In 2002, consumer prices of beef and veal increased overall, but

particularly for second class meat  (5.3%, 0.30 EUR / Kg) and for

loin (4.0%, 0.73 EUR / Kg). As to first class beef and veal, the most

important category, the increase was +2.0% (+0.16 EUR / Kg).

Comparing producer and consumer prices, one realises that changes

in 2002 were similar, but only for second class meat did consumer

prices came closer to producer prices.

In 2002, at EU level the cattle sector gradually emerged from the

health crises (BSE and foot-and-mouth disease) that had caused, at

the end of 2000 and in 2001, a retraction in supply, demand, trade

and prices.

Gross Indigenous Consumption increased significantly (+9.7%),

although it was still 1.7% below the 1999 level (before the crisis).

Among the countries affected by this crisis, the greatest recoveries

occurred in France, Spain, Greece and Portugal.



38

BOVINOS - Mercado Nacional

BOVINOS • CATTLE          Anuário Pecuário 2004

Quanto à Produção Indígena Bruta a tendência foi para o aumento,
+3.7% em relação ao ano anterior. Face à retoma da procura e do
consumo, o preço médio Comunitário à produção de bovinos adultos
apresentou um acréscimo de 7.4%.

1.2. EVOLUÇÃO DO EFECTIVO

Em 2002 o efectivo bovino total deverá estabelecer-se em
1 395 000 cabeças (dados provisórios), o que representa um
decréscimo de 9 000 cabeças em relação ao ano anterior (-0.6%).

Em seguida efectua-se uma breve síntese da evolução do efectivo
bovino por categorias no período 1993-2002.

De 1993 a 1999, exceptuando um pequeno decréscimo ocorrido
em 1997, o efectivo bovino total pautou-se por uma progressão
bastante significativa, +73 000 animais. Pelo contrário, nos três
últimos anos ocorreu uma redução, -26 000 animais de 1999 a
2002.

De 1993 a 2002, o efectivo de vacas aleitantes tem-se mantido
sempre em progressão, +103 000 animais. Em 2002 o acréscimo
foi de 8 000 animais. Inversamente, as vacas leiteiras apresentaram
uma tendência para a redução, mas não de forma tão sensível,
-45 000 animais. Contudo, em 2002 deu-se um ligeiro aumento
(+3 000 cabeças).

Quanto aos vitelos, podem-se considerar dois períodos, de 1993 a
1996 em que a tendência foi de redução (-28 000 animais) e de
1996 a 2001, em que se observou uma recuperação (+43 000
animais). Em 2002 este efectivo voltou a pautar-se pela redução
(-7 000 cabeças).

No caso dos bovinos com 1 a 2 anos tem-se verificado uma certa
oscilação, tendo-se registado uma quebra em 1997 (-25 000
animais). Desde esse ano registaram-se oscilações sucessivas, mas
pouco significativas. Em 2002 ocorreu um pequeno decréscimo
relativamente ao ano anterior (-6 000 cabeças).

Quanto aos outros bovinos, a tendência é para um ligeiro
crescimento até 1999, ano a partir do qual se verificou uma
diminuição. Em 2001 a redução bastante significativa (-16 000
cabeças) e em 2002 este efectivo volta a baixar (-7 000 cabeças).

Desde o início da crise B.S.E., em 1996, várias medidas foram
tomadas pela Comissão Europeia de forma a melhorar a difícil
situação de mercado decorrente da redução significativa do consumo
de carne de bovino e da consequente quebra dos preços dos bovinos
à produção. A maior parte destas medidas tinham como objectivo a
redução da produção, apresentando um efeito directo sobre o
efectivo. Dentre estas é de referir o abate para transformação
(instituído pelo artigo 4ºI do Reg. (CE) nº 2066/92) de jovens vitelos
de raça leiteira, que permitiu abater quase 139 000 animais desde
Maio de 1996 até finais de 1998. Em 2001, face ao reacender da
crise B.S.E. em finais de 2000, foi tomada pela Comissão Europeia
uma medida excepcional de apoio ao mercado da carne de bovino,
o regime de compra para  destruição de animais com idade superior
a 30 meses. Este regime vigorou no 1º semestre do ano e permitiu
abater no nosso país 61 552 animais, dos quais 58 969 vacas.

Em 2002, relativamente ao ano anterior, das categorias consideradas,
apenas as vacas, quer as leiteiras (+3 000 cabeças, +0.9%), quer
principalmente as aleitantes (+8 000 cabeças, +2.3%), se pautaram
pelo aumento. Pelo contrário, quer o efectivo de vitelos (-7 000
cabeças, -1.8%), quer de bovinos com 1 a 2 anos (-6 000 cabeças,
-2.6%), quer de outros bovinos (-7 000 cabeças, -8.2%), registaram
uma baixa.

As to Gross Indigenous Production, there was an upward trend,
+3.7% up from the previous year. Given the recovery in demand
and consumption, the Community average adult cattle producer
price increased 7.4%.

1.2. THE CATTLE POPULATION

In 2002, total cattle population should settle at 1 395 000 heads
(provisional data), a 9 000-head decrease from the previous year
(-0.6%).

Next, a brief summary is presented of the changes per category
that occurred in cattle population over the 1993-2002 period.

Between 1993 and 1999, except for a small decrease in 1997, cattle
population increased considerably (+73 000 animals). On the
contrary, over the last three years there was a decrease, -26 000
animals from 1999 to 2002.

Between 1993 and 2002, the suckler cow herd has persistently
increased (+103 000 animals). In 2002, the increase was +8 000
animals. On the contrary, dairy cows revealed a downward trend,
although not so steep (-45 000 animals). However, in 2002, there
was a slight increase (+3 000 heads).

As to calves, two periods can be considered: from 1993 to 1996,
when there was a downward trend (-28 000 animals), and from
1996 to 2001, when there was a recovery (+43 000 animals). In
2002, there was another decrease (-7 000 heads).

In the case of 1-2 year old bovine animals there have been some
fluctuations, with a fall in 1997 (-25 000 animals). From that year
on, there were successive fluctuations, although not significant. In
2002, there was a slight decrease from the previous year (-6 000
heads).

As to other bovine animals, the trend was slightly upwards until
1999, when there was a fall. In 2001, the fall was quite significant
(-16 000 heads) and in 2002 this population fell again (-7 000
heads).

Since the beginning of the BSE crisis, in 1996, the European
Commission took several measures to improve the difficult market
situation resulting from the sharp decrease in beef and veal
consumption and the subsequent fall in cattle producer prices. Most
of these measures aimed at reducing production, with a direct
impact on the population. Among them, it should be mentioned
the slaughter for processing  (established by article 4ºI of Reg. (EC)
no 2066/92) of young dairy calves, which allowed the slaughter of
almost 139 000 animals since May 1996 until the end of 1998. In
2001, given the rekindling of the BSE crisis at the end of 2000, the
European Commission took an exceptional measure to support the
beef and veal market: the purchase regime for destruction of
>30-month old animals. This regime was in force over the first
semester of the year and in Portugal it enabled the slaughter of 61
552 animals, 58 969 of which were cows.

In 2002, as compared to the previous year, of the categories
considered, only cows, both dairy cows (+3 000 heads, 0.9 %) and
particularly suckler cows (+8 000 heads, +2.3 %) increased. On
the contrary, calves (-7 000 heads, -1.8%), 1-2 year old bovine
animals (-6 000 heads, -2.6 %) and other bovine animals (-7 000
heads, -8.2 %), they all fell.
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A estrutura do efectivo bovino em 2002 revela como aspectos mais
salientes:

- os vitelos constituem 28.2% do efectivo total;

- dos bovinos de 1 a 2 anos (16.1% do efectivo total), cerca de
67.0% são fêmeas, das quais 90.1% são novilhas reprodutoras;

- dos bovinos com 2 anos e mais (55.8% do total de bovinos) apenas
2.7% são machos; das fêmeas a maioria são vacas (92.5%).

- as vacas representam por si só mais de metade do efectivo (50.2%);
destas, 51.3% são vacas aleitantes.

As principais regiões produtoras de bovinos são o Alentejo, que
detém 31.7% do efectivo e o Entre-Douro-e-Minho, com 22.4%.
Seguem-se-lhes os Açores com um peso de 16.2%, Ribatejo e Oeste
com 10.1% e a Beira Litoral com 9.6% do efectivo bovino nacional.

De 2001 para 2002 o efectivo bovino aumentou principalmente no
Alentejo (+9 000 cabeças, +2.1%), que reforça assim a sua liderança.
Também se registaram ligeiros acréscimos na Beira Interior (+2 000
cabeças, +3.8%), no Ribatejo e Oeste (+1 000 cabeças, 0.7%) e na
Madeira (+1 000 cabeças, +25.0%). As principais quebras ocorreram
nos Açores (-9 000 cabeças, -3.9%), no Entre-Douro-e-Minho
(-6 000 cabeças, -1.9 %) e em Trás-os-Montes (-6 000 cabeças,
-8.0%). Também na Beira Litoral o efectivo bovino registou um
decréscimo (-3 000 cabeças, -2.2%).

As três principais regiões produtoras de bovinos, Alentejo, Entre-
Douro-e-Minho e Açores, concentram 70.3% do efectivo bovino
nacional. No entanto, enquanto no Entre-Douro-e-Minho e nos
Açores predominam as raças de aptidão leite, no Alentejo têm maior
peso as raças de aptidão carne.

Deste modo, nos Açores, do efectivo total de vacas, 85.8% são
leiteiras, na Beira Litoral são cerca de 81.5% e no Entre-Douro-e-
-Minho 72.9%.

Por outro lado, no Alentejo cerca de 92% das vacas são aleitantes,
enquanto no Algarve esta percentagem é de 80.0% e em Trás-os-
-Montes de 63.4%.

Em 2002 a entrada de bovinos reprodutores de raça pura foi de
4 933 animais (dados provisórios), valor inferior em cerca de 30%
ao do ano anterior (7 023 cabeças). Nos últimos anos os produtores
têm-se preocupado em melhorar o seu efectivo, recorrendo à
importação, o que se reflecte nos dados da classificação de carcaças.
Também a preferência pelas raças de aptidão carne, em desprimor
das de leite, que se pode constatar nos últimos anos, e que se
relaciona com os prémios instituídos no sector, tem contribuído de
forma decisiva para melhores conformações de carcaça e aumento
progressivo do seu peso médio.

The composition of the cattle population in 2002 has the following
distinctive features:

- calves make up 28.2% of total population;

- of all 1-2 year old bovine animals (16.1% of total population),
around 67.0% are females, of which 90.1% are breeding heifers.

- of all 2-year old (or older) bovine animals, (55.8% of total
population), only 2.7% are males; among females the majority
are cows (92.5%).

- cows alone account for more than half of the population (50.2%);
51.3% of these are suckler cows.

The main cattle producing regions are Alentejo (31.7% of total
population) and Entre Douro and Minho (22.4%). Azores follows
with 16.2% of total national population, Ribatejo and Oeste with
10.1% and Beira Litoral with 9.6%.

From 2001 to 2002, the cattle population increased mostly in
Alentejo (+9 000 heads, +2.1%), which therefore reinforced its
leadership. There were also slight increases in Beira Interior
(+2 000 heads, +3.8%), in Ribatejo e Oeste (+1 000 heads,
0.7%) and in Madeira (+1 000 heads, +25.0%). The steepest falls
occurred in Azores (-9 000 heads, -3.9%), in Entre Douro e Minho
(-6 000 heads, -1.9 %) and in Trás-os-Montes (-6 000 heads,
-8.0%). In Beira Litoral, cattle population also fell (-3 000 heads,
-2.2%).

The three leading producing regions, Alentejo, Entre Douro e Minho
and Azores, account for 70.3% of the total national cattle
population. However, whereas in Entre Douro e Minho and in
Azores dairy breeds predominate, in Alentejo beef breeds are
dominant.

Therefore, the percentage of dairy cows in total cow population is
85.8% in the Azores, 81.5% in Beira Litoral and 72.9% in Entre
Douro e Minho.

On the other hand, the percentage of suckler cows in total cow
population is approximately 92% in Alentejo, whereas in Algarve
it is 80.0% and in Trás-os-Montes 63.4%.

In 2002, imports of purebred breeders reached 4 933 animals
(provisional data), a figure 30% below that of the previous year
(7 023 heads). Over the last few years, producers have been
concerned with improving their herds, by resorting to imports. This
has an impact on carcass classification data. The preference for
beef breeds to the detriment of dairy breeds that has occurred over
the last few years, and which is related to the premia established
for the sector, has also decisively contributed to improve carcass
conformation and to gradually increase its average weight.
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DISTRIBUIÇÃO DO EFECTIVO BOVINO 2002
Distribution of the Cattle Herd

(total: 1 395 000 cabeças/heads)

Fonte/Source: I.N.E. (valores provisórios/provisional data) Fonte/Source: I.N.E. (valores provisórios/provisional data)
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1.3. EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO E CONSUMO
DE CARNE

Em 2002 os abates de bovinos aprovados para consumo registaram
um acréscimo muito significativo relativamente ao ano anterior
(+10 272 toneladas, +41 141 cabeças), estabelecendo-se em
105 700 toneladas e 438 823 cabeças.

Em 2002 os abates aprovados para consumo apresentaram um
acréscimo de 10.3% cabeças e 10.8  toneladas em relação ao ano
anterior. Verificou-se assim um ligeiro aumento do peso médio de
carcaça de bovino abatido, de 240.0 para 240.9 Kg. De referir que,
com excepção do triénio 1996-1998, a tendência dos últimos anos
tem sido para o aumento do peso médio de abate, o que está
indubitavelmente associado ao aumento da produção a partir de
gado de aptidão cárnica, em desfavor do leiteiro, dominante no
nosso país.

Em 2002, os novilhos e as novilhas observaram uma diminuição do
respectivo peso médio de carcaça, respectivamente 310.0 para
305.7 Kg e 248.5 para 244.8 Kg. As categorias com acréscimos
mais significativos foram os bois (346.1 para 358.4 Kg) e os  vitelos
(147.9 para 151.3 Kg). Quanto às vacas o acréscimo foi de 3.3 Kg
(266.5 para 269.8 Kg). Em 2001, todas as categorias, com excepção
dos bois, tinham apresentado um aumento do peso médio de
carcaça.

O decréscimo dos abates de bovinos em 2001 reflectiu
fundamentalmente a redução da procura motivada pelo reacender
da crise B.S.E. em finais de 2000. Por outro lado, o regime de compra
para abate e destruição de animais com mais de 30 meses, adoptado
pela Comissão Europeia para vigorar no 1º semestre de 2001,
acarretou uma alteração da hierarquia das categorias abatidas no
nosso país. Este regime permitiu retirar do mercado 58 969 vacas,
1 107 touros, 768 bois e 708 novilhas. No que se refere às vacas em
apenas 6 meses foi destruído o equivalente a mais de 78 % do
abate para consumo, considerando a média 1997-2000 (75 511
cabeças). Deste modo em 2001, o abate de vacas aprovado para
consumo cai acentuadamente, -63.4% (cabeças). Em 2002 verificou-
-se uma progressão significativa (28 225 para 59 928 cabeças),
obtendo-se, contudo, um valor ainda distante dos registados nos
últimos anos. Em 2001, de forma a satisfazer a procura e o consumo
e para compensar em parte o reduzido abate de vacas para consumo,
foram abatidos mais novilhos (+14.0%) e mais vitelos (+5.9%). Em
2002, enquanto o abate de vitelos continuou em progressão (+5.9%
toneladas), o de novilhos apresentou um ligeiro decréscimo em
volume (-1.0%), ainda que em cabeças tenha ocorrido um pequeno
aumento (+0.4%), consequência da redução do peso médio da
carcaça de novilho.

Em 2002, os novilhos, a principal categoria abatida, representam
por si só, 50.4% do volume total de abate (56.4% em 2001). Esta
categoria apresentou um aumento de 0.4% em cabeças e um
decréscimo de 1.0% em toneladas. Em termos evolutivos é de referir
uma quebra significativa do abate de novilhos de 1998 a 2000.

Os vitelos constituem a 2ª mais importante categoria de bovinos
abatida, possuindo uma quota de 22.2% no ano em análise (23.2%
em 2001). Esta categoria tem visto o seu peso no volume total de
abates a crescer desde 1996, ano em que este era de 10.6%. De
salientar que esta tendência só se verificou nos últimos anos, já que
por exemplo em 1990 o valor correspondente era de apenas 6.0%.

Ao nível do número de cabeças a sua importância é logicamente
superior, representando em 2002 cerca de 35.3% dos abates de
bovinos aprovados para consumo (37.6% em 2001). Em termos de
referência, na U.E. os vitelos / as constituem cerca de 20% do total
de bovinos abatidos (em cabeças).

1.3. BEEF AND VEAL PRODUCTION
AND CONSUMPTION

In 2002, consumption approved cattle slaughters increased
significantly as compared to the previous year (+10 272 tons,
+41 141 heads), settling at 105 700 tons and 438 823 heads.

This means that consumption approved slaughters increased
+10.3% in heads and +10.8% in tons as compared to the previous
year. Therefore, there was a slight increase in the average weight
of slaughtered bovine carcass (from 240.0 kg to 240.9 kg). Except
for the 1996-1998 period, over the last few years there has been
an upward trend in slaughter average weight, which is no doubt
associated with the increasing output of beef cattle, to the detriment
of dairy cattle, dominant in Portugal.

In 2002, young bulls and heifers recorded a decrease in average
carcass weight: 310.0 kg to 305.7 kg and 248.5 kg to 244.8 kg,
respectively. The categories with the most significant increases were
bullocks (346.1 kg to 358.4 kg) and calves (147.9 kg to 151.3 kg).
As to cows, the increase was +3.3 kg (266.5 kg to 269.8 kg). In
2001, all categories, except bullocks, showed an increase in average
carcass weight.

The fall in cattle slaughters in 2001 basically reflected the fall in
demand caused by the rekindling of the BSE crisis at the end of
2000. On the other hand, the purchase regime for slaughter and
destruction of >30-month old animals, adopted by the European
Commission to be in force over the first half of 2001, led to a shift
in the hierarchy of categories slaughtered in Portugal. This regime
enabled the market withdrawal of 58 969 cows, 1 107 bulls, 768
bullocks and 708 heifers. As regards cows, in only six months, the
equivalent to more than 78% of slaughters for consumption,
considering the 1997-2000 average, (75 511 heads) were destroyed.
Therefore, in 2001, consumption approved cow slaughters fell
sharply (-63.4% in heads). In 2002, there was a significant increase
(28 225 to 59 928 heads). However, the value obtained was still
far from that of the last few years. In 2001, in order to meet demand
and consumption and to partly offset the small number of
consumption cow slaughters, more young bulls (+14.0%) and calves
(+5.9%) were slaughtered. In 2002, whereas calf slaughters
continued to increase (+5.9% tons), young bull slaughters fell
slightly in volume (-1.0%), although there was a slight increase in
terms of heads (+0.4%), as a result of the decrease in the average
weight of young bull carcasses.

In 2002, young bulls alone, the main slaughtered category,
accounted for 50.4% of the total slaughter volume (56.4% in 2001).
This category showed a 0.4% increase in heads and a 1.0% decrease
in tons. Over the years, a significant fall in young bull slaughters is
visible from 1998 to 2000.

Calves are the second most important cattle category in terms of
slaughters, accounting for a 22.2% share in 2002 (23.2% in 2001).
This category has been increasing its contribution to total slaughter
volume since 1996 (when it was 10.6%). It should be noted that
this upward trend was only noticeable in the last few years, since
in 1990, for instance, calf share was merely 6.0%.

As regards the number of heads, its importance is naturally higher,
accounting in 2002 for 35.3% of total consumption approved cattle
slaughters (37.6% in 2001). For comparison purposes, in the EU
male and female calves account for 20% of total cattle slaughtered
(heads).
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Os abates de vitelos, após a quebra ocorrida em 1994 (-19 240
cabeças), têm vindo a apresentar uma progressão muito significativa,
nomeadamente em 1997 (+33 035 cabeças); em 2002 ainda se dá
um acréscimo importante, +3.5% em cabeças e +5.9% em
toneladas.

De finais de 1996 a 1998, a produção de vitelos esteve fortemente
influenciada pelos prémios instituídos a nível Comunitário, o prémio
à comercialização precoce destes animais (Reg.(CE) 3886/92) e o
prémio à transformação (Reg.(CE) 2066/92). Em Portugal, foram
objecto do prémio à comercialização precoce 46 364 animais. Por
sua vez, o abate de jovens vitelos no âmbito do prémio à
transformação permitiu abater 138 894 animais, mas que não são
contabilizados em termos de produção, dado que logicamente não
se trata de abates para consumo.

As vacas aparecem este ano na terceira posição, com uma quota de
15.3% do volume total de abate de bovinos, contra apenas 7.9%
em 2001; registou-se deste modo uma recuperação muito
significativa, +112.3% em cabeças e +115.0% em toneladas.

Esta categoria apresentou de 1997 a 2000 um nível elevado de
abate, aproximando-se assim dos quantitativos anteriores a 1994,
já que o triénio 1994-1996 se pautou por uma redução importante
do abate de vacas. Em 2001 o abate de vacas aprovado para
consumo caiu acentuadamente, -63.4% (cabeças), pelo facto de
grande parte destes animais ter sido destruído no âmbito do regime
de compra para abate e destruição de animais com mais de 30 meses
De um modo geral, o abate de vacas está intimamente ligado à
substituição deste efectivo nas explorações leiteiras.

As novilhas, que detêm em 2002 a quarta posição, representam
10.2% do volume total de abate de bovinos, contra 10.8% em
2001. Apesar disso, apresentaram um acréscimo relativamente ao
ano anterior, quer ao nível das cabeças (+6.4%), quer no que se
refere às toneladas (+4.9%). De um modo geral, a tendência dos
últimos anos tem sido para a redução do abate de novilhas (se
exceptuarmos a  recuperação registada em 1997), sendo esta
particularmente acentuada em 1994 (-34 512 cabeças). Recorde-
-se que em 1993 o abate de novilhas totalizou 88 146 cabeças e em
2002 o valor correspondente foi cerca de metade (44 264 cabeças).

A categoria dos bois é, sem dúvida, a menos importante a nível do
abate de bovinos no nosso país. A sua representatividade no abate
total de bovinos passou de 1.7% em 2001 para 1.9% em 2002. A
evolução do abate de bois caracteriza-se pela existência de um
elevado pico em 1994, em que a produção mais que duplica; também
em 1997 ocorreu um aumento significativo. Após a quebra de 1998,
os dois anos seguintes pautaram-se pela recuperação. Pelo contrário,
em 2001, voltou a ocorrer um decréscimo, e em 2002 verificou-se
nova recuperação, +17.3% cabeças e +21.5% toneladas.

A evolução mensal dos abates revela que a produção em 2002 (em
toneladas) foi superior à do ano anterior durante a maior parte do
ano, apenas se verificando um ligeiro decréscimo no último trimestre.
Os acréscimos foram particularmente significativos de Janeiro a Abril
(+23.4 a +27.7%), já que nos primeiros meses de 2001 o mercado
da carne de bovino continuou a sofrer as consequências da nova
crise B.S.E., que se tinha iniciado em finais de Outubro do ano
anterior.

Calf slaughters, after the 1994 fall (-19 240 heads), have been

increasing significantly, namely in 1997 (+33 035 heads); in 2001,

there was another important increase (+3.5% in heads, +5.9% in

tons).

However, from the end of 1996 until 1998, calf production was

deeply affected by EU premia, the premium to the early marketing

of these animals (Reg. EC 3886/92) and the processing premium

(Reg. EC 2066/92). In Portugal, the premium to early marketing

has covered 46 364 animals. The slaughter of young calves within

the framework of the processing premium covered 138 894 animals,

but these were not accounted in terms of output, since obviously

they were not directed to consumption.

Cows are in the third position this year, with a market share of

15.3% of total cattle slaughters, as compared to only 7.9% in 2001.

Therefore, there was a very significant recovery: +112.3% in heads

and +115.0% in tons.

This category has shown a high slaughter level between 1997 and

2000, approaching levels prior to 1994, since the 1994-1996 period

recorded a considerable decrease in cow slaughters. In 2001,

consumption approved cow slaughters fell sharply, -63.4% in heads,

since a large number of these animals was destroyed within the

framework of the purchase regime for slaughter and destruction of

>30-month old animals. Overall, cow slaughters are closely related

to the replacement of this herd in dairy farms.

Heifers, which came fourth in 2002, account for 10.2% of total

cattle slaughter volume, as compared to 10.8% in 2001. However,

they went up from the previous year, both in terms of heads

(+6.4%), and in tons (+4.9%). Overall, the last few years' trend in

heifer slaughters (except for the1997 recovery) is downward,

particularly in 1994 (-34 512 heads). It should be recalled that in

1993, heifer slaughters totalled 88 146 heads and in 2002 this

figure fell to about half (44 264 heads).

Bulls are undoubtedly the least important category in terms of cattle

slaughters in Portugal. Their contribution to total cattle slaughters

went from 1.7% in 2001 to 1.9% in 2002. Bullock slaughters peaked

in 1994, when output more than doubled. In 1997, there was also

a significant increase. After the decrease in 1998, the two following

years recorded a recovery. On the contrary, in 2001, there was

another fall and in 2002 there was a new recovery, +17.3% in

heads and +21.5% in tons.

Monthly slaughter changes show that output in 2002 (in tons) was

above that of the previous year, for most of the year, and there was

only a slight decrease in the last quarter. Increases were particularly

relevant from January to April (+23.4 to +27.7%), since over the

first months of the year 2001, the beef and veal market has

continued to suffer the effects of the new BSE crisis that had started

at the end of October 2000.
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De Maio a Setembro os acréscimos variaram entre 4.8 e 18.7%. De
Outubro a Dezembro ocorreu uma redução do abate de bovinos,
registando-se decréscimos de 4.3 a 5.8%.

Em 2002 o maior volume de abates foi atingido em Julho, com
9 933 toneladas, registando-se também valores elevados em Agosto
(9 525 toneladas) e Janeiro (9 494 toneladas). Os menores valores
do ano observaram-se em Junho (7 818 toneladas) e Fevereiro
(7 901 toneladas).

A análise dos abates por região revela a primazia do Entre-Douro-
-e-Minho, quer em termos do número de cabeças abatidas (41.3%
do total nacional em 2002, 41.8% em 2001), quer do volume de
carne produzido (36.3% do total nacional em 2002, 36.0% em
2001). Em segundo lugar aparece o Ribatejo e Oeste com 17.9%
do número de cabeças abatidas e 21.5% da tonelagem.

Between May and September, increases ranged from +4.8 to
+18.7%. Between October and December, there was a decrease in
cattle slaughters (-4.3% to -5.8 %).

In 2002, the largest volume of slaughters was reached in July
(9 933 tons). High figures were also reached in August (9 525 tons)
and January (9 494 tons). The lowest values of the year occurred in
June (7 818 tons) and February (7 901 tons).

Analysing slaughters per region reveals that Entre Douro and Minho
leads, both in the number of slaughtered heads (41.3% of the
national total in 2002, 41.8% in 2001) and in the volume of beef
obtained (36.3% of the national total in 2002, 2002, 36.0% in
2001). Ribatejo and Oeste follows with 17.9% of heads slaughtered
and 21.5% of tons.
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A terceira posição é ocupada pela Beira Litoral, se considerarmos o
número de cabeças e pelo Alentejo, se considerarmos o volume de
abate. No que se refere às cabeças a Beira Litoral representa
11.0% e o Alentejo 10.3%, enquanto em toneladas os valores
correspondentes são 11.8 e 12.4%.

Em quarto lugar aparece a região de Trás-os-Montes, em termos
de número de cabeças, ou os Açores, em termos de toneladas. No
que se refere às cabeças, Trás-os-Montes representa 8.3% e os
Açores 6.8%, enquanto em toneladas os valores correspondentes
são 6.4 e 7.1%.

A evolução dos abates por região evidencia, em relação ao ano
anterior, um aumento em todas as regiões do país, particularmente
na Beira Interior (+32.6% cabeças e +29.2% toneladas), Açores
(+21.4 % cabeças e +25.6 % toneladas), Beira Litoral (+18.8%
cabeças e + 18.4% toneladas) e Algarve (+17.4% cabeças e +13.2%
toneladas). Também as duas regiões maiores produtoras de carne
de bovino, registam acréscimos significativos, Entre-Douro-e-Minho
(+9.1% cabeças e +11.6% toneladas) e Ribatejo e Oeste (+10.5%
cabeças e +7.4% toneladas).

A principal região produtora, que realiza 36.3% dos abates, o Entre-
-Douro-e-Minho, detém o segundo maior efectivo a nível nacional
(22.4%).

O caso do Ribatejo e Oeste é semelhante, pois produz 21.5% da
carne de bovino a nível nacional possuindo somente 10.1% do
efectivo.

Pelo contrário, o Alentejo, região com o maior efectivo (31.7%),
apenas produz 12.4% da carne correspondente. O mesmo se passa
com os Açores, sendo os valores correspondentes de 16.2 e 7.1%.

Segundo os balanços de aprovisionamento (INE) o consumo humano
de carne de bovino progrediu francamente de 1988 a 1995, de 137
para 175 mil toneladas (+27.7%). Em 1996, com a primeira crise
B.S.E., deu-se uma quebra acentuada, atingindo-se apenas 140 000
toneladas, o que representa uma quebra de 20.0% relativamente
ao ano anterior. O ano de 1997 pautou-se por uma recuperação
(+11.4%), sem contudo, serem atingidos os níveis de anos anteriores,
estabelecendo-se o consumo em 156 000 toneladas. No ano
seguinte voltou a ocorrer um aumento, mas pouco significativo,
apenas mais 2 000 toneladas. Em 1999 (+4.4%) e 2000 (+3.0%), a
retoma do consumo foi considerável, atingindo-se respectivamente,
168 000 e 173 000 toneladas. A importação de carne apresentou
um acréscimo importante, ao passo que a produção líquida pouco
aumentou, como tal, a quota-parte da carne importada nos recursos
disponíveis aumentou significativamente, incidindo uma maior parte
do consumo em carne vinda do exterior. Deste modo, o grau de
auto-aprovisionamento, que em 1996 e 1997 tinha apresentado
valores à volta de 67-68%, volta a exibir um maior défice,
estabelecendo-se em 56.5 e 56.6%, valores próximos do de 1995
(56.0%).

Em 2001 o consumo registou uma quebra acentuada (-8.7%),
reduzindo-se quer a importação de animais vivos (-1 000 toneladas),
quer principalmente de carne (-21 000 toneladas); a produção líquida
apresentou por sua vez, um decréscimo de 5 000 toneladas. Deste
modo, o grau de auto-aprovisionamento melhorou, atingindo
59.5%.

Em 2002 (dados provisórios) o consumo deverá apresentar uma
recuperação de 4.4% (+7 000 toneladas), verificando-se quer um
aumento da produção (+10 000 toneladas), quer da importação de
carne (+8 000 toneladas). O grau de auto-aprovisionamento
também deverá registar um aumento, passando para 63.0%.

O consumo per capita, em clara progressão nas últimas décadas,
nomeadamente de 1988 a 1995, em que passou de 13.8 para
17.6 Kg, apresentou uma redução acentuada em 1996, atingindo
apenas 14.1 Kg. Os anos seguintes pautaram-se pela recuperação,
particularmente 1997, em que se atingiu 15.7 Kg (+11.3%) e em

Beira Litoral comes third, if we consider the number of heads,
otherwise Alentejo occupies that position (volume of slaughters).
As to heads, Beira Litoral accounts for 11.0% and Alentejo for
10.3%, whereas in tons the corresponding values are 11.8% and
12.4%.

The fourth position is occupied either by Trás-os-Montes, in terms
of heads, or by the Azores, in terms of tons. As regards heads, Trás-
-os-Montes accounts for 8.3% and Azores for 6.8%, whereas in
tons the corresponding figures are 6.4% and 7.1%.

Slaughters per region increased in all regions as compared to the
previous year, particularly in Beira Interior (+32.6% heads and
+29.2% tons), Azores (+21.4% heads and +25.6% tons), Beira
Litoral (+18.8% heads and + 18.4% tons) and Algarve (+17.4%
heads and +13.2 % tons). The two leading beef producing regions,
Entre-Douro-e-Minho (+9.1% heads and +11.6% tons) and
Ribatejo and Oeste (+10.5% heads and +7.4% tons), also increased
significantly.

The main producing region, Entre Douro and Minho, which accounts
for 36.3% of total slaughters, has the second largest herd at national
level (22.4%).

Ribatejo and Oeste is a similar case, since it produces almost 21.5%
of total beef and veal and it only holds 10.1% of the population.

On the contrary, Alentejo, the region with the largest livestock
population (31.7%) only produces 12.4% of total beef and veal.
The same happens in Azores, with 16.27% of the herd and 7.1%
of total meat produced.

According to INE supply balances, human consumption of beef and
veal increased considerably between 1988 and 1995, from 137 to
175 thousand tons (+27.7%). In 1996, with the first BSE crisis,
there was a sharp fall to 140 thousand tons, a 20% decrease as
compared to the previous year. In 1997, there was a recovery
(156 000 tons, +11.4%), without reaching however the previous
years levels. In the following year, there was a further, although
slight, increase (+2 000 tons). In 1999 (+4.4 %) and in 2000
(+3.0%), the consumption recovery was considerable, reaching
168 000 and 173 000 tons, respectively. Beef and veal imports
increased significantly, whereas net output only increased slightly.
Therefore, the share of imported meat in the available resources
increased significantly, with a larger part of consumption needs
being met by imported meat. Consequently, the degree of self-
-sufficiency, which in 1996 and 1997 had been around 67-68%,
fell again to 56.5% and 56.6%, a figure close to 1995 (56.0%).

In 2001, consumption dropped significantly (-8.7%), with decreases
in imports both of live animals (-1 000 tons) and particularly of
beef and veal (-21 000 tons). Net output also fell (-5 000 tons).
This way, the degree of self-sufficiency improved, reaching 59.5%.

In 2002 (provisional data), consumption should recover
approximately +4.4% (+7 000 tons), with an increase both in output
(+10 000 tons), and in beef and veal imports (+8 000 tons). The
degree of self-sufficiency should also increase, moving to 63.0%.

Per capita consumption, clearly on the increase over the last decades,
namely between 1988 and 1995, when it went from 13.8 kg to
17.6 kg, fell sharply in 1996, reaching only 14.1 kg. Over the
following years, there was a recovery, particularly in 1997, when it
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1999 e 2000, registando-se respectivamente 16.8 e 17.3 Kg. Em 2001
observou-se um decréscimo significativo (-11.6 %), atingindo-
-se apenas 15.3 Kg. Em 2002 o consumo per capita deverá apresentar
uma ligeira recuperação, +3.9%, estabelecendo-se em 15.9 Kg.

reached 15.7 kg (+11.3%), and in 1999 and 2000 (16.8 kg and
17.3kg, respectively). In 2001, there was a sharp fall (-11.6%),
totalling only 15.3 kg. In 2002, per capita consumption should
recover slightly (+3.9%), settling at 15.9 kg.

Fonte/Source: I.N.E. (* dados corrigidos) Fonte/Source: I.N.E. (* dados corrigidos)
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1.4. ABATES CLASSIFICADOS

Em 2002, os abates classificados de bovinos estabeleceram-se em
438 065 cabeças, ocorrendo uma recuperação significativa
relativamente ao ano anterior, +10.5%. O volume de abate
correspondente foi de 106 187.6 toneladas, sendo o acréscimo
respectivo de 11.3%. Deste modo, ocorreu um ligeiro aumento do
peso médio por carcaça de bovino abatido, 241 para 242 Kg.

Recorde-se que, em termos de evolução do peso médio por carcaça
a tendência tem sido para a progressão até 1996, seguindo-se três
anos consecutivos de redução (-3.6, -6.4 e -1.2%,  respectivamente).
Nos quatro últimos anos a tendência foi já para a recuperação,
particularmente em 1999, +5.7 Kg.

De referir que desde 1998 a Direcção Geral de Veterinária (DGV)
passou a disponibilizar os dados relativos às Regiões Autónomas
dos Açores e da Madeira.

A partir de 2001 a classificação dos bovinos leves foi alterada (Portaria
nº 363/2001, em vigor a partir de 1 de Maio), sendo de considerar
duas categorias de animais:

Vitela (LA) - animal, macho ou fêmea, com idade inferior ou igual a
6 meses, considerando-se que, na falta de documento legalmente
válido que ateste inequivocamente o dia de nascimento, a ausência
de qualquer sinal de gastamento ao nível da 1ª crista do dente
primeiro molar indica idade inferior a 6 meses;

Vitelão (LO) - animal, macho ou fêmea, com idade superior a 6
meses, considerando-se que, na falta de documento legalmente
válido que ateste inequivocamente o dia de nascimento, o dente
primeiro molar que já apresente gastamento ao nível da 1ª crista
indica idade superior a 6 meses.

Segundo o decreto-lei nº 168/98 (nº 2 do artigo 1º) entende-se
por:

Bovinos leves - os bovinos que apresentem, cumulativamente, a
dentição de leite completa e peso vivo inferior a 300 Kg;

Bovinos adultos - todos os que não possam ser incluídos na alínea
anterior.

Em 2002, quer os bovinos adultos (+12.2% cabeças, +10.7%
toneladas), quer os bovinos leves (+7.5% cabeças, +13.3%
toneladas) apresentaram um aumento dos abates.

No que se refere aos bovinos leves, as duas categorias registaram
um acréscimo dos abates: vitelas (+7.0% cabeças e +4.4%
toneladas) e vitelões (+7.6% cabeças e +14.4% toneladas).
Contudo, a evolução do peso médio de carcaça é distinto, assim,
enquanto as vitelas sofreram uma ligeira redução, 103 para
100 Kg, os vitelões revelaram um aumento muito significativo, 153
para 162 Kg.

Dos bovinos adultos, apenas os novilhos (categoria A) apresentaram
uma redução face ao ano anterior, se bem que ligeira, -1.3% cabeças
e -2.2% toneladas. Deste modo deu-se também uma pequena
redução do peso médio de carcaça de novilho, 312 para 309 Kg.

No que se refere às vacas (categoria D) ocorreu um acréscimo
elevado, +75.7% cabeças e +81.7% toneladas, que se ficou a dever
fundamentalmente à quebra registada em 2001, face ao regime
que vigorou no mercado no 1º semestre, o regime de aquisição
para abate e destruição das respectivas carcaças para todos os
bovinos apresentados para abate com mais de 30 meses de idade,
que não tivessem sido submetidos aos testes rápidos aprovados de
detecção da BSE. O peso médio de carcaça das vacas passou de
261 para 270 Kg.

As novilhas (categoria E) observaram um acréscimo de 8.6 em
cabeças e 6.6% em toneladas, o que correspondeu a uma redução
do peso médio de carcaça, 257 para 252 Kg.

1.4. CLASSIFIED SLAUGHTERS

In 2001, classified cattle slaughters in Portugal reached 438 065
heads, a significant recovery from the previous year (+10.5%). The
corresponding slaughtering volume was 106 187.6 tons (+11.3%).
Therefore, there was a slight increase in the average weight of
slaughtered animal carcass (from 241 to 242 kg).

It should be recalled that up to 1996, there had been an upward
trend in average carcass weight, which was followed by three
downward years in a row (-3.6%, -6.4% and -1.2%, respectively).
Over the last four years, the trend was upwards again, particularly
in 1999, when there was a 5.7 kg increase.

It should be noted that after 1998, the Directorate-General for
Veterinary (DGV) started to release data regarding the Autonomous
regions of Azores and Madeira.

From 2001 onwards, classification of light cattle changed (Decree
Order no. 363/2001, in force since May 1), and two animal
categories are now considered:

Calf I (LA) - animal, male or female, less than 6 month old. In the
absence of any document unmistakably confirming the date of birth,
it is considered that the lack of any sign of wearing out on the first
crest of the first molar tooth indicates age below 6 months;

Calf II (LO) - animal, male or female, more than 6 month old. In
the absence of any document unmistakably confirming the date of
birth, it is considered that any sign of wearing out on the first crest
of the first molar tooth indicates age above 6 months.

According to the Decree-Law 168/98 (paragraph 2 of Article 1) the
following definitions apply:

Light cattle - cattle having both the full first teething and live weight
below 300 Kg;

Adult cattle - all those not included in the previous paragraph.

In 2002, there was an increase in slaughters of both adult cattle
(+12.2% heads, +10.7% tons) and light cattle (+7.5% heads,
+13.3% tons).

As regards light cattle, the two categories increased the number of
slaughters: calves I (+7.0% heads and +4.4% tons) and calves II
(+7.6% heads and +14.4 % tons). However, average carcass weight
varied in a different way: whereas calves I fell slightly (103 kg to
100 kg), calves II increased significantly (153 kg to 162 kg).

Among adult cattle, only young bulls (category A) fell from last
year, although slightly: -1.3% in heads and -2.2% in tons.
Therefore, there was a slight decrease in the average weight of
young bull carcasses (from 312 to 309 kg).

As to cows (category D), there was a steep increase (+75.7% heads
and +81.7% tons), basically due to the 2001 fall, caused by the
market regime in force over the first semester (the purchase for
slaughter and destruction regime for all cattle > 30 month old
submitted to slaughter that had not yet been submitted to approved
early detection tests for BSE). Average cow carcass weight went
from 261 kg to 270 kg.

Heifers (category E) increased 8.6% in heads and 6.6% in tons,
corresponding to a decrease in carcass average weight, from
257 kg to 252 kg.
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Os outros machos não castrados (categoria B) registaram um
aumento importante, +25.4%, quer em cabeças, quer em toneladas.
Quanto aos machos castrados (categoria C) o acréscimo foi de
17.5% em cabeças e 15.7% em toneladas.

Other non-castrated males (category B) have suffered a significant
increase, +25.4% both in heads and in tons. As to castrated males
(category C), the increase was +17.5% in heads and +15.7% in
tons.
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Em 2002, a classificação de carcaças de bovinos adultos segundo a
grelha Comunitária SEUROP continua a indicar a prevalência da
classe R (conformação boa) com 35.7% do total de cabeças (37.9%
em 2001). Seguiu-se-lhe a classe O (conformação razoável) com
23.4% (23.2% em 2001). A classe P (conformação medíocre) ocupa
a terceira posição, com 22.9% (18.6% em 2001); em seguida
aparece a classe U (conformação muito boa) com 16.2% (18.5%
em 2001). A classe de conformação excelente - E - apresentou uma
ligeira redução da sua importância, 1.9 para 1.6%.

A classe S, introduzida na grelha portuguesa de classificação em
1996, tem vindo a registar um ligeiro aumento do número de animais
nela incluídos, se bem que de 1999 a 2001 se tenha registado um
ligeiro retrocesso, observando-se respectivamente 260, 135 e 106
cabeças. Em 2002, 580 bovinos adultos classificados foram incluídos
na classe S, registando-se um considerável aumento. Destes 580
animais, 396 eram vacas (categoria D), 151 eram novilhos (categoria
A), 17 novilhas (categoria E), 14 touros (categoria B) e 2 bois
( categoria C).

Por regiões, a maior parte destes animais foi abatida no Entre-Douro-
-e-Minho (510 cabeças). Seguem-se lhe a Beira Litoral (56 cabeças)
e o Ribatejo e Oeste (12 cabeças).

Relativamente ao estado de gordura das carcaças, a classe "2"
(gordura fraca), a mais desejável,  mantém o seu domínio,
representando 57.2% do total de abates classificados, valor idêntico
ao de 2001.

A classificação SEUROP por categorias em 2002 revela o seguinte:

• nos novilhos (categoria A) prevalece a classe R, com 44.3% do
total, apresentando também as classes O (23.8%) e U (22.3%)
um peso significativo;

• nos machos não castrados com mais de 2 anos (categoria B) a
classe mais representativa é a O, com 45.2% do total, enquanto
as classes R e P se pautam por 27.3 e 18.0% respectivamente;

• nos machos castrados ou bois (categoria C) a classe mais
representativa é a O com 42.4% do total, constatando-se um
peso de 28.9 % para a classe R e 25.7% para a classe P;

• nas vacas (categoria D) a conformação é predominantemente
medíocre, possuindo a classe P um peso de 74.8%.

• nas novilhas (categoria E) a classe R representa 52.8%, enquanto
as U e O se pautam por 19.2% e 18.4%, respectivamente.

Em termos regionais o Entre-Douro-e-Minho é de longe a região
mais representativa, com 41.9% do número total de bovinos
abatidos em Portugal em 2002. Ao nível dos bovinos adultos a sua
representatividade é de 32.0% e no que se refere aos bovinos leves
de 59.1%. De referir que esta região procede ao abate de cerca de
91% do total de vitelas (LA) abatidas no nosso país.

Por sua vez, o Ribatejo e Oeste ocupa a segunda posição, com
17.9% do total de cabeças. No entanto, no que se refere aos bovinos
adultos o seu peso é superior, 24.4%. Ao nível dos bovinos leves o
valor correspondente é de apenas 6.5%.

A Beira Litoral detém o terceiro lugar, representando 11.1% do
total de cabeças. No que se refere aos bovinos adultos a percentagem
correspondente é de 13.5% e no caso dos bovinos leves de 7.0%.

Bem perto encontra-se o Alentejo com 10.3% do total de bovinos
abatidos. Em relação aos adultos a representatividade é também de
13.5%, mas no caso dos leves o valor correspondente é inferior,
4.7%.

Em seguida, procede-se a uma breve análise das principais classes
de conformação por região, no que se refere aos bovinos adultos.
Assim, na principal região de abate de bovinos, o Entre-Douro-e-
-Minho há predomínio da classe de conformação  P, a qual
representa 43.0%. A classe O representa ainda 30.1%.

In 2002, the classification of adult bovine carcasses, according to
the Community scale SEUROP, continued to indicate the prevalence
of class R (good conformation), with 35.7% of total heads (37.9%
in 2001). Class O (fair conformation) followed with 23.4% (23.2%
in 2001). Class P (mediocre conformation), comes third with 22.9%
(18.6% in 2001), followed by class U (very good conformation)
with 16.2% (18.5% in 2001). Class E (excellent conformation) fell
slightly (from 1.9% to 1.6%).

Class S, introduced in the Portuguese classification scale in 1996,
has been increasing slightly in terms of number of animals, although
between 1999 and 2001 there has been a slight decrease (260,
135 and 106 heads, respectively). In 2002, 580 classified adult
bovine animals were included in class S, which suffered a steep
increase. Of these 580 animals, 396 were cows (category D), 151
were young bulls (category A), 17 heifers (category E), 14 bulls
(category B) and 2 bullocks ( category C).

Most of these animals were slaughtered in Entre Douro e Minho
(510 heads). Beira Litoral (56 heads) and Ribatejo e Oeste (12 heads)
follow at a distance.

Regarding carcass fat, class 2 (low fat), the most appealing to
consumers, still dominates, accounting for 57.2% of total classified
slaughters, a figure similar to that of 2001.

SEUROP classification by category in 2002 reveals the following
situations:

• for young bulls (category A), class R prevails, with 44.3% of the
total, although classes O (23.8%) and U (22.3%) also provide a
significant contribution;

• for more than two-year old non-castrated males (category B) the
most important class is O (45.2%), whereas classes R and P

contribute with 27.3% and 18.0 %, respectively;

• for castrated males or bullocks (category C), class O is the most
important one, with 42.4% of total heads; class R accounts for
28.9 % and class P for 25.7 %;

• for cows (category D), conformation is predominantly mediocre,
class P providing a 74.8 % contribution.

• for heifers (category E), class R accounts for 52.8%, while classes
U and O account for 19.2% and 18.4%, respectively.

In regional terms, Entre Douro e Minho is by far the most important
region, accounting for 41.9% of the total number of bovine animals
slaughtered in Portugal in 2000. In terms of adult cattle, it accounts
for 32.0% and as regards light cattle for 59.1%. This region also
accounts for 91% of total calves I (LA) slaughtered in Portugal.

Ribatejo e Oeste follows with 17.9% of total heads. However, as
regards adult cattle its contribution is higher, 24.4%. In terms of
light cattle, the corresponding value is only 6.5%.

Beira Litoral comes third, with 11.1% of total heads. As regards
adult cattle the corresponding percentage is 13.5% and in the case
of light cattle  7.0%.

Nearby Alentejo accounts for 10.3% of total slaughtered cattle. In
terms of adult cattle, it accounts for 13.5%, but in the case of light
cattle, the figure is lower, 4.7%.

Next, a brief analysis is made of the main conformation classes per
region, regarding adult cattle. Therefore, in the leading region for
cattle slaughters, Entre Douro e Minho, conformation class P

dominates with 43.0%. Class O still accounts for 30.1%.
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Pelo contrário, na segunda região mais importante, Ribatejo e Oeste,
55.3% dos bovinos abatidos foram incluídos na classe R e 29.5%
na classe U, pelo que é a zona de abate em que a conformação dos
bovinos abatidos é das melhores a nível nacional.

Por sua vez, na Beira Litoral a conformação R domina claramente
(42.1%), seguindo-se-lhes a classe O e a classe U com 21.4 e 19.0%,
respectivamente.

No Alentejo o peso das classes R e U é de 49.4 e 26.2%,
respectivamente.

On the contrary, in Ribatejo e Oeste, the second most important
region, 55.3% of the slaughtered cattle was included in class R
and 29.5% in class U, which makes it the slaughtering area with
best conformed animals.

In Beira Litoral , conformation R clearly dominates (42.1%),
followed by class O and class U with 21.4% and 19.0%,
respectively.

In Alentejo, the contribution of classes R and U is 49.4% and 26.2%,
respectively.
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CLASSIFICAÇÃO DE CARCAÇAS DE BOVINOS ADULTOS POR CLASSES DE CONFORMAÇÃO
Carcasses by conformation class

Total de Cabeças/Heads: (2001 - 248 354; 2002 - 278 713)
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CLASSIFICAÇÃO DE CARCAÇAS DE BOVINOS ADULTOS POR CLASSES DE EST. DE GORDURA - Carcasses by fat class

Total de Cabeças/Heads: (2001 - 248 355; 2002 - 278 713)
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CARCAÇAS DE MACHOS NÃO CASTRADOS < 2 ANOS (Cat. A) - < 2 year old non-castrated Male Carcasses (Cat A)
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CARCAÇAS DE MACHOS CASTRADOS (Cat.C) - Castrated Male Carcasses (Cat.C)

Total de Cabeças/Heads: (2001 - 1 980; 2002 - 2 327)
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CARCAÇAS DE FÊMEAS QUE JÁ TENHAM PARIDO (Cat.D) - Carcasses of Females having already calved (Cat.D)

Total de Cabeças/Heads: (2001 - 35 012; 2002 - 61 511)

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

2001 2002

60.0

70.0

90.0

S E U R O P

%

80.0

0.0 0.6 0.1 0.0 0.4 0.3 3.6 3.5

17.9 20.7

78.0 74.8

CARCAÇAS DE OUTRAS FÊMEAS (Cat.E) - Other Female carcasses (Cat.E)

Total de Cabeças/Heads: (2001 - 37 379; 2002 - 40 585)

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

%

2001 2002

S E U R O P

60.0

0.0 0.0 0.7 0.5

22.3
19.2

51.5 52.8

16.0
18.4

9.6 9.1



59

Anuário Pecuário 2004          BOVINOS • CATTLE

CATTLE - The Domestic Market



60

BOVINOS - Mercado Nacional

BOVINOS • CATTLE          Anuário Pecuário 2004



61

Anuário Pecuário 2004          BOVINOS • CATTLE

CATTLE - The Domestic Market

ABATES CLASSIFICADOS DE BOVINOS POR REGIÃO EM 2002
Slaughters by Region
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CLASSIFICAÇÃO DE CARCAÇAS DE BOVINOS ADULTOS EM 2002
Classification of Adult Bovine Carcasses

ENTRE-DOURO-E-MINHO
Total: 89 208 Cabeças/Heads (25 611.7 toneladas/tonnes)

Fonte/Source: D.G.V.

CLASSIFICAÇÃO DE CARCAÇAS DE BOVINOS ADULTOS EM 2002
Classification of Adult Bovine Carcasses

TRÁS-OS-MONTES
Total: 9 975 Cabeças/Heads (2 713.3 toneladas/tonnes)

Fonte/Source: D.G.V.

Fonte/Source: D.G.V.Fonte/Source: D.G.V.

CLASSIFICAÇÃO DE CARCAÇAS DE BOVINOS ADULTOS EM 2002
Classification of Adult Bovine Carcasses

BEIRA LITORAL
Total: 37 706 Cabeças/Heads (10 994.5 toneladas/tonnes)

CLASSIFICAÇÃO DE CARCAÇAS DE BOVINOS ADULTOS EM 2002
Classification of Adult Bovine Carcasses

BEIRA INTERIOR
Total: 4 709 Cabeças/Heads (1 374.6 toneladas/tonnes)

CLASSIFICAÇÃO DE CARCAÇAS DE BOVINOS ADULTOS EM 2002
Classification of Adult Bovine Carcasses

RIBATEJO E OESTE
Total: 67 876 Cabeças/Heads (20 693.5 toneladas/tonnes)
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CLASSIFICAÇÃO DE CARCAÇAS DE BOVINOS ADULTOS EM 2002
Classification of Adult Bovine Carcasses

ALENTEJO
Total: 37 550 Cabeças/Heads (11 855.7 toneladas/tonnes)

Fonte/Source: D.G.V.

CLASSIFICAÇÃO DE CARCAÇAS DE BOVINOS ADULTOS EM 2002
Classification of Bovine Carcasses

ALGARVE
Total: 3 557 Cabeças/Heads (1 171.3 toneladas/tonnes)

Fonte/Source: D.G.V.

Fonte/Source: D.G.V.Fonte/Source: D.G.V.

CLASSIFICAÇÃO DE CARCAÇAS DE BOVINOS ADULTOS EM 2002
Classification of Adult Bovine Carcasses

MADEIRA
Total: 5 657 Cabeças/Heads (1 423.0 toneladas/tonnes)

CLASSIFICAÇÃO DE CARCAÇAS DE BOVINOS ADULTOS EM 2002
Classification of Adult Bovine Carcasses

AÇORES / AZORES
Total: 22 475 Cabeças/Heads (5 967.7 toneladas/tonnes)
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1.5. EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL

Ao contrário do que tinha acontecido no ano anterior, em 2002 o
comércio internacional do sector bovino traduziu-se por um aumento
das entradas (+16.3%) e uma recuperação significativa das saídas
(+137.2%).

No que se refere às entradas, considerando apenas a carne, principal
parcela da importação do sector (90.6% das entradas em 2002), o
acréscimo atinge quase 7 900 toneladas, relativamente ao ano
anterior (+17.0%). Quanto aos animais vivos o aumento é menos
significativo, +5.7% (+244.8 toneladas). Se considerarmos animais
vivos, carne e miudezas no seu conjunto, o saldo é de mais 8 418.6
toneladas entradas no nosso país.

Recorde-se que em 1996 as entradas do sector se tinham reduzido
em quase 50% (menos cerca de 30 000 toneladas só no que se
refere à carne), em consequência da crise da B.S.E., que acarretou
uma quebra do consumo de carne de bovino. Em 1997, considerando
apenas a importação / chegada de carne, deu-se já uma retoma
importante, 33 293.6 para 46 027.6 toneladas, se bem que ainda
longe dos quantitativos entrados por exemplo em 1995, 63 734.4
toneladas. Em 1998, o valor correspondente é de 53 410.6, em
1999 de 66 622.4 e em 2000 de 67 559.5 toneladas, atingindo-se
assim nos dois últimos anos um montante superior ao de 1995
(63 734.3 toneladas), mas inferior ao observado em 1994, 72 105.9
toneladas, o mais elevado dos últimos anos. Em 2001 a entrada de
carne reduziu-se significativamente, atingindo-se um montante
semelhante ao de 1997 (46 387.0 toneladas). Em 2002 ocorreu
uma retoma, mas o valor atingido está ainda aquém dos já
observados (54 266.3 toneladas).

Quanto aos animais vivos, enquanto os reprodutores de raça pura
se pautaram pela redução das entradas (-28.9% toneladas e -29.8%
cabeças), os outros bovinos (destinados ao abate) registaram um
acréscimo acentuado (+144.4% toneladas e +126.6% cabeças). Em
2002 entraram 4 933 bovinos reprodutores de raça pura e 5 061
bovinos para abate, tendo os últimos registado uma subida do peso
médio por animal, 382 para 412 Kg.

Recorde-se que em 1997 tinha ocorrido um aumento considerável
da entrada de outros bovinos (+6 858 cabeças), atingindo-se ainda
assim um nível ligeiramente inferior ao de 1995, antes da crise B.S.E.

1.5. INTERNATIONAL TRADE

Unlike the previous year, in 2002, international trade of the cattle

sector suffered an increase in imports (+16.3%) and a significant

recovery in exports (+137.2%).

As regards imports, considering beef and veal alone, the major share

of the sector imports (90.6% in 2002), the increase nears 7 900

tons from the previous year (+17.0%). As to live animals, the

increase is less significant (+5.7 %, +244.8 tons). Considering live

animals, beef and veal and offal as a whole, the balance is

+8 418.6 tons imported.

It should be recalled that in 1996, the sector imports fell almost

50% (- 30 000 tons for beef and veal alone), as a result of the BSE

crisis that led to a sharp decrease in beef and veal consumption. In

1997, considering beef and veal imports alone,  there was already

an important recovery (from 33 293.6 tons to 46 027.6 tons),

although still far from the amounts imported in 1995, for instance

(63 734.4 tons). In 1998, the corresponding figure was 53 410.6

tons, in 1999, 66 622.4 tons, and in 2000, 67 559.5 tons, therefore

exceeding in both years the 1995 figure (63 734.3 tons), but still

below the 1994 level (72 105.9 tons), the highest of the last few

years. In 2001, imports of beef and veal fell significantly, reaching

a level similar to that of 1997 (46 387.0 tons). In 2002, there was

a recovery, but the value obtained is still below those already

recorded (54 266.3 tons).

As to live animals, whereas imports of pure bred breeders fell

(-28.9% in tons and -29.8% in heads), other (slaughter) cattle

witnessed a sharp increase (+144.4% in tons and +126.6% in

heads). In 2002, 4 933 purebred breeders and 5 061 slaughter bovine

animals were imported. There was an increase in the average weight

per animal (from 382 kg to 412 kg).

It should be recalled that in 1997, there had been a considerable

increase in other bovine animal imports (+6 858 heads), although

still slightly below the 1995 pre-BSE level.

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

EVOLUÇÃO DA ENTRADA DE BOVINOS VIVOS
Live Cattle Imports

C
ab

eç
as

/H
ea

d
s

2002*
0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

*



65

Anuário Pecuário 2004          BOVINOS • CATTLE

CATTLE - The Domestic Market

O peso dos bovinos vivos não reprodutores de raça pura nas entradas
totais do sector tem vindo a reduzir-se progressivamente nos últimos
anos (4.6, 3.1 e 1.7% de 1999 a 2001), no entanto, em 2002 deu-
-se um acréscimo, atingindo-se 3.5%. Estes animais destinam-se
maioritariamente ao abate em Portugal e posterior comercialização
em carcaça, tal como a carne importada, concorrenciando o sector
produtivo nacional da carne de bovino.

A carne fresca / refrigerada, que domina as entradas do sector (peso
de 71.1% em 2002) apresentou uma retoma significativa (+19.3%,
+6 902.3 toneladas), atingindo 42 632.2 toneladas.

A progressão da entrada de carne fresca/refrigerada manteve-se
até 1994 (atingindo-se um pico correspondente a quase 67 000
toneladas), nos dois anos seguintes a tendência foi para a redução,
nomeadamente em 1996 (apenas entraram 27 403 toneladas). De
1997 a 2000 a tendência foi para a recuperação, seguindo-se nova
quebra em 2001.

A carne congelada que representa 19.4% do total das entradas do
sector em 2002 (20.7% em 2001), observou um aumento de 9.2%
(+977.0 toneladas).

De 1993 a 2002, a entrada de carne congelada tem vindo a
apresentar algumas oscilações, verificando-se, no entanto, de 1997
a 1999, um crescimento relativamente significativo (respectivamente
+50.9, +17.5 e +18.7%), atingindo-se em 1999 o valor mais elevado
dos últimos doze anos (12 402.7 toneladas). Nos dois últimos anos
a tendência foi para a redução (-11.8 em 2000 e -2.6% em 2001).

O preço médio de entrada da carne fresca / refrigerada (3.41 EUR /
/ Kg) mantém-se mais favorável que o da carne congelada
(3.65 EUR / Kg). O preço desta última tem vindo progressivamente a
tornar-se mais competitivo em face do da primeira, o mesmo
aconteceu em 2002, já que a carne fresca/refrigerada subiu
(3.07 EUR / Kg em 2001) e a carne congelada desceu (3.97 EUR / Kg
em 2001).

A entrada de miudezas de bovino progrediu, passando de 854.8
para 1 149.3 toneladas (+34.5%).

No que se refere à exportação / expedição registou-se, como já se
referiu, uma recuperação relativamente ao ano anterior, +137.2%
para o sector na sua globalidade, atingindo-se 100.0 toneladas no
ano em análise, contra 42.2 em 2001.

O levantamento do embargo Comunitário às expedições e
exportações portuguesas de carne a partir de 1 de Agosto de 2001

The contribution of live purebred non-breeding bovine animals to
total sector imports has been decreasing over the last few years
(4.6%, 3.1% and 1.7% from 1999 to 2001). However, in 2002,
there was a 3.5%  increase. These animals are for the most part
directed to slaughtering in Portugal, being afterwards marketed as
carcasses, together with imported beef and veal, competing with
domestic output.

Fresh/chilled beef and veal, which dominates the sector imports
(71.1% in 2002), recovered significantly (+19.3 %, +6 902.3 tons),
reaching 42 632.2 tons.

Imports of fresh/chilled beef and veal trended upwards until 1994
(when they peaked at almost 67 000 tons), but over the two
following years a downward trend prevailed, namely in 1996 (only
27 403 tons imported). Between 1997 and 2000 imports tended to
recover, but a new fall ensued in 2001.

Frozen beef and veal, which accounts for 19.4% of total sector
imports in 2002 (20.7% in 2001), increased 9.2% (977.0 tons).

Between 1993 and 2002, imports of frozen beef and veal  have
suffered some fluctuations, but from 1997 to 1999 there has been
a quite significant increase (+50.9%, +17.5% and +18.7%,
respectively), reaching in 1999 a 12-year record (12 402.7 tons).
Over the last two years, the trend reversed again downwards
(-11.8% in 2000 and -2.6% in 2001).

The average import price of fresh/chilled beef and veal (3.41 EUR /
/ Kg) remains more favourable than that of frozen meat (3.65 EUR /
/ Kg). The price of the latter has been gradually becoming more
competitive as compared to the former. The same happened in 2002,
since fresh/chilled beef increased (3.07 EUR / kg in 2001) and frozen
beef fell (3.97 EUR / kg in 2001).

Imports of cattle offal increased from 854.8 to 1 149.3 tons
(+34.5%).

As to exports, there was, as mentioned above, an increase from the
previous year (+137.2% for the sector as a whole), reaching 100.0
tons (as compared to 42.2 tons in 2001).

The lifting of the Community ban imposed on Portuguese exports
of beef and veal after August 1 2001 did not significantly boost
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não veio incrementar significativamente as vendas nacionais para o
exterior. Recorde-se que o embargo vigorava já desde Outubro de
1998 no que se refere aos animais vivos (excepto para touros de
lide) e à carne, mantendo-se ainda no caso dos animais vivos. Em
2002 o Tribunal de Justiça das Comunidades resolveu anular o
levantamento do embargo à carne de bovino portuguesa decretado
pela Comissão Europeia em 2001, exigindo novas inspecções.

O maior aumento percentual registou-se na carne fresca/refrigerada
(+1 244.5%) e nos outros bovinos (+412.2%). Em 2001 os animais
vivos deixaram de constituir o grosso das vendas do sector (82.6%
em 2000), passando a carne congelada a ocupar a liderança das
saídas do sector (86.0% do volume vendido). Em 2002 a carne
congelada continua a ser o principal produto exportado (56.4%),
seguindo-se a carne fresca/refrigerada (25.6%), ocupando os
bovinos vivos somente a 3ª posição (18.0%).

A Espanha constitui a principal origem das nossas compras do sector,
já que das 59 923.2 toneladas entradas, 27 853.7 são provenientes
deste país. É o mais importante abastecedor do mercado nacional
ao nível dos animais vivos para abate (quota de mercado de 87.9%),
da carne fresca / refrigerada (48.8%), da carne congelada (40.0%)
e das miudezas (46.7%).

São de considerar ainda, pela sua importância, a França (em todas
as categorias), os Países Baixos (especialmente para os bovinos vivos
e para a carne) e o Brasil (ao nível da carne congelada). A França
ocupa a 1ª posição no que se refere aos bovinos reprodutores de
raça pura (quota de mercado de 52.7%) e o 2º lugar no caso dos
outros bovinos (7.3%), da carne congelada (19.5%) e das miudezas
(39.9%). Por sua vez, os Países Baixos detêm a 2ª posição em relação
aos reprodutores de raça pura (27.6%) e à carne fresca/refrigerada
(18.0%). Tal como no ano passado, em 2002 o Brasil foi a quarta
principal origem de carne congelada, tendo já ocupado a 1ª posição.
Refira-se que a principal origem deste tipo de carne tem alternado
sucessivamente nos últimos anos entre França, Espanha e Brasil,
cabendo este ano a supremacia a Espanha, como já foi referido.

Em 2002 a análise comparativa da evolução mensal das entradas
do sector bovino evidencia algumas alterações relativamente ao ano
anterior.

No ano em análise, a entrada de carne fresca / refrigerada foi superior
à registada no ano anterior durante a maior parte do ano, apenas

domestic sales to the outside. It should be recalled that this ban
was in force for  live animals (except bullfight bulls) and beef since
October 1998, and it is still in force for live animals. In 2002, the
Court of Justice of the European Communities decided to revoke
the lifting of the ban to Portuguese beef and veal decreed by the
European Commission in 2001, and to demand further inspections.

The highest increase occurred for fresh/chilled beef and veal
(+1 244.5%) and other bovine animals (+412.2%). In 2001, live
animals were no longer the bulk of the sector sales (82.6% in 2000),
and frozen beef and veal became the export leader (86.0% of total
volume sold). In 2002, frozen beef and veal is still the leading
product in exports (56.4%), followed by fresh/chilled beef and
veal (25.6%). Live bovine animals come only third (18.0%).

Spain remains the main origin of our purchases in this sector,
accounting for 27 853.7 tons of the total 59 923.2 tons imported.
It is the most important supplier of the Portuguese market in terms
of live animals for slaughtering (87.9% market share), of fresh/
/chilled beef and veal (48.8%), of frozen meat (40.0%) and offal
(46.7%).

Also significant are France (all categories), the Netherlands
(especially live bovine animals and beef and veal) and Brazil (frozen
beef and veal). France comes first in terms of purebred breeders
(52.7% market share) and second for other bovine animals (7.3%),
frozen beef and veal (19.5%) and offal (28.8%). The Netherlands
comes next for purebred breeders (27.6%) and for fresh/chilled
beef and veal (18.0%). As in the previous year, in 2002, Brazil was
the fourth main origin of frozen meat, although it once occupied
the first place. Over the last few years, these three countries (France,
Spain and Brazil) have taken turns in leading the market for this
type of meat.

In 2002, there were some changes in the imports monthly evolution
for the cattle sector, as compared to the previous year.

For most of the year, imports of fresh/chilled beef and veal increased
from the previous year, except in November and December. The
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com excepção dos meses de Novembro e Dezembro. O maior
acréscimo verificou-se em Setembro (+1 415.8 toneladas). Pelo
contrário, em Dezembro, ocorreu uma redução de 1 281.8 toneladas.
A entrada mensal de carne fresca/refrigerada em 2002 variou entre
um mínimo de 2 253.7 toneladas em Dezembro e um máximo de 4
514.5 toneladas em Setembro. No 3º trimestre do ano ultrapassou
as 4 000 toneladas, mantendo-se sempre acima das 3 000 toneladas,
se exceptuarmos o mês de Dezembro.

Quanto à carne congelada, o nível atingido em 2002 foi ligeiramente
superior ao do ano anterior no 1º quadrimestre do ano e em Agosto
e Outubro. O valor mínimo do ano observou-se em Fevereiro, com
778.2 toneladas e o máximo em Março, 1 192.6 toneladas.

No que se refere à entrada mensal de bovinos para abate, ao
contrário de 2001, em que se registou uma relativa estabilidade,
ocorreu em 2002 grande variação; assim, se nos primeiros 5 meses
do ano a entrada foi ligeiramente inferior à de 2001, a partir daí o
montante mensal aumentou de forma sensível, particularmente em
Julho (+492.5 toneladas) e Dezembro (+298.7 toneladas). O volume
entrado variou entre um mínimo de 10.6 toneladas em Maio e um
máximo de 576.1 toneladas em Julho.

steepest increase occurred in September (+1 415.8 tons). On the
contrary, in December, there was a -1 281.8-ton fall. Monthly
imports of this type of beef in 2002 ranged from 2 253.7 tons in
December to a maximum of 4 514.5 tons in September. Over the
third quarter of the year, it went over 4 000 tons, always remaining
above 3 000 tons, except in December.

As to frozen beef and veal, imports in 2002 were slightly up from
the previous year in the first quarter and in August and October.
The year's minimum value was recorded in February (778.2 tons)
and the maximum in March (1 192.6 tons).

As to monthly imports of slaughter cattle, unlike 2001, when there
was a relative stability, in 2002 there were wide changes. Over the
first five months of the year, imports were slightly below  2001
levels, but from then on monthly amounts increased significantly,
particularly in July (+492.5 tons) and December (+298.7 tons). The
amounts imported ranged from 10.6 tons in May to 576.1 tons
in July.
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COMÉRCIO INTERNACIONAL DE BOVINOS - 2002
CATTLE INTERNATIONAL TRADE - 2002

ENTRADA/IMPORTS SAÍDA/EXPORTS

PRODUTO
PRODUCT Origem Unidades Toneladas Eur Destino Unidades Toneladas Eur

Origin Units Tonnes Eur Destiny Units Tonnes Eur

BOVINOS VIVOS ALEMANHA 428 221.4 496 216
REPRODUTORES GERMANY
DE RAÇA PURA

DINAMARCA 463 196.7 663 511
LIVE PURE-BREED DENMARK

BREEDING

BOVINE ANIMALS ESPANHA 82 48.7 92 405
SPAIN

FRANÇA 2 600 1 305.8 3 290 344
FRANCE

PAÍSES BAIXOS 1 360 652.1 1 830 336
NETHERLANDS

TOTAL 4 933 2 424.7 6 372 812

OUTROS BOVINOS DINAMARCA 121 40.6 177 372 ESPANHA 28 7.1 24 407
VIVOS DENMARK SPAIN

OTHER LIVE ESPANHA 4 328 1 830.8 3 079 397 MELILHA 22 10.9 31 115
BOVINES SPAIN MELILHA

FRANÇA 359 152.5 357 766
FRANCE

PAÍSES BAIXOS 253 59.0 329 908
NETHERLANDS

TOTAL 5 061 2 082.9 3 944 443 50 18.0 55 522

CARNE DE BOVINO ALEMANHA 1 589.2 5 927 061 ANGOLA 4.5 4 516
FRESCA OU GERMANY ANGOLA

REFRIGERADA

ARGENTINA 83.3 300 288 BRASIL 8.8 26 048
BEEF AND VEAL ARGENTINA BRAZIL

FRESH OR CHILLED

MEAT AUSTRIA 75.1 206 765 ESPANHA 12.3 35 443
AUSTRIA SPAIN

BÉLGICA 1 051.8 4 199 697 FRANÇA 0.0 48
BELGIUM FRANCE

BRASIL 1 262.4 4 438 629 REINO UNIDO 0.0 265
BRAZIL UNITED KINGDOM

DINAMARCA 2 121.7 7 759 555
DENMARK

ESPANHA 20 784.3 61 711 020
SPAIN

FINLÂNDIA 8.8 30 538
FINLAND

FRANÇA 5 698.2 20 654 881
FRANCE

IRLANDA 1 235.0 4 981 900
IRELAND
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COMÉRCIO INTERNACIONAL DE BOVINOS - 2002
CATTLE INTERNATIONAL TRADE - 2002

ENTRADA/IMPORTS SAÍDA/EXPORTS

PRODUTO
PRODUCT Origem Unidades Toneladas Eur Destino Unidades Toneladas Eur

Origin Units Tonnes Eur Destiny Units Tonnes Eur

ITÁLIA 396.1 1 661 802
ITALY

NOVA ZELÂNDIA 13.4 86 021
NEW ZELAND

PAÍSES BAIXOS 7 676.2 30 399 656
NETHERLANDS

REINO UNIDO 443.4 2 226 528
UNITED KINGDOM

URUGUAI 193.3 788 647
URUGUAY

TOTAL 42 632.2 145 372 988 25.6 66 320

CARNE DE BOVINO ALEMANHA 486.7 2 861 655 A/APROVIS. BORDO (PT) 9.6 63 743
CONGELADA GERMANY STORES AND PROV. (TC)

BEEF AND VEAL ARGENTINA 58.4 174 834 A/APROVIS. BORDO (UE) 0.4 3 292
FROZEN MEAT ARGENTINA STORES AND PROV. (EU)

BÉLGICA 52.7 154 393 ANGOLA 24.3 59 518
BELGIUM ANGOLA

BRASIL 1 303.8 4 222 152 CANADÁ 0.3 1 088
BRAZIL CANADA

DINAMARCA 63.5 370 890 ESPANHA 17.9 100 169
DENMARK SPAIN

ESPANHA 4 653.1 13 343 491 PAISES EU N/ DETERM. 0.2 754
SPAIN NOT DET. EU COUNTRIES

FRANÇA 2 266.9 7 210 127 REINO UNIDO 3.8 9 671
FRANCE UNITED KINGDOM

IRLANDA 309.3 1 373 338
IRELAND

ITÁLIA 353.2 1 295 625
ITALY

NOVA ZELÂNDIA 3.9 11 914
NEW ZELAND

PAÍSES BAIXOS 1 457.0 9 132 475
NETHERLANDS

PARAGUAI 24.0 80 959
PARAGUAY

REINO UNIDO 166.1 1 009 960
UNITED KINGDOM

URUGUAI 435.5 1 277 061
URUGUAY

TOTAL 11 634.1 42 518 874 56.4 238 235
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COMÉRCIO INTERNACIONAL DE BOVINOS - 2002
CATTLE INTERNATIONAL TRADE - 2002

ENTRADA/IMPORTS SAÍDA/EXPORTS

PRODUTO
PRODUCT Origem Unidades Toneladas Eur Destino Unidades Toneladas Eur

Origin Units Tonnes Eur Destiny Units Tonnes Eur

MIUDEZAS DE ALEMANHA 13 20 433.0
BOVINO GERMANY

BOVINE OFFALS BÉLGICA 27 51 184.0
BELGIUM

DINAMARCA 3 9 079.0
DENMARK

ESPANHA 537 760 311.0
SPAIN

FINLÂNDIA 1 1 197.0
FINLAND

FRANÇA 458 959 178.0
FRANCE

NOVA ZELÂNDIA 13 13 356.0
NEW ZELAND

PAÍSES BAIXOS 97 110 794.0
NETHERLANDS

TOTAL 1 149.3 1 925 532

Fonte/Source: I.N.E. (dados provisórios/provisional data)
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BOVINOS VIVOS - Entrada Mensal
LIVE CATTLE - Monthly Imports
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1.6. EVOLUÇÃO DOS PREÇOS

1.6.1. PREÇOS À PRODUÇÃO

Em 2002 as cotações à produção dos novilhos e novilhas de 12 a 18
meses apresentaram uma subida, que foi no caso dos machos de
5.6% para o cruzado de Charolês e 5.4% para o de raça Turina. No
que se refere às fêmeas os acréscimos respectivos foram 5.4% e
5.1%.

Em 2001 as cotações destes animais tinham apresentado uma
redução generalizada, atingindo no caso dos novilhos, 5.1% para o
cruzado de Charolês e 4.6% para o de raça Turina. Relativamente
às novilhas, os decréscimos respectivos foram 6.6 e 5.9%.

Em termos evolutivos, os anos de 1993 e 1994 caracterizaram-se
por um aumento generalizado dos preços dos novilhos de 12-18
meses, verificando-se em 1994 os acréscimos mais significativos

1.6. PRICES

1.6.1. PRODUCER PRICES

In 2002, producer prices of 12-18 month-old young bulls and heifers
increased (for young bulls,  +5.6% for Charolais crossbred animals
and +5.4% for Turina breed). As to heifers, the corresponding
increases were +5.4 % and +5.1%.

In 2001, producer prices of these animals had fallen overall.
Decreases for young bulls reached -5.1% for Charolais crossbred
animals and -4.6% for Turina breed. As to heifers, the corresponding
decreases were -6.6% and -5.9%.

In terms of price changes, in 1993 and 1994 there was an overall
increase in the prices of 12-18 month-old young bulls, the highest
increases occurring in 1994 (+4.6% and +5.6%). Over the two

(+4.6 e +5.6%). Nos dois anos subsequentes, deu-se uma quebra
muito significativa, nomeadamente em 1996 (-16.1 e -18.8%). De
1997 a 1999, a tónica foi de subida, particularmente em 1998
(+7.3 e +8.7%). Em 2000, enquanto o novilho cruzado de Charolês
continuou em recuperação (+1.4%), o de raça Turina apresentou
um ligeiro decréscimo (-0.8%).

O decréscimo verificado em 1995 foi essencialmente reflexo da
tendência evidenciada no mercado Comunitário, o aumento da
produção e a quebra do consumo, com a consequente quebra dos
preços e criação de excedentes. A nível nacional, a produção líquida
de carne apresentou um aumento importante, o que justifica a
redução dos preços pelo acréscimo de oferta.

Em 1996 os preços apresentaram-se em quebra, quer pelo
agravamento destes factores, quer principalmente pela grave crise
de consumo de carne de bovino que se instalou, em consequência
de uma possível relação entre uma variante da doença de
Creutzfeldt-Jacob e o consumo de carne bovina contaminada com
B.S.E, com um empolamento através dos meios de comunicação
social.

De 1997 a 2000 assistiu-se a alguma recuperação do consumo da
carne de bovino, particularmente em 1997, sendo atingido em 2000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

EVOLUÇÃO DAS COTAÇÕES À PRODUÇÃO DE NOVILHOS DE TALHO
EVOLUTION OF BEEF CALF PRODUCTION PRICES

EU
R

 /
 K

g 
P.

 C
ar

ca
ça

/K
g

 P
. 

ca
rc

as
se

s/
D

.W
.

Cruzado de Charolês / Calf Char.Cross-breed
Raça Turina / Turina Calf

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

2002

following years, there was a very significant fall, particularly in

1996 (-16.1% and -18.8%). Between 1997 and 1999, there was

an upward trend, particularly in 1998 (+7.3% and +8.7%). In 2000,

whereas Charolais crossbred young bulls continued to recover

(+1.4%), Turina breed fell slightly (-0.8 %).

The 1995 decrease was basically a reflection of the existing

Community market trend, with increased production and falling

consumption, and the subsequent fall in prices and surplus output.

At the domestic level, beef and veal net output increased

significantly, the increase in supply justifying the decrease in prices.

In 1996, prices fell, not only because these factors worsened but

also because of the serious beef and veal consumption crisis, created

by the possible connection between a variant of the Creutzfeldt-

Jacob disease and the consumption of BSE contaminated bovine

meat, that was blown out of proportion by the media.

Between 1997 and 2000 there was some recovery in beef and veal

consumption, particularly in 1997. In 2000, consumption reached
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um valor próximo do registado em 1995. De um modo geral, os
preços à produção evidenciaram esta mesma evolução.

Em 2001, principalmente no primeiro semestre, o mercado da carne
de bovino continuou a sofrer as consequências da nova crise B.S.E.,
que se tinha iniciado em finais de Outubro do ano anterior. O
mercado nacional ficou também marcado pela redução das
transacções devido às restrições impostas à circulação de animais, a
partir de meados de Março, devido ao surto de febre aftosa na
Europa. Restrições quer na circulação dentro do país, quer na
importação. Neste contexto, o consumo interno registou uma quebra
significativa, o mesmo acontecendo à importação de carne. Face ao
fraco consumo os preços apresentaram uma redução (-4.6 a -5.1%).

Em 2002 o consumo apresentou uma recuperação, progredindo
quer os abates para consumo, quer a importação de carne, o que
acarretou uma retoma relativamente significativa dos preços (+5.4
a +5.6%).

A evolução mensal das cotações médias nacionais dos novilhos / as
de 12-18 meses em 2002, revela que estas foram sempre superiores
às suas homólogas de 2001, apenas com excepção do mês de
Dezembro no caso do novilho de raça Turina, em que se deu um
decréscimo pouco significativo, -1.6%. Os maiores acréscimos
relativamente ao ano anterior ocorreram de Julho a Novembro. Com
excepção do novilho de raça Turina (Setembro, +8.0%), os maiores
aumentos ocorreram precisamente em Novembro, 9.3% para o
novilho cruzado de Charolês, 14.3% para a novilha da mesma raça
e 10.7% no caso da novilha de raça Turina.

Em 2002 as cotações dos novilhos registaram um acréscimo no 1º
trimestre do ano (+0.4 a +4.4%), seguindo-se um mês de
estabilidade em Abril. A partir daí verificou-se uma ligeira redução
até ao final do ano, apenas interrompida em Novembro no caso do
novilho cruzado de Charolês (+0.9%) e em Setembro para o novilho
de raça Turina (+0.7%). Os maiores decréscimos observados neste

a value close to that of 1995. Overall, producer prices revealed the
same type of changes.

In 2001, particularly over the first semester, the beef and veal market
has continued to suffer the effects of the new BSE crisis that started
at the end of October 2000. The domestic market was also affected
by the decrease in trade, caused by restrictions on the free movement
of animals, from mid-March onwards, due to the outbreak of the
foot-and-mouth disease in Europe. These restrictions were imposed
both on domestic movements and on imports. Within this context,
both domestic consumption and imports of beef and veal fell
significantly. Given the poor consumption, prices also fell (-4.6 to
-5.1%).

In 2002, consumption recovered somewhat, with increases both in
slaughters for consumption and in beef and veal imports. This led
in turn to a quite significant price increase (+5.4 to +5.6%).

Average monthly prices of 12-18 month-old young bulls/heifers in

2002 were always above those of 2001, except in December for

Turina breed that suffered a minor increase (-1.6%). The steepest

increases from the previous year occurred between July and

November. Except for Turina breed young bulls (September,

+8.0%), the highest increases occurred precisely in November,

+9.3% for Charolais crossbred young bulls, +14.3% for heifers of

the same breed and +10.7% for Turina breed heifers.

In 2002, young bull prices increased in the first quarter (+0.4 to

+4.4%), and then remained stable in April. From then on, there

was a slight decrease until the end of the year, only interrupted in

November for Charolais crossbred young bulls (+0.9%) and in

September for Turina young bulls (+0.7%). The steepest decreases
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período foram em Agosto no que se refere ao novilho cruzado
(-2.3%) e em Dezembro no caso do novilho Turino (-2.8 %).

Para as novilhas o 1º trimestre também foi de recuperação das
respectivas cotações (+0.5 a +4.6%). Em Abril já se verificou um
ligeiro decréscimo no caso da novilha cruzado de Charolês
(-0.2%), ao passo que a Turina se pautou pela manutenção. Até
Agosto, a tónica foi de ligeira redução (-0.2 a -2.2%). Pelo contrário,
nos três meses seguintes, e ao contrário dos novilhos, as cotações
das novilhas registaram uma retoma (+0.1 a +4.5%). Em Dezembro
as cotações voltaram a descer e desta feita, de forma mais
significativa, 6.4% para a novilha cruzada e 4.2% no caso da novilha
Turina.

Para finalizar uma análise do comportamento do mercado bovino
no Entre-Douro-e-Minho, principal região produtora a nível nacional.
Nesta região o sector produtivo encontra-se vocacionado
preferencialmente para a produção de leite, sendo cerca de 80%
do efectivo leiteiro. É de referir a gradual diminuição das explorações
agrícolas na região e que muitos produtores manifestam tendência
para abandonar a actividade ou enveredar por outras produções,
como por exemplo a horticultura e a floricultura.

Começaram já a aparecer os primeiros resultados positivos resultantes
do investimento da produção pecuária regional nas raças autóctones,
Arouquesa, Barrosã e Galega, através das garantias de marca
certificada. Os consumidores reagiram positivamente, passando
mesmo este tipo de carne a ser preferido de uma "fatia" considerável
dos consumidores. Por sua vez, os produtores beneficiaram de uma
maior valorização do seu produto nos diversos circuitos de
comercialização.

Acresce ainda o facto do encerramento das tradicionais feiras e
mercados regionais de bovinos, nomeadamente, Braga, Famalicão,
Paredes, Paredes de Coura, Ponte de Lima e Vila Verde, embora se
mantenha a concentração de alguns operadores nesses locais e nos
dias em que habitualmente se realizavam e onde se continuam a
efectuar algumas transacções, sem a presença dos respectivos
animais.

Para além disso, é de referir a inauguração do mercado de gado da
LEICAR - Associação de Produtores de Leite e Carne do Concelho
da Póvoa de Varzim, que se realiza semanalmente no Centro de
Agrupamento de Gado Bovino da Leicar, em São Pedro de Rates.
Este pretende oferecer instalações adequadas aos produtores e
comerciantes, cumprindo as normas de higiene/sanidade e bem-
-estar animal, para a permanência dos animais durante o processo
de compra/venda, procurando uma concentração da oferta e procura
na região.

over this period happened in August, for crossbred young bulls

(-2.3%), and in September, for Turino breed young bulls (-2.8%).

Heifer prices recovered over the first quarter (+0.5 to +4.6%). In

April, there was a slight decrease for Charolais crossbred heifers

(-0.2%), whereas Turina breed remained stable. Until August, there

was a slight downward trend (-0.2 to -2.2%). Unlike young bulls,

heifer prices recovered (+0.1 to +4.5%) over the next three months.

In December, prices fell once again, this time more significantly,

-6.4% for crossbred heifers and -4.2% for Turina breed heifers.

Finally, a brief analysis of the cattle market behaviour in Entre Douro

e Minho, the leading producing region. In this region, the production

sector is specially oriented to milk production, the dairy herd

accounting for 80% of the total population. It should be noted

that the number of farms is gradually decreasing and that many

farmers are giving signs of wanting to cease farming or to choose

other types of production: vegetable or flower growing.

The first positive results from the investment made by regional

livestock producers in autochthonous breeds (Arouquesa, Barrosã

and Galega), by means of a certified brand, are beginning to show.

Consumers reacted positively, and this type of meat became a

consumer’s favourite. On the other hand, producers benefited from

a higher valorisation of their product in the different marketing

circuits.

In addition, there was the closing of traditional regional cattle fairs

and markets, namely in Braga, Famalicão, Paredes, Paredes de

Coura, Ponte de Lima and Vila Verde. However, some operators

concentrate there on market days, when some transactions continue

to occur, without the presence of animals.

It should also be mentioned the opening of the cattle market of

LEICAR - Póvoa de Varzim' s Association of Beef and Milk Producers,

which operates weekly at the Leicar Cattle Grouping Centre, at

São Pedro de Rates. This market aims at providing the appropriate

facilities to both producers and traders, complying with animal

health and welfare rules concerning the trading process and aiming

at concentrating supply and demand in the region.
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NOVILHO DE TALHO CRUZADO DE CHAROLÊS - Cotações Médias Mensais
CHAROLAIS CROSS-BREED CALF - Average Monthly Prices
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NOVILHO DE TALHO RAÇA TURINA - Cotações Médias Mensais
TURINA BEEF CALF - Average Monthly Prices
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NOVILHA DE TALHO CRUZADO DE CHAROLÊS - Cotações Médias Mensais
CHAROLAIS CROSS-BREED HEIFER - Average Monthly Prices
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NOVILHA DE TALHO RAÇA TURINA - Cotações Médias Mensais
TURINA BEEF HEIFER - Average Monthly Prices
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NOVILHO DE TALHO CRUZADO DE CHAROLÊS - Cotações Regionais em 2002
CHAROLAIS CROSS-BRED BEEF CALF - Regional Prices 2002
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NOVILHO DE TALHO RAÇA TURINA - Cotações Regionais em 2002
TURINA BEEF CALF - Regional Prices 2002
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1.6.2. PREÇOS DE BOVINOS ADULTOS SEGUNDO
A GRELHA COMUNITÁRIA DE CLASSIFICAÇÃO
DE CARCAÇAS

1.6.2.1. PREÇOS MÉDIOS SIMA

De acordo com o Reg (CE) nº 295/96 a comunicação de preços de
mercado com base na grelha Comunitária de classificação de carcaças
é obrigatória por parte dos matadouros que abatem por sua conta,
ou das pessoas que mandam abater, anualmente, um número
significativo de bovinos adultos.

Segundo o Despacho Normativo nº 23/97, que adapta este
regulamento à realidade nacional, devem proceder à declaração dos
preços:

- as pessoas singulares ou colectivas que explorem um matadouro
que abata anualmente 3000 ou mais bovinos adultos, por ele ou
por sua conta criados e/ou por ele adquiridos;

- as pessoas singulares ou colectivas que enviem anualmente para
abate, por conta própria, num matadouro, 300 ou mais bovinos
adultos.

Os preços devem ser discriminados de acordo com as categorias,
classes de conformação e estado de gordura dos seguintes bovinos
adultos:

- Novilho U2, U3, R2, R3, O2 e O3

- Novilha U2, R2 e O2

- Vaca R3, O2, O3 e P2.

Os preços correspondem ao estádio "entrada do matadouro", sendo
isentos de taxas e impostos e expressos em Kg Peso Carcaça.

Actualmente os preços são recolhidos em quatro regiões: Entre-
Douro-e-Minho, Beira Litoral, Ribatejo e Oeste e Alentejo, que são
as mais representativas no que se refere ao abate de bovinos adultos.

1.6.2. ADULT CATTLE PRICES ACCORDING TO THE
COMMUNITY SCALE FOR THE CLASSIFICATION
OF CARCASSES

1.6.2.1. SIMA AVERAGE PRICES

According to Reg. (EC) 295/96, the communication of market prices
based on the Community scale for the classification of carcasses is
mandatory for slaughterhouses that slaughter on their own or on
behalf of people who every year send a significant number of adult
cattle to be slaughtered.

According to Normative Order 23/97, which adapts this regulation
to the Portuguese situation, the following people should declare
prices:

- natural and legal persons who explore a slaughterhouse that
slaughters 3 000 or more adult bovine animals per year, either
raised by themselves or on their behalf and/or purchased to others;

- natural and legal persons who send to slaughter each year, on
their own, to a slaughterhouse 300 or more adult bovine animals.

Prices should be discriminated according to categories, conformation
classes and fat content of the following adult bovine animals:

- U2, U3, R2, R3, O2 and O3 young bulls

- U2, R2 and O2 heifers

- R3, O2, O3 and P2 cows

Prices correspond to the "entry to slaughterhouse" stage, are free
of charges and taxes and are expressed in kg carcass weight.

Currently, prices are collected in four regions: Entre Douro e Minho,
Beira Litoral, Ribatejo e Oeste and Alentejo, which are the most
important regions in terms of adult cattle slaughters.
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Segundo o Reg.(CE) nº 295 / 96 o Estado Membro deve assegurar
que os preços sejam verificados para, pelo menos:

- 25% dos abates nas regiões, que em conjunto abrangem pelo
menos 75% da totalidade dos abates nesse Estado Membro.

- 30% dos bovinos adultos abatidos no seu território.

Estas três condições são cumpridas na recolha efectuada
actualmente.

Os preços recolhidos nas regiões referidas são depois tratados de
forma a calcular os preços médios regionais para cada uma das classes
de animais, efectuando-se uma ponderação pelo peso.
Posteriormente procede-se ao cálculo do preço médio nacional para
cada classe, através da ponderação dos preços regionais a fim de
ter em conta a importância dos abates na região a que dizem respeito,
para a categoria em causa, relativamente ao número total de abates
para essa categoria.

De referir que os abates utilizados neste cálculo são os abates
classificados comunicados à Comissão pela Direcção Geral de
Veterinária, usando-se sempre os valores do ano anterior.

Os preços calculados são depois comunicados à Comissão, entre as
14 h de Terça-feira e as 24 h de Quarta-feira, para o período anterior,
compreendido entre Segunda-feira e Domingo.

Segundo o Reg.(CE) 1254/99, que estabelece a organização comum
de mercado do sector da carne de bovino, quando se verificar uma
subida ou descida sensível dos preços no mercado na Comunidade
e se esta situação for susceptível de persistir e, por esse motivo, este
mercado for perturbado ou ameaçado de perturbação, podem ser
estabelecidas as medidas necessárias. Deste modo a comunicação
dos preços por parte dos países é, para além de obrigatória,
necessária para uma conveniente gestão do mercado, dada a
profunda crise que o sector bovino tem atravessado, decorrente do
aparecimento de novos casos de B.S.E. e a consequente falta de
confiança dos consumidores.

Assim, em 2001 foram tomadas medidas excepcionais de apoio ao
mercado da carne de bovino através do Reg. (CE) nº 2777/2000 e
do Reg. (CE) nº 690/2001, nomeadamente o regime de compra
para a destruição de animais com idade superior a 30 meses e o
regime especial de compra de carne de animais testados.

No 1º caso o preço de aquisição pelo INGA foi calculado com base
nos preços médios representativos de mercado comunicados à
Comissão nas semanas 45 a 48 do ano 2000. No 2º caso foi
estabelecido um preço de desencadeamento nacional, atendendo
aos preços médios de mercado de uma qualidade representativa
nos últimos três anos de uma situação normal de mercado. Nos
Estados Membros em que durante duas semanas se tivesse registado
um preço médio de mercado da classe de referência da categoria D
igual ou inferior ao preço de desencadeamento era aberto um
concurso para a compra da carne por parte do Estado Membro.
Atendendo às propostas recebidas para cada concurso era fixado
um preço máximo de compra por classe de referência, o qual não
devia exceder o preço de desencadeamento (146.90 EUR / 100 Kg
P. Carcaça), em mais de 14 EUR / 100 Kg P. Carcaça.

Seguem-se quadros da evolução mensal dos preços médios nacionais
SIMA para cada uma das categorias e classes referidas em 2001 e
2002 e os gráficos respectivos referentes a 2002.

De referir que no que respeita às vacas, no 1º semestre do ano de
2001, e para todas as classes, o preço comunicado à Comissão foi o
preço de compra para abate e destruição, estabelecido pela circular
da Secretaria de Estado da Agricultura do MADRP - "Destruição de
Bovinos com mais de 30 meses de idade", que foi de 1.48 EUR / Kg
P. Carcaça.

According to Reg.(EC) 295/96, each Member State should guarantee
that prices are checked for at least:

- 25% of regional slaughters, which together cover at least 75% of
total slaughters in that Member State.

- 30% of adult bovine animals slaughtered in its territory.

These three conditions are met by the price collection currently
made in Portugal.

Prices collected in the regions mentioned are then processed in
order to calculate average regional prices for each animal class,
with a weighting by animal weight. Later, the national average
price is calculated for each class, by weighting regional prices to
take into account the importance of slaughters within the region
concerned, for the category in question, regarding the total number
of slaughters for that category.

It should be mentioned that slaughters used in this calculation are
classified slaughters conveyed to the Commission by the
Directorate-General of Veterinary, always using the previous year
figures.

The prices calculated are then conveyed to the Commission,
between 2 p.m. Tuesday and 12 p.m. Wednesday, for the previous
period, ranging from Monday to Sunday.

According to Reg.(EC) 1254/99, which establishes the common
market organisation for the beef and veal sector, when there is a
marked increase or decrease in Community market prices, and if
this situation is prone to persist, therefore upsetting or threatening
to upset the market, the necessary measures may be taken.
Consequently, price conveying by these countries is not only
mandatory, but also necessary for an adequate market management,
given the serious crisis that the cattle sector has gone through,
resulting from the outbreak of new BSE cases and the subsequent
fall in consumers' trust.

For this reason, in 2001, exceptional measures were taken to support
the beef and veal market by means of Reg. (EC) 2777/2000 and
Reg. (EC) 690/2001, namely the purchase regime for slaughter and
destruction of >30-month old animals and the special regime for
purchase of tested animal meat.

In the first case, INGA's purchase price was calculated based on
the average representative market prices conveyed to the
Commission on weeks 45 to 48 in 2000. In the second case, a
national activating price was set, considering the average market
prices of a quality representing, over the last three years, a normal
market situation. In those Member States where, for two weeks,
the average market price of the reference class of category D was
equal or inferior to the activating price, an invitation to tender is
set to purchase meat. Considering the tenders received for each
invitation to tender, a maximum purchasing price is fixed per
reference class, which should not exceed the activating price (146.90
EUR / 100 Kg carcass weight), in more than 14 EUR / 100 Kg carcass
weight.

Tables follow of monthly changes to SIMA's national average prices,
for each of the categories and classes mentioned in 2001 and 2002
as well as the corresponding charts for 2002.

It should be noted that, as regards cows, over the first half of the
year and for all classes, the price conveyed to the Commission was
the purchasing price for slaughter and destruction, established by a
circular from MADRP's Secretary of State for Agriculture -
"Destruction of >30-month old bovine animals", which was 1.48
EUR / Kg carcass weight.
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CAT. A - NOVILHO - PREÇO MÉDIO NACIONAL SIMA 2002
CAT. A - CALF - NATIONAL SIMA AVERAGE PRICE
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CAT. E - NOVILHA - PREÇO MÉDIO NACIONAL SIMA 2002
CAT. E - HEIFER - NATIONAL SIMA AVERAGE PRICE
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1.6.2.2. BOLSA DO BOVINO

A primeira sessão oficial da Bolsa do Bovino realizou-se em 25 de
Setembro de 1997. O Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento
Rural e das Pescas, através do Gabinete de Planeamento e Política
Agro-Alimentar (GPPAA) e da Direcção Geral de Desenvolvimento
Rural (DGDR) apoiaram deste o início esta iniciativa. Também a
Câmara Municipal do Montijo e a Bolsa do Porco - Associação,
facultaram as suas instalações e meios.

Em 7 de Maio de 1998, foi efectuada a escritura de constituição da
Bolsa do Bovino - Associação e consequentemente foram eleitos os
seus Corpos Sociais, em Assembleia Geral, no dia 21 do mesmo mês,
tendo assim findado o mandato da Comissão Instaladora da Bolsa.

Actualmente, a Bolsa realiza-se todas as quintas-feiras, às 15 horas,
nas instalações da Bolsa, no Parque de Exposições do Montijo.

A principal função da Mesa de Cotações é a determinação de
cotações de bovino que, segundo a evolução e a tendência do
mercado, se preveja venham a verificar-se nas transacções seguintes.
Desde já fica aberta a possibilidade de no futuro se vir a constituir
uma Bolsa para o Bovino em vida.

A Mesa é composta por um mínimo de 10 pessoas, sendo metade
do grupo comprador e a outra metade do grupo vendedor. Os
componentes da Mesa devem ser pessoas directamente ligadas ao
sector bovino, ou seus representantes, quer na condição de
vendedor, quer de comprador, e gozarem da maior confiança dos
utentes da Bolsa.

O grupo vendedor é constituído por 1 elemento de cada uma das
seguintes associações:

AJAP - Associação dos Jovens Agricultores de Portugal

ANEB - Associação Nacional dos Engordadores de Bovinos

CONFAGRI - Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas
de Portugal

CNA - Confederação Nacional da Agricultura

FEPABO - Federação Portuguesa das Associações de Bovinicultores.

Por sua vez, o grupo comprador apresenta a seguinte composição:

AGROCAR - Associação Portuguesa de Grossistas de Carnes

FNACC - Federação Nacional das Associações dos Comerciantes de
Carnes

ANIC - Associação Nacional dos Industriais de Carnes (com um novo
representante a partir da sessão nº 51 de 2001).

O presidente da Mesa é nomeado pela Comissão, sendo condição
indispensável que seja uma pessoa totalmente desligada dos
interesses do sector. Ele dirige e modera as deliberações tomadas
em cada sessão. No final da reunião é lavrada uma acta em que
constam as cotações finais estabelecidas, sendo assinada pelo
presidente e representantes dos sectores comprador e vendedor.

As cotações estabelecidas na Mesa referem-se ao preço por Kg pago
ao vendedor no matadouro, por carcaça de bovino, das categorias
abaixo referidas (algumas das quais já foram alteradas, para uma
melhor adaptação ao mercado):

- Novilhos R3 - 180 a 240, 241 a 280, 281 a 320, 321 a 370 e mais
de 370 Kg

- Novilhas R3 - 190 a 230, 231 a 260 e 261 a 300 e mais de 300 Kg.

- Bois e Touros R3

- Vitelos/as R3 - até 180 Kg (até à sessão nº 7)

- Vitela LA (até 6 meses) (a partir da sessão nº 8)

- Vitelão LO (+ de 6 meses) (a partir da sessão nº 8)

- Vacas R3

- Vaca para indústria

1.6.2.2. THE CATTLE EXCHANGE

The first official session of the Cattle Exchange took place on
September 25, 1997. The Ministry of Agriculture, Rural
Development and Fisheries, through its Bureau of Agri-Food Policy
and Planning (GPPAA) and the Directorate-General for Rural
Development (DGDR), supported this initiative from the start. The
Montijo City Council and the Pig Exchange - Association also
provided facilities and means.

On May 7 1998, the public deed to create the Cattle Exchange -
- Association was drawn up and on the 21st, its social bodies were
elected in a General Meeting, thus ending the mandate of the
Installing Committee.

Today, the Cattle Exchange operates every Thursday at 3.00 p.m.,
at the Montijo Exhibition Centre.

The main function of the Price Board is to establish cattle prices,
which according to market trends, are expected to prevail in
subsequent transactions. The creation of a live bovine animal
exchange is now under consideration.

The Board consists of a minimum of 10 people (half buyers and
half sellers). The members of the Board should be people directly
connected to the cattle sector, or their representatives, either buyers
or sellers, and they must enjoy the greatest trust from Exchange
goers.

The seller group consists of one element from each of the following
associations:

AJAP - Association of Portuguese Young Farmers

ANEB - Portuguese Association of Cattle Fatteners

CONFAGRI - Portuguese Confederation of Agricultural Co-
operatives

CNA - Portuguese Agricultural Confederation

FEPABO - Portuguese Federation of Cattle Breeders' Associations

The buyer group has the following composition:

AGROCAR - Portuguese Association of Meat Wholesalers

FNACC - Portuguese Federation of Meat Trading Associations

ANIC - Portuguese Association of the Meat Industry (with a new
representative since session 51, in 2001).

The chairperson of the Board is appointed by the Commission, and
he/she must be a person totally independent from the sector
interests. He/she guides and arbitrates the decisions taken during
each session. At the end of the meeting, minutes are drawn up
with the final prices obtained, and they are signed by the chairperson
and by the representatives of buyers and sellers.

The prices established by the Board refer to the price per kilogram
paid to the seller at the slaughterhouse, per bovine carcass of the
categories mentioned below (some of which have already been
changed in order to better adjust to the market):

- R3 young bulls - 180 to 240, 241 to 280, 281 to 320, 321 to 370
and >370 kg

- R3 Heifers – 190 to 230, 231 to 260, 261 to 300 and > 300 Kg

- R3 Bullocks and bulls

- Male/female calves R3 – up to 180 Kg (until session 7)

- Calf LA (up to 6 months) (since session 8)

- Calf LO (> 6 months) (since session 8)

-  R3 Cows

- Cows for processing.
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Nota: As cotações base para cada categoria encontram-se a bold.

Actualmente são objecto de divulgação semanal pela Mesa de
Cotações 243 cotações abrangendo a Classificação SEUROP, para
as diferentes categorias, consoante os respectivos escalões de peso,
no que se refere aos novilhos e novilhas.

As cotações são divulgadas por e-mail aos subscritores e
através da Internet, no site do Ministério da Agricultura
(www.min-agricultura.pt) ou em www.bolsabovino.co.pt.

A variação dos preços em relação ao ano anterior encontra-se
expressa no quadro "Cotações da Bolsa do Bovino". As categorias
Vitela (LA) e Vitelão (LO) não apresentam a respectiva variação
uma vez que apenas passaram a ser cotadas em 2002.

Em 2001, as cotações de algumas categorias de animais,
nomeadamente as vacas e os bois / touros estiveram suspensas
durante a maior parte do ano. No caso das vacas estas foram
retomadas na sessão 37 e no que se refere aos bois / touros na
semana 46. No que respeita às vacas para indústria mantiveram-se
sem cotação até ao final de 2002.

Relativamente à cotação mais frequente, os novilhos registaram um
ligeiro aumento (+0.9%), ao passo que as novilhas se pautaram
pela estabilidade. Quanto às vacas, apesar do reduzido preço
observado em 2001, apresentam ainda uma redução (-5.6%).
Também os bois/touros registaram uma ligeira diminuição (-2.2%).

Seguem-se gráficos de evolução das cotações base para cada uma
das categorias referidas anteriormente, efectuando-se sempre que
possível, a comparação com os preços médios de bovinos adultos
segundo a grelha comunitária de classificação de carcaças, de acordo
com o Reg. (CE) nº 295/96 e Despacho Normativo nº 23/97,
enviados semanalmente para a Comissão Europeia pelo GPPAA
(designados Preços Médios Nacionais SIMA).

Note: Basic prices for each category are in bold.

Presently, 243 prices covering the SEUROP Classification are weekly
published by the Price Board, for the different categories, according
to the corresponding weight steps, in the case of young bulls and
heifers.

Prices are disseminated by e-mail to subscribers and via the Internet,
at the Ministry of Agriculture site (www.min-agricultura.pt or at
www.bolsabovino.co.pt).

Price changes from the previous year are shown on the table "Cattle
Exchange Prices". Calf LA and calf LO categories do not show any
changes, since their pricing only started in 2002.

In 2001, prices of some animal categories, namely cows and
bullocks/bulls were suspended for most of the year. Cow pricing
was resumed on session 37 and bullock/bull prices returned on
week 46. As regards cows for processing, they remained unpriced
until the end of the year.

As to the most frequent price, young bulls increased slightly
(+0.9%), whereas heifers remained stable. Cow prices, in spite of
the low figures recorded in 2001, suffered a further decrease
(-5.6%). Bullocks/bulls also fell slightly (-2.2%).

The following charts show the evolution in basic prices for each of
the above-mentioned categories, comparing them, whenever
possible, with average adult cattle prices, according to the
Community scale for the classification of carcasses (Reg. EC 295/
96 and Legislative Order 23/97), sent each week to the European
Commission by GPPAA (the so-called SIMA Average Domestic
Prices).
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NOVILHOS R3 - Preços em 2002
YOUNG BULLS R3 - Prices 2002
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COTAÇÕES DA BOLSA DO BOVINO em 2002
CATTLE EXCHANGE PRICE 2002
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1.6.3. PREÇOS AO CONSUMIDOR

Em 2002 os preços da carne de bovino ao consumidor apresentaram
um aumento generalizado em relação ao ano anterior, mais
significativo no caso da carne de 2ª (5.3%, +0.30 EUR / Kg) e do
lombo (+4.0%, +0.73 EUR / Kg). No caso da carne de 1ª, a mais
representativa, o acréscimo foi de 2.0% (+0.16 EUR / Kg).

Recorde-se que em 2001 os preços tinham aumentado no caso do
lombo, 3.5%  (+0.61 EUR / Kg) e da carne de 2ª, 0.2%
(+0.02 EUR / Kg). Pelo contrário, a carne de 1ª tinha apresentado
um decréscimo insignificante, -0.1% (-0.01 EUR / Kg).

De 1993 a 2002, os preços da carne de lombo têm apresentado
uma evolução positiva, observando-se desde 1992 taxa média anual
de crescimento de 3.8%. Trata-se de um produto objecto de
consumo por parte de um segmento da população relativamente
limitado, de nível económico mais elevado, e de maior poder de
compra.

Por sua vez, no mesmo período, a carne de 1ª sem osso apenas
registou um ligeiro decréscimo em 1995, 1996 (-1.7%, em ambos
os casos) e 2001 (-0.1%). No entanto, os acréscimos observados
são pouco significativos, particularmente nos últimos anos.

Quanto à carne de 2ª sem osso, os preços apresentaram-se em
quebra progressiva de 1994 a 1999, constatando-se nesse período
uma taxa de redução média anual de -1.3%. Os decréscimos
observados em 1996 e 1999 são os mais significativos,
respectivamente, -2.1 e -2.2%. Este é o tipo de carne que pode
concorrenciar mais de perto a carne de porco, devido ao seu preço
mais acessível, pelo que a baixa de preços se depreende como
tentativa de promover o consumo. Pelo contrário, de 2000 a 2002
a tendência foi para a recuperação dos preços, particularmente em
2002 (+5.3%).

Em 2002 os preços ao consumidor do lombo voltaram a situar-se
acima dos do ano anterior, durante todo o ano; os acréscimos mais
importantes observaram-se nos meses de Agosto (+6.4%) e de
Novembro (+5.7%), atingindo respectivamente 1.17 e 1.04 EUR /
/ Kg. De referir que no 1º trimestre os acréscimos foram pouco
significativos (+0.6 a +2.0%).

Quanto à carne de 1ª sem osso, sendo este o tipo de carne que
apresenta um consumo mais representativo no que se refere aos
bovinos, é de referir que em 2002, como é habitual, ocorreram

1.6.3. CONSUMER PRICES

In 2002, consumer prices of beef and veal increased overall,
although more significantly for second class meat  (+5.3%, +0.30
EUR / kg) and loin (+4.0%, +0.73 EUR / kg). As to first class beef
and veal, the most important category, there was a 2.0% increase
(+0.16 EUR / kg).

It should be recalled that in 2001, prices went up 3.5% for loin
(+0.61 EUR / kg) and 0.2% for second class beef and veal (+0.02
EUR / kg). On the contrary, first class beef and veal showed a minor
decrease (-0.1%, -0.01 EUR / kg).

Between 1993 and 2002, loin prices have been increasing, and
since1992 the average annual rate of increase has been 3.8%. This
is a product consumed by a relatively restrict segment of the
population, with a higher purchasing power.

On the other hand, over the same period, first class boneless beef
suffered only slight decreases in 1995, in 1996 (-1.7% in both
cases) and in 2001 (-0.1%). However, the increases recorded are
not significant, particularly over the last few years.

As to second class boneless beef, prices kept falling from 1994 to
1999, with an average annual rate of decrease of -1.3%. The
decreases recorded in 1996 (-2.1%) and in 1999 (-2.2%) were the
most significant. Its lower price makes this type of beef the most
competitive as regards pork. This price decrease can therefore be
regarded as an attempt to promote consumption. On the contrary,
between 2000 and 2002, prices trended upwards, particularly in
2002 (+5.3%).

In 2002, loin consumer prices were again always above those of
the previous year, the most significant increases having occurred in
August  (+6.4%, 1.17 EUR / kg) and in November (+5.7%,
1.04 EUR /kg). It should be mentioned that over the first quarter,
increases were minor  (+0.6% to +2.0%).

As to first class boneless beef, the type of beef with the highest
consumption level, in 2002, there were wide price fluctuations, as
usual. The highest increase from the previous year happened in
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grandes oscilações de preços. O maior acréscimo em relação ao
ano anterior deu-se em Fevereiro (+3.4%, +0.26 EUR / Kg). Também
em Abril (+2.7%), Agosto (+2.6%), e Junho (+2.5%) os aumentos
foram relativamente importantes.

No que se refere à carne de 2ª, os maiores acréscimos em relação
ao ano anterior deram-se em Agosto (+9.9%, +0.54 EUR / Kg) e
Julho (+8.5%, +0.47 EUR / Kg), sendo a oscilação de preços também
uma constante.

Em 2002 os preços na produção dos novilhos / as de 12 a 18 meses
pautaram-se pelo aumento generalizado, +5.4 a +5.6% no caso
dos machos e +5.1 a +5.4% no que se refere às fêmeas. Comparando
os preços na produção e no consumidor, pode-se constatar que a
evolução em 2002 foi  no mesmo sentido, mas apenas no caso da
carne de 2ª (+5.3%) assumiu valores tão significativos como na
produção, já que para o lombo (+4.0%) e para a carne de 1ª
(+2.0%) os acréscimos foram inferiores.

Pelo contrário, em 2001 a evolução não foi no mesmo sentido, já
que o lombo (+3.5%) e a carne de 2ª (+0.2%) tinham observado
um aumento e na produção os preços pautaram-se pela baixa
generalizada, -4.6 a -5.1 % no caso dos novilhos e -5.9 a -6.6% no
que se refere às novilhas. Apenas a carne de 1ª tinha apresentado
um pequeno decréscimo (-0.1%). Em 2001, principalmente no
primeiro semestre, o mercado da carne de bovino continuou a sofrer
as consequências da nova crise B.S.E., que se tinha iniciado em finais
de Outubro do ano anterior, apresentando os preços a nível da U.E.
uma quebra de cerca de 15%. Segundo os Balanços de
Aprovisionamento (INE) o consumo de carne de bovino em Portugal
registou em 2001 uma quebra significativa (-15 000 toneladas),
pelo que os preços ao consumidor incidem sobre volumes
relativamente reduzidos de carne, e a baixa destes não iria promover
o consumo, já de si bastante fraco, face aos problemas vividos no

February (+3.4%, +0.26 EUR / kg). In April (+2.7%), August

(+2.6%), and June (+2.5%) increases were also relatively important.

As regards second class meat, the highest increase occurred in August

(+9.9%, +0.54 EUR / kg) and July (+8.5%, +0.47 EUR / kg). Prices

fluctuated all year long.

In 2002, producer prices of 12-18 month young bulls / heifers

increased overall, +5.4% to +5.6% for males, and +5.1% to +5.4%

for females. Comparing producer prices and consumer prices,

changes in 2002 were similar. However, only second class beef

and veal (+5.3%) reached consumer prices as significant as producer

prices, since for loin (+4.0%) and for first class beef and veal

(+2.0%), consumer price increases were lower.

On the contrary, in 2001 prices changed differently, since loin

(+3.5%) and second class beef and veal (+0.2%) had already

suffered an increase and producer prices fell overall, -4.6% to

-5.1% for young bulls and -5.9 to -6.6% for heifers. Only first

class beef and veal had suffered a small decrease (-0.1%). In 2001,

mostly over the first semester, the beef and veal market continued

to suffer the effects of the new BSE crisis that started at the end of

October 2000. EU prices fell about 15%. According to the INE

Supply Balances, consumption of beef and veal in Portugal fell

significantly (-15 000 tons) in 2001. Therefore, consumer prices

cover relatively small meat volumes. Decreasing such volumes

would not boost consumption, which is already poor, given the



88

BOVINOS - Mercado Nacional

BOVINOS • CATTLE          Anuário Pecuário 2004

sector. É de salientar a acentuada redução da importação de carne
(-21 000 toneladas).

Em 2002, ainda segundo os Balanços de Aprovisionamento (dados
provisórios), o consumo deverá registar uma recuperação de 4.4%
(+7 000 toneladas), verificando-se quer um aumento da produção
(+10 000 toneladas), quer da importação da carne (+8 000
toneladas). Pelo que o aumento dos preços, quer na produção, quer
ao consumidor, são previsíveis.
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sector problems. It should be noted the marked decrease in beef
and veal imports (-21 000 tons).

In 2002, still according to Supply Balances (provisional data),
consumption should recover  +4.4% (+7 000 tons), with an increase
both in output (+10 000 tons), and in beef and veal imports
(+8 000 tons). An increase in both producer and consumer prices is
expected.
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2. MERCADO COMUNITÁRIO

2.1. CONJUNTURA GLOBAL

Em 2002 o sector dos bovinos saiu progressivamente das crises
sanitárias (B.S.E. e febre aftosa) que tinham provocado em finais de
2000 e 2001, uma contracção da oferta, da procura e das trocas em
determinadas zonas do mundo.

O consumo apresentou em 2002 uma retoma importante
(+2.8%), ultrapassando os níveis anteriores à crise. Na maior parte
dos países consumidores ocorreram acréscimos significativos (U.E.,
EUA e Brasil), mas também no Médio Oriente, Coreia e sudeste
asiático. O aumento da procura nos países deficitários acarretou o
progressivo desenvolvimento das trocas. A retoma da procura foi
satisfeita pelo regresso ao mercado das exportações de carnes da
Argentina e do Uruguai, que em 2001, sofreram um embargo por
parte de certos países, em consequência de uma epidemia de febre
aftosa. O Brasil tornou-se no terceiro exportador mundial, depois
da Austrália e dos EUA.

Na U.E. a produção foi inferior em 2.6% relativamente a 1999 (antes
da crise). Esta evolução está de acordo com a tendência para a
redução prevista desde o início dos anos 90 (-1.0% por ano em
média), o que está relacionado com a diminuição regular do efectivo
de vacas leiteiras a um ritmo superior ao aumento do efectivo de
vacas aleitantes. Este decréscimo estrutural do efectivo acentuou-
-se em 2002 devido à baixa significativa do efectivo aleitante, o
que se ficou a dever provavelmente à mudança nos critérios de
atribuição dos prémios da PAC.

Por sua vez, o consumo recuperou de forma importante (+10.0%),
mas ficando ainda cerca de 3% abaixo do nível de 1999. Dentre os
países afectados pela crise, os maiores acréscimos registaram-se em
França, Espanha, Grécia e Portugal.

As exportações da U.E. apresentaram um acréscimo de 78 000 t.e.c.
relativamente ao ano anterior, essencialmente em animais vivos e
graças a uma operação de ajuda alimentar para a Coreia do Norte.
Os destinos foram fundamentalmente o mercado russo para a carne
e o Líbano para os animais vivos.

As trocas intra-Comunitárias registaram um subida, mas ainda muito
longe dos volumes habituais. Neste contexto, os preços de mercado
observaram uma progressiva recuperação, mas rápida no caso dos
animais machos do que no que se refere às fêmeas. Em média, os
preços foram superiores em cerca de 7.4% relativamente a 2001.

2.2. EVOLUÇÃO DO EFECTIVO BOVINO

Em 2002 o efectivo bovino (segundo os inquéritos de Junho) deverá
atingir cerca de 80 970 mil cabeças, o que representa um decréscimo
de 1 812 000 cabeças (-2.2%) face ao ano anterior. Esta evolução
era esperada na medida em que a estabilidade do efectivo em 2001
resultava essencialmente da retenção dos animais nas explorações
provocada pela crise B.S.E..Em 2002 estes animais deixaram as
explorações, retomando-se a evolução negativa do efectivo bovino
observada nos últimos 15 anos.

Todos os países, com excepção de Espanha (+143 000 cabeças,
+2.3%) e Itália (+52 000 cabeças, +0.7%) apresentaram uma
redução do seu efectivo. O Reino Unido, após a quebra de 2001
(-4.7%), provocada pela epidemia da febre aftosa, voltou a
apresentar um decréscimo (-171 000 cabeças, -1.6%). A quebra
foi ainda mais significativa nos Países Baixos (-241 000 cabeças,

2. COMMUNITY MARKET

2.1. OVERVIEW

In 2002, the cattle sector gradually came out of the animal health
crises (BSE and foot-and-mouth disease) that had caused, at the
end of 2000 and in 2001, a fall in supply, demand and trade in
certain areas of the globe.

Consumption increased significantly (+2.8%) to figures higher than
pre-crisis levels. In most of the consuming countries (EU, USA and
Brazil) there were significant increases. The same happened in the
Middle East, Korea and in Southeast Asia. In deficit countries, the
increase in demand led to a gradual increase in trading. This
increasing demand was met by the return to the market of Argentina
and Uruguay beef and veal, which in 2001 had suffered an embargo
on the part of certain countries, as a result of a foot-and-mouth
disease epidemic. Brazil became the third exporter in the world,
following Australia and the USA.

In the EU, output fell 2.6% from 1999 (before the crisis). This decline
agrees with the downward trend anticipated since the beginning
of the 90's (-1.0% per year in average), related to a continuing fall
in the dairy cow herd. This fall occurs at a faster pace than that of
the increase in the suckler cow herd. This structural decrease in the
herd became sharper in 2002, due to the significant fall in the suckler
herd, probably caused by changing criteria in the allocation of CAP
premia.

On the other hand, consumption increased significantly (+10.0%),
although it was still 3% below the 1999 level. Among the countries
affected by this crisis, the highest increases occurred in France, Spain,
Greece and Portugal.

EU exports were 78 000 tce up from the previous year, basically in
live animals and thanks to a food aid operation to North Korea.
Destinations were basically Russia for beef and veal and Lebanon
for live animals.

Intra-Community trade increased, but it is still far from the usual
volumes. Within this context, market prices suffered a gradual
recovery. This recovery was swifter for male animals than for
females. In average, prices were 7.4% up from 2001.

2.2. THE CATTLE POPULATION

In 2002, the cattle population (according to June surveys) should
have reached around 80 970 thousand heads, a decrease of
1 812 000 heads (-2.2%) as compared to the previous year. This
decrease was expected, since stability in cattle population in 2001
resulted from the fact that animals were kept in the farms due to
the BSE crisis. In 2002, these animals left the farms, and therefore
cattle population resumed the downward trend of the last 15 years.

All Member-States have seen their populations reduced, except
Spain (+143 000 heads, +2.3%) and Italy (+52 000 heads, +0.7%).
The United Kingdom, following the 2001 fall (-4.7%), caused by
the foot-and-mouth disease epidemic, suffered a further fall
(-171 000 heads, -1.6%). The most significant fall occurred in the
Netherlands (-241 000 heads, -6.0%), also seriously affected by
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-6.0%), também bastante afectado por esta epidemia em 2001.
Também na Alemanha (-542 000 cabeças, -3.7%) e em França
(-541 000 cabeças, -2.6%), os decréscimos foram importantes em
termos absolutos.

A evolução positiva verificada em Espanha e Itália ficou a dever-se
a uma forte progressão do efectivo de vacas leiteiras.

O efectivo bovino europeu perdeu 5 milhões de cabeças em 8 anos
(-0.8% ao ano), sendo os países do Norte da Europa continental e
o Reino Unido, onde os efectivos leiteiros são importantes, que
apresentaram os decréscimos mais significativos. A Bélgica, a
Dinamarca, a Alemanha e os Países Baixos apresentaram uma
contracção dos respectivos efectivos superior a 12% no mesmo
período.

O efectivo total de vacas deverá acusar também uma baixa,
-600 000 cabeças (-1.8%), atingindo as 31 938 mil cabeças. O
abate dos animais retidos nas explorações em consequência da crise
explica esta evolução. Todos os países, com excepção de Espanha
(+49 000 cabeças, +1.6%) e Itália (+8 000 cabeças, +0.3%),
apresentam uma diminuição do efectivo de vacas.

No Reino Unido o efectivo de vacas regista uma nova baixa
(-77 000 cabeças, -1.9%), deste modo, em 5 anos, a quebra é de
-10.6% (cerca de meio milhão de cabeças).

O efectivo reduziu-se nos Países Baixos (-5.2%), Bélgica-
-Luxemburgo (-3.6%), Alemanha (-2.7%), Dinamarca (-2.4%),
França (-2.2%) e Irlanda (-2.0%).

No decurso dos últimos anos, o efectivo de vacas aleitantes registou
um crescimento contínuo, ao mesmo tempo que o efectivo de vacas
leiteiras apresentava uma baixa tendencial, ligada à melhoria da
produtividade leiteira e à existência da quotas de produção. O
inquérito de 2002 revela uma alteração desta tendência, pondo em

this epidemic in 2001. In Germany (-542 000 heads, -3.7%) and in
France (-541 000 heads, -2.6%), decreases were also significant in
absolute terms.

The increases in Spain and Italy were due to a significant increase
in the dairy herd.

The European cattle population lost 5 million heads in 8 years
(-0.8% each year), with Northern European countries and the United
Kingdom, where dairy herds are considerably large, showing the
most significant decreases. Cattle population in Belgium, Denmark,
Germany and the Netherlands fell more than 12% over the same
period.

Total cow population should also fall (-600 000 heads, -1.8%),
reaching 31 938 thousand heads. Slaughter of animals held in the
farms as a result of the health crisis explains this situation. All
Member-States have seen their cow populations fall, except Spain
(+49 000 heads, +1.6%) and Italy (+8 000 heads, +0.3%).

In the United Kingdom, the number of cows fell once more
(-77 000 heads, -1.9%). Therefore, over a 5-year period, there was
a 10.6% fall (approximately half a million heads).

Livestock population fell in the Netherlands (-5.2%), in Belgium-
-Luxembourg (-3.6%), Germany (-2.7 %), Denmark (-2.4%), France
(-2.2%) and Ireland (-2.0%).

Over the last few years, the suckler cow herd increased continually,
whereas the dairy herd followed a downward trend, related to an
improvement in milk yield and to the establishment of production
quotas. The 2002 survey reveals a change in this trend, spotlighting
a decrease in the suckler herd (-2.5%). Part of this decrease may
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evidência uma redução do efectivo aleitante (-2.5%). Uma parte
da baixa é explicada pelo desaparecimento dos stocks de animais
retidos nas explorações durante a crise B.S.E.. Para além disso, poderá
estar associada com a alteração dos critérios de atribuição dos
prémios prevista no acordo de Berlim.

A Espanha com 1.9 milhões de cabeças, consolida a sua posição de
detentor do segundo maior efectivo aleitante europeu, depois da
França (4.2 milhões de cabeças). A Irlanda e o Reino Unido, que
também possuem efectivos importantes, registaram reduções
significativas (-3.2 e -3.0%). Nos últimos 5 anos o efectivo aleitante
no Reino Unido caiu 15%.

Em valor absoluto as maiores quebras registaram-se em França
(-68 000 cabeças), Reino Unido (-51 000 cabeças) e Alemanha
(-46 000 cabeças).

O efectivo de vacas leiteiras apresentou uma redução de 1.4% em
2002. Em 8 anos ocorreu uma quebra de 2.8 milhões de cabeças
(-12.3%). Em todos os países da U.E., com excepção uma vez mais
de Espanha (+5.9%) e Itália (+2.1%), este efectivo sofreu uma
redução. De referir que nestes países ocorreu nas duas últimas
campanhas um aumento das quotas leiteiras.

O efectivo bovino macho de 1 a 2 anos reduziu-se de forma sensível
(-254 000 cabeças, -3.8%), atingindo um nível próximo do de 2000
(6.36 milhões de cabeças).

Com excepção dos Países Baixos e da Bélgica, os países que
registaram as maiores quebras em 2002, foram os que apresentaram
em 2001 os acréscimos mais significativos, é o caso da Dinamarca
(-23.0%) e da França (-15.1%). Somente a Irlanda apresenta um
crescimento importante (+7.9%, +77 000 cabeças).

Em 4 anos a baixa das disponibilidades de animais de 1 a 2 anos
atinge -7.5%, na sequência da redução global do efectivo
reprodutor.

2.3. EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO E CONSUMO
DE CARNE

2.3.1. PRODUÇÃO INDÍGENA BRUTA

Em 2002 a Produção Indígena Bruta Comunitária de carne de bovino
(adultos e vitelos) deverá registar uma recuperação, estabelecendo-
-se em 7 564 000 t.e.c., o que representa um acréscimo de 3.7%
em relação ao ano anterior.

O ano de 2002 ficou marcado pelo retorno a um escoamento normal
da produção, após as dificuldades verificadas a partir de Outubro
de 2000, na sequência da crise B.S.E. e da epidemia da febre aftosa
(em 2001). Os bovinos retidos nas explorações em 2001,
essencialmente fêmeas, foram completamente escoados em meados
de 2002, tal como indica o inquérito do efectivo.

Ainda que abrangendo os abates suplementares destes animais, em
2002 a produção saída das explorações foi relativamente baixa,
7.061 milhões de t.e.c., valor cerca de -3% inferior ao atingido em
1999 (antes da crise). Em relação ao ano anterior a redução foi de
1.6%.

De referir que não são contabilizados nem para os abates nem para
a Produção Indígena Bruta, os bovinos destruídos no quadro da
luta contra a febre aftosa e os que foram retirados do consumo e
destruídos no quadro dos programas de destruição de animais com
mais de 30 meses no Reino Unido e os que foram objecto do regime
de abate para destruição no resto da Europa (isto em 2001, pois no
ano em análise apenas há que retirar os animais destruídos no Reino
Unido).

be explained by the elimination of stocks of animals held in the
farms during the BSE crisis. In addition, it may also be related with
changing criteria in premia allocation, stated in the Berlin
agreement.

Spain, with 1.9 million heads, reinforces its position as having the
second largest suckler cow herd, following France (4.2 million
heads). Ireland and the United Kingdom, who also have large herds,
suffered significant falls (-3.2% and -3.0%). Over the last 5 years,
the suckler herd in the United Kingdom fell 15%.

In absolute value, the largest falls happened in France (-68 000
heads), the United Kingdom (-51 000 heads) and Germany
(-46 000 heads).

The dairy cow herd fell 1.4% in 2002. Over an 8-year period, there
was a fall of 2.8 million heads (-12.3%). In all EU countries, except
once again Spain (+5.9%) and Italy (+2.1%), the dairy herd shrank.
It should be mentioned that in these two countries, there has been
an increase in milk quotas, over the two last marketing years.

The number of 1-2 year old male animals fell significantly
(-254 000 heads, -3.8%), reaching a level near to that of 2000
(6.36 million heads).

Except for the Netherlands and Belgium, the countries with the
sharpest falls in 2002 were the ones with the most significant
increases in 2001. This happened with Denmark (-23.0%) and
France (-15.1%). Only Ireland suffered an important increase
(+7.9%, +77 000 heads).

Over the last 4 years, the supply of 1-2 year old animals fell
-7.5 %, as a result of the global decrease in the breeding herd.

2.3. BEEF AND VEAL PRODUCTION AND
CONSUMPTION

2.3.1. GROSS INDIGENOUS PRODUCTION

In 2002, Community Gross Indigenous Production of beef and veal
should increase, totalling 7 564 000 tce, a 3.7% increase as
compared to the previous year.

Following the marketing difficulties after October 2000, as a result
of the BSE crisis and the foot-and-mouth disease epidemic (in 2001),
in 2002 marketing returned to normal. Cattle kept in the farm in
2001, basically female animals, was sold out by mid-2002, as shown
in the cattle population survey.

Although including supplementary slaughters of these animals, in
2002 output from the farms was relatively small, 7 061 million tce,
3% less than in 1999 (before the crisis). As compared to the previous
year, the decrease was 1.6%.

It should be mentioned that cattle destroyed within the framework
of the fight against the foot-and-mouth disease, cattle withdrawn
from consumption and destroyed under the programmes of
destruction of  >30 month-old animals in the United Kingdom as
well as cattle covered by the slaughter and destruction scheme in
the rest of Europe were not accounted for in terms of slaughters
nor of Gross Indigenous Production (this in 2001, since in 2002
only animals destroyed in the United Kingdom should be
withdrawn).
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Por sua vez, a Produção Indígena Bruta da U.E. de bovinos adultos
deverá atingir 6 817 000 t.e.c., registando-se um acréscimo de 4.0%
em relação a 2001.

Considerando adultos e vitelos, por Estados Membros, a progressão
ficou a dever-se maioritariamente à França (+112 000 t.e.c.), Irlanda
(+59 000 t.e.c.), Alemanha (+40 000 t.e.c.) e Reino Unido
(+34 000 t.e.c.). Apenas dois países observaram uma evolução
negativa, Áustria (-2 000 t.e.c.) e Espanha (-1 000 t.e.c.).

Os abates Comunitários de bovinos adultos em 2002 deverão atingir
6 740 000 t.e.c., o que representa um aumento de 3.6% em relação
a 2001 e uma redução de 2.4% relativamente a 1999.

Em 2002 a evolução sazonal dos abates ficou marcada pela saída
das vacas leiteiras retidas nas explorações no primeiro semestre do
ano, as quais foram absorvidas em grande parte pelo regime especial
de compra nos países que adoptaram este dispositivo.

Em cabeças o aumento dos abates de adultos em relação ao ano
anterior foi de 5.7%, o que se ficou a dever precisamente ao
acréscimo do abate de fêmeas. Pelo mesmo motivo, o peso médio
de abate diminuiu 2.0% em relação a 2001, estabelecendo-se em
337 Kg.

Em 2002, os abates de fêmeas na U.E. deverão atingir 11 020 000
cabeças (+11.2% em relação ao ano anterior), enquanto os de
machos totalizarão 10 484 000 cabeças (+0.4%).

No que se refere às fêmeas, a retoma do abate de vacas foi mais
marcante (+13.9%) que o de novilhas (+7.3%). O abate de vacas
estabeleceu-se em 6 684 000 cabeças, enquanto o de novilhas
atingiu 4 335 000 animais.

O importante aumento do abate de fêmeas ficou a dever-se ao
nível excepcionalmente baixo atingido em 2001, já que os programas
de destruição incidiram predominantemente nas fêmeas. No entanto,
em relação a 1999 ocorreu uma pequena baixa (-3.5%). Quanto às
vacas, a redução em relação a 1999, foi menos significativa, -0.8%.
Todos os países, com excepção de Áustria (-1.7%), apresentaram
em 2002 uma acréscimo dos abates de vacas relativamente ao ano
passado, particularmente Portugal (+176.8%), Irlanda (+31.7%),
Bélgica-Luxemburgo (+21.2%), Itália (+20.6%) e França (+15.1%).

EU's Gross Indigenous Production of adult cattle should reach 6
817 000 tce, a 4.0% increase as compared to 2001.

Considering adult animals and calves per Member-State, the upward
trend was largely due to France (+112 000 tce), Ireland (+59 000
tce), Germany (+40 000 tce), and the United Kingdom (+34 000
tce). Only two countries suffered a decrease, Austria (-2 000 tce)
and Spain (-1 000 tce).

In 2002, Community cattle slaughters should reach 6 740 000 tce,
a 3.6% increase as compared to 2001 and a 2.4% decrease from
1999.

Seasonal slaughter changes were marked by dairy cows leaving the
farms where they had been kept for the first half of the year, which
were partly covered by the special purchasing scheme in the
countries that adopted it.

In heads, the increase in adult slaughters from the previous year
was 5.7%, which was precisely due to the increase in female
slaughters. For the same reason, the average slaughter weight fell
2.0 % as compared to 2001, to 337 Kg.

In 2002, total female cattle slaughters in the EU should reach
11 020 000 heads (+11.2% as compared to the previous year),
whereas male slaughters should total 10 484 000 heads (+0.4%).

As regards female cattle slaughters, the increase in cow slaughters
was steeper (+13.9%) than that of heifers (+7.3%). Cow slaughters
settled at 6 684 000 heads, whereas heifer slaughters reached
4 335 000 animals.

The significant increase in female slaughters was due to the
exceptionally low level of 2001, since destruction programmes
covered mostly females. However, as compared to 1999, there was
a slight decrease (-3.5%). As to cows, the fall from 1999 was less
significant (-0.8%). In 2002, cow slaughters increased from last
year in all countries, except Austria (-1.7%), particularly in Portugal
(+176.8%), Ireland (+31.7%), Belgium-Luxembourg (+21.2%),
Italy (+20.6%) and France (+15.1%).
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Por outro lado, em relação a 1999 registou-se uma progressão na
Bélgica-Luxemburgo (+44.1%), França (+10.7%) e Áustria
(+16.7%), o que deverá acarretar uma redução do efectivo nos
próximos anos.

Nos países detentores de um importante efectivo aleitante (França,
Itália, Reino Unido), o aumento do abate de vacas reflectiu a baixa
do efectivo de vacas aleitantes posta em evidência no inquérito ao
efectivo realizado em Maio-Junho.

No que respeita ao abate de novilhas, em relação a 1999 ocorreu
uma quebra de 7.3%. O abate de novilhas aumentou
particularmente em França (+19.0%), Irlanda (+11.2%) e Alemanha
(+9.1%).

Quanto ao abate de machos, o valor atingido em 2002 foi
ligeiramente superior ao ano anterior, +42 000 cabeças (+0.4%).
No entanto, a evolução por categorias é distinta, assim, enquanto o
abate de novilhos regista uma redução de 2.9%, o abate de bois

On the other hand, as compared to 1999 there was an increase in
Belgium-Luxembourg (+44.1%), France (+10.7%) and Austria
(+16.7%), which should lead to a decrease in population over the
next few years.

In the countries with a large suckler herd (France, Italy, the United
Kingdom), the increase in cow slaughters reflected the decrease in
population revealed by the May-June cattle population survey.

As regards heifer slaughters, there was a 7.3% decrease from 1999.
Heifer slaughters increased particularly in France (+19.0%), Ireland
(+11.2%) and Germany (+9.1%).

As to male slaughters, the 2002 figure was slightly above that of
the previous year (+42 000 heads, +0.4%). However, changes differ
according to category: whereas young bull slaughters fell 2.9%,
bullock slaughters suffered a considerable increase (+13.0%). Young
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observa um importante acréscimo (+13.0%). O abate de novilhos
para consumo estabeleceu-se em 8 016 000 cabeças, ao passo que
o de bois foi de 2 468 000 animais.

Nos últimos dez anos a produção europeia de machos diminuiu em
cerca de 10%, o que corresponde à baixa global do efectivo.

No que se refere ao abate de bois, o acréscimo resulta
fundamentalmente da evolução registada nos maiores produtores
deste tipo de carne, o Reino Unido (+8.0%) e a Irlanda (+22.0%).
Em relação a 1999 ocorreu uma baixa de 2.4%.

Quanto à produção de novilhos, a tendência europeia é também
para a baixa. A produção proveniente dos países do Norte da Europa,
onde esta produção era importante, sendo estes países exportadores
líquidos, diminuiu fortemente, enquanto os países do Sul mantiveram
ou desenvolveram mesmo a sua produção. Assim, a produção
acumulada dos 4 principais produtores do Norte da Europa (Bélgica,
Dinamarca, Alemanha e Países Baixos) diminuiu quase 40% em
relação a 1992. Em França o abate de novilhos reduziu-se 15% nos
últimos 6 anos. Pelo contrário, a produção dos países do Sul
(Espanha, Itália, Portugal e Grécia) manteve-se relativamente estável
durante o mesmo período. A sua quota na produção europeia passou
de 39% em 1993 para 45% em 2002.

Em 2002, as disponibilidades de vitelos na U.E. foram inferiores em
cerca de 339 000 cabeças às de 2001 (-1.2%). Esta evolução ficou
a dever-se no essencial à redução do efectivo de vacas (menos
334 000 animais nascidos). Cerca de 20% destes vitelos destinaram-
-se ao abate, verificando-se em relação ao ano anterior um aumento
de 2.2% na produção de carne de vitelo. Deste modo, as
disponibilidades para a produção de carne vermelha apresentam
uma baixa de 1.9%. Desde 2000, a redução tem sido de cerca de
400 000 cabeças/ano.

Os abates de vitelos na U.E. em 2002 atingiram 5.609 milhões de
cabeças, enquanto em tonelagem o valor foi de 760 000 t.e.c.
(+0.4%). O peso médio de carcaça de vitelo abatido registou uma
redução de 2.3 Kg (137.8 para 135.5 Kg). Esta baixa ficou a dever-
-se fundamentalmente à redução verificada nos Países Baixos
(-9.1%), uma vez que em 2001 se tinha verificado um acréscimo
de 17 Kg, face à retenção destes animais nas explorações de engorda
durante o período de restrição à circulação de animais, na sequência
da febre aftosa.

O principal país produtor de carne de vitelo, a França, registou um
ligeiro decréscimo da tonelagem abatida (-0.6%), enquanto o
segundo maior produtor, os Países Baixos, se pautou pelo aumento
(+5.6%).

2.3.2. MEDIDAS DE RETIRADA

Durante o primeiro trimestre de 2002 a Comissão Europeia manteve
o Regime Especial de Compra, o qual se concentrou especialmente
nos meses de Janeiro e Fevereiro, incidindo sobretudo em vacas.
Este regime seguiu-se ao Regime de Compra para Abate e Destruição
de animais com mais de 30 meses, machos ou fêmeas, que vigorou
no 1º semestre de 2001.

O regime especial de compra permitiu retirar do mercado 161 551
t.e.c. em 2001 e 42 347 t.e.c. em 2002. A França e a Irlanda
representaram em 2002 cerca de 70% deste volume. As pequenas
quantidades adquiridas na Alemanha e na Bélgica e a não adopção
deste regime nos Países Baixos e na Dinamarca não permitiram uma
recuperação do preço das fêmeas. Em 2002, os volumes retirados
representaram apenas 0.5% da produção Comunitária.

A partir de Dezembro de 2001 a Comissão Europeia começou a
retirar de stock a carne comprada em 2001 com destino à ajuda
alimentar. Assim, procedeu à transformação de 26 000 t.e.c. de

bull slaughters for consumption settled at 8 016 000 heads, whereas
bullock slaughters reached 2 468 000 animals.

Over the last ten years, European male output fell approximately
10%, corresponding to the global drop in population.

As regards bullock slaughters, the increase basically results from
the changes occurred in the main producers of this type of meat:
the United Kingdom (+8.0%), and Ireland (+22.0%). As compared
to 1999, there was a 2.4% fall.

As to young bull output, there was also a downward trend. Output
from Northern European countries, where young bulls played an
important part (these countries are net exporters), fell considerably,
whereas Southern countries maintained or even increased their
output. Therefore, the joint output of the four major Northern
European producers (Belgium, Denmark, Germany and the
Netherlands) fell almost 40% as compared to 1992. In France, young
bull slaughters fell 15% over the last 6 years. On the contrary,
production from Southern countries (Spain, Italy, Portugal and
Greece) remained reasonably stable over the same period. Their
share in European output moved from 39% in 1993 to 45% in
2002.

In 2001, EU calf availability was 339 000 heads lower than in 2001
(-1.2%). This was basically due to the decrease in cow population
(-334 000 animals born). Approximately 20% of these calves were
directed to slaughtering, with a 2.2 % increase from the previous
year in the production of veal. Therefore, supply for producing red
meat fell 1.9%. Since 2000, the decrease has been approximately
400 000 heads/year.

Calf slaughters in the EU reached 5.609 million heads, that is,
760 000 tce (+0.4%). There was a slight decrease in the average
weight of slaughtered calf carcass (2.3 kg - from 137.8 to 135.5
kg). This decrease was due to the fall in the Netherlands (-9.1%),
since in 2001 there had been a 17-kg increase, caused by the fact
that animals were held within fattening farms during the ban to
animal movements, following the outbreak of foot-and-mouth
disease.

The main veal producing country, France, recorded a slight decrease
in tons slaughtered (-0.6%), whereas the second largest producer,
the Netherlands, suffered a 5.6% increase.

2.3.2. WITHDRAWAL MEASURES

Over the first quarter of 2002, the European Commission
maintained the Special Purchase Regime, focused on January and
February and covering mostly cows. This regime followed the
Purchase Regime for Slaughter and Destruction of >30-month old
animals, male or female, which was in force over the first half of
2001.

The special purchase regime enabled to withdraw from the market
161 551 tce in 2001 and 42 347 tce in 2002. France and Ireland
accounted in 2002 for approximately 70% of this volume. The
small amounts purchased in Germany and in Belgium and the non-
adoption of this regime in the Netherlands and in Denmark did not
allow a recovery in female prices. In 2002, the volumes withdrawn
accounted for only 0.5% of the Community output.

From December 2001 onwards, the European Commission started
to withdraw from stock the meat bought in 2001 for food aid.
Therefore, it transformed 26 000 tce of meat from the special
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carne proveniente do regime especial de compra na Alemanha, para
uma operação de ajuda alimentar à Coreia do Norte.

A partir de 11 de Junho de 2002 a Comissão efectuou vendas por
adjudicação de carne dos stocks de Intervenção.

Tendo em conta as vendas realizadas em 2002 e os volumes
comprados no quadro do regime especial de compra que foram
destruídos (Irlanda, França), os stocks públicos no final de Dezembro
estabeleceram-se em cerca de 270 000 t.e.c..

purchase regime in Germany, for a food aid operation in North
Korea.

From 11 June 2002 onwards, the Commission sold by public
tendering procedure meat from Intervention stocks.

Considering sales in 2002 and the amounts bought within the
framework of the Special Purchase Regime that were destroyed
(Ireland, France), public stocks at the end of December settled at
270 000 tce.
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2.3.3. CONSUMO INDÍGENA BRUTO

Em 2002, o Consumo Indígena Bruto da U.E. para o sector bovino
deverá atingir 7 448 000 t.e.c., o que representa um acréscimo de
9.7% (+660 300 t.e.c.) em relação ao ano anterior. Relativamente
a 1999, ano antes da crise, ainda ocorreu uma pequena diminuição,
-1.7% (-126 600 t.e.c.).

Em 2001, a nova crise B.S.E. acarretou uma quebra do consumo de
carne de bovino, particularmente no 1º trimestre do ano (-18.5%).
No segundo semestre do ano o consumo começou a recuperar,
evolução esta que prosseguiu em 2002, mas de forma mais lenta.

A retoma do consumo não teve a mesma expressão em todos os
países. De uma maneira geral, os acréscimos foram maiores nos países
onde as quebras em 2001 tinham sido mais significativas. Alguns
países conseguiram mesmo atingir um nível superior ao pré-crise,
caso da França, Grécia e Suécia. Pelo contrário, o consumo reduziu-
se para um nível inferior ao de 1999, na Alemanha, Espanha e
Finlândia. Outros países como a Irlanda, os Países Baixos, o Reino
Unido e a Bélgica, que não tinham apresentado em 2001 uma redução
do consumo, exibiram em 2002 níveis relativamente elevados.

Para os bovinos adultos o consumo atingiu 6 605 000 t.e.c.,
registando-se um acréscimo de 11.2%.

No que se refere aos vitelos o consumo estimado foi de 756 000
t.e.c., verificando-se uma ligeira recuperação relativamente ao ano
anterior, +0.2%. A evolução nos principais países consumidores de
carne de vitelo foi a seguinte: França, +1.3%, Itália, +3.6% e
Alemanha, +13.5%.

2.3.4. SALDO PRODUÇÃO/CONSUMO
E TAXA DE AUTO-APROVISIONAMENTO

O Saldo Comunitário de Produção/Consumo passou de 503 700
t.e.c. em 2001 para 116 000 t.e.c. em 2002, reduzindo-se desta
forma significativamente o excedente de produção.

De forma análoga, segundo o Balanço Comunitário de carne de
bovino, a Taxa de Auto-Aprovisionamento passa de 108.9 para
101.6 %, valor bastante próximo da auto-suficiência.

A evolução registada em 2002 ficou a dever-se sobretudo à
recuperação do consumo.

2.3.3. GROSS INDIGENOUS CONSUMPTION

In 2002, the EU Gross Indigenous Consumption for the cattle sector
should reach 7 448 000 tce, a 9.7% increase (+660 300 tce) as
compared to the previous year. As compared to 1999, the year
before the crisis, there was still a slight decrease (-1.7%, -126 600
tce).

In 2001, the new BSE crisis led to a decrease in beef and veal
consumption, particularly in the first quarter of the year (-18.5%).
In the second quarter, consumption started to recover. This trend
proceeded in 2002, although at a slower pace.

The recovery in consumption varied from one country to another.
Overall, increases were higher in the countries where falls in 2001
had been most significant. Some countries, such as France, Greece
and Sweden, were even able to reach a level higher than the pre-
-crisis level. On the contrary, consumption fell to a level below
that of 1999, in Germany, Spain and Finland. Other countries such
as Ireland, the Netherlands, the United Kingdom and Belgium, who
in 2001 did not suffer any fall in consumption, showed in 2002
relatively high levels.

For adult cattle, consumption reached 6 605 000 tce, an 11%
increase.

As regards calves, consumption totalled 756 000 tce, a 0.2%
increase. Changes in the major veal producing countries were as
follows: France, +1.3%, Italy, +3.6% and Germany, +13.5%.

2.3.4. PRODUCTION/CONSUMPTION BALANCE
AND DEGREE OF SELF-SUFFICIENCY

The EU Production/Consumption Balance went from 503 700 tce
in 2001 to 116 000 tce in 2002, therefore reducing significantly
the output surplus.

Likewise, according to the EU's beef and veal balance, the degree
of self-sufficiency fell from 108.9% to 101.6%, a figure very close
to self-sufficiency.

Changes recorded in 2002 were largely due to the increasing
consumption.
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2.4. EVOLUÇÃO DOS PREÇOS

2.4.1. BOVINOS ADULTOS

Depois da quebra de 14.3% em 2001, o preço médio ponderado à
produção de bovinos adultos na U.E. apresentou um acréscimo de
7.4% em 2002, estabelecendo-se em 239.50 EUR / 100 Kg Peso
carcaça. De qualquer modo, manteve-se -5.4% abaixo do valor de
1999. A partir de um mínimo atingido em Março de 2001, com
cerca de 2.1 EUR/ Kg, o preço médio recuperou no início de 2002,
atingindo 2.4 EUR / Kg, conservando-se relativamente estável
durante todo o ano, apesar da inexistência de quaisquer medidas
de sustentação do mercado a partir de Março de 2002.

Em 2002, com excepção da Finlândia, Suécia e Grécia, todos os
outros Estados Membros viram os seus preços aumentar
relativamente a 2001.

Nalguns países do Sul da Europa, importadores líquidos de carne e/
/ou animais, que apresentaram uma retoma significativa do
consumo, os preços apresentaram um aumento importante,
anulando a baixa de 2001. É o caso de Itália em os acréscimos em
relação a 1999 e 2001 foram, respectivamente, +2.2 e +13.8%. Em
Espanha em 2002 os preços progrediram +13.2%, anulando
completamente a quebra de 2001. Em Portugal também se verificou
um preço superior ao de 1999 (+1.2%). Recorde-se que em 2001
Portugal tinha observado uma redução muito ligeira já que as
medidas de retirada foram aplicadas em força.

2.4. PRICES

2.4.1. ADULT CATTLE

Following the 14.3% fall in 2001, the average weighted producer
price of adult cattle in the EU increased 7.4% in 2002, settling at
239.50 EUR / 100 kg carcass weight. But it still remained 5.4%
below the 1999 level. From a minimum reached in March 2001, at
2.1 EUR/ Kg, the average price recovered at the beginning of 2002,
reaching 2.4 EUR / Kg, then it remained relatively stable over the
year, although there were no market support measures after March
2002.

In 2002, all Member States, except Finland, Sweden and Greece,
witnessed a price increase as regards 2001.

In some Southern European countries, net importers of meat and/
/or animals, which suffered a significant recovery in consumption,
prices increased considerably, cancelling the 2001 fall. Such is the
case of Italy where increases from 1999 and 2001 were +2.2% and
+13.8%, respectively. In Spain, in 2002, prices increased 13.2%,
totalling cancelling the 2001 fall. In Portugal, prices were also above
1999 levels (+1.2%). It should be recalled that in 2001, Portugal
had already suffered a very slight decrease since withdrawal
measures were fully enforced.
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Nos países do Norte da Europa Continental, excedentários em carne
de bovino e normalmente exportadores para os países do Sul, Países
Baixos, Dinamarca e Bélgica, onde o consumo interno pouco foi
afectado pela crise, os preços em 2002 não atingiram o nível de
1999, verificando-se decréscimos de, respectivamente, 22.2, 10.0
e 9.5%.

Na Alemanha onde a baixa de consumo foi significativa, os preços
registaram uma baixa de 11.1% relativamente a 1999.

Na Irlanda a baixa dos preços em 2001 foi relativamente pouco
significativa (-7.0%), graças às medidas de retirada, que foram postas
em prática rapidamente e em grande escala.

Pelo contrário, os preços sofreram uma redução no 2º semestre de
2002, na sequência das dificuldades em encontrar fluxos de
exportação para os Países Terceiros e à inexistência de dispositivos
de retirada.

Em França (+2.8%) a retoma de 2002 foi mais fraca que nos outros
países, devido a um nível relativamente elevado de produção.

A evolução global dos preços resultou de um grande aumento dos
preços dos machos, nomeadamente dos novilhos e um aumento
pouco significativo das vacas.

Os preços das vacas O3, após terem atingido um nível
excepcionalmente baixo em 2001, nomeadamente nos Países Baixos
e na Alemanha, recuperaram no 1º semestre de 2002. Apesar desta
melhoria, mantiveram-se a um nível bastante inferior ao anterior à
crise.

Pelo contrário, os preços dos novilhos apresentaram uma evolução
mais positiva. A forte recuperação, que se registou durante o 2º
semestre de 2001, permitiu que o nível atingido em 2002 fosse
próximo do verificado em 1999.

Os preços expressos em EUR / Kg Peso Vivo (Reg. (CE) nº 2705/
/98) apresentaram também uma evolução positiva, 1.16940 EUR /
/ Kg Peso Vivo em 2002, tendo sido de 1.10791 EUR em 2001,
observando-se um acréscimo de 5.6%. Apenas o Reino Unido
(-1.9%) e os Países Baixos (-0.7%) se pautaram pela redução dos
preços em 2002. Pelo contrário, os maiores acréscimos registaram-
-se em Espanha (+14.4%) e na Alemanha (+14.0%).

In mainland Northern European countries, beef and veal surplus
producers and usual exporters to Southern countries, the
Netherlands, Denmark and Belgium, where domestic consumption
was not much affected by the crisis, prices in 2002 did not reach
1999 levels, with decreases of -22.2%, -10.0% and -9.5%,
respectively.

In Germany, where the fall in consumption was significant, prices
fell 11.1% as compared to 1999.

In Ireland, the price fall in 2001 was relatively insignificant
(-7.0%), thanks to withdrawal measures, which were enforced
swiftly and in a large scale.

On the contrary, prices suffered a decrease in the second half of
2002, given the difficulty in finding exporting channels to Third
Countries and the lack of withdrawal mechanisms.

In France (+2.8%), the 2002 recovery was less significant than in
the other countries, due to a relatively high production level.

Global price changes resulted from the large increase in male prices,
namely young bulls, and to the small increase in cows.

O3 cow prices, after having reached an exceptionally low level in
2001, namely in the Netherlands and in Germany, recovered over
the first semester of 2002. In spite of this increase, they remained
at a considerably lower level than before the crisis.

On the contrary, young bull prices suffered a more positive change.
The strong recovery during the 2nd half of 2001 pushed the 2002
price level close to that of 1999.

Prices in EUR / kg live weight (Reg. (CE) nº 2705/98) also underwent
a positive change, 1.16940 EUR / kg live weight in 2002, from
1.10791 EUR in 2001 (+5.6%). Only the United Kingdom
(-1.9%) and the Netherlands (-0.7%) suffered price decreases in
2002. The largest increases occurred in Spain (+14.4%) and in
Germany (+14.0%).
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2.4.2. Vitelos

Em 2002 o preço médio Comunitário dos vitelos de 8 dias a 3
semanas destinados a engorda estabeleceu-se em 203.489 EUR /
/ cabeça, tendo sido de 177.910 EUR / cabeça em 2001, o que
corresponde a um acréscimo de +14.4%. A retoma dos preços na
U.E. pode explicar-se pelo aumento da procura desta carne num
contexto de baixa oferta (redução do número de vitelos nascidos).

O preço médio Comunitário deste tipo de vitelos situou-se a um
nível superior ao de 2001 ao longo de todo o ano, com excepção
do mês de Janeiro, em que se deu um ligeiro decréscimo (-2.3%).
Os maiores acréscimos deram-se no último trimestre do ano (+25.1
a +28.3%).

Por países, a Alemanha e a Espanha apresentaram um aumento
significativo, respectivamente, 22.5 e 21.1%, no entanto isto não
foi suficiente para ultrapassar o nível de preços de 2000.

A Itália volta a apresentar este ano o preço mais elevado para este
tipo de vitelos (260.414 EUR / cabeça), seguindo-se-lhe a Espanha
(235.230 EUR / cabeça) e a Irlanda (225.575 EUR / cabeça). No
Reino Unido o acréscimo foi insignificante (+0.1%), já que na
ausência de exportações o mercado deste tipo de animais depende
exclusivamente da procura por parte dos produtores de bovinos
adultos.

Quanto aos vitelos magros de <300 Kg (de 6 a 12 meses) o preço
médio Comunitário foi de 198.382 EUR / 100 Kg de peso vivo, face
a 164.493 EUR / 100 Kg de peso vivo em 2001 (+ 20.6%).

O preço médio Comunitário deste tipo de vitelos foi superior ao do
ano anterior durante todo o ano, atingindo os acréscimos mensais
4.5 a 28.1 %.

O país que apresentou uma maior progressão em relação ao ano de
2001 foi a França, passando assim a apresentar o preço mais elevado
para este tipo de vitelos (239.593 EUR / 100 Kg peso vivo),
ultrapassando a Itália (216.091 EUR / 100 Kg peso vivo). Apenas
no Reino Unido se registou uma diminuição insignificante (99.876
para 99.835 EUR / 100 Kg peso vivo).

Já no que se refere aos vitelos de carne (6 meses) o preço médio
Comunitário atingiu 451.300 EUR / 100 Kg de peso carcaça, contra
428.534 EUR no ano anterior, sendo o acréscimo de 5.3%. Por
países a evolução foi distinta, assim, enquanto a França (-1.9%) e
os Países Baixos (-1.0%) se pautaram pela redução, a Bélgica
(+11.4%), mas principalmente a Itália (+31.8%) registaram um
crescimento. Na Itália o consumo de carne de vitelo recuperou após
a crise de B.S.E. em 2001. Os preços destes vitelos nos Países Baixos
foram baixos no 1º semestre do ano devido à elevada oferta e às
dificuldades de expedição para Itália.

Em relação a 2001, os maiores acréscimos verificaram-se no 2º
semestre do ano (+9.3 a +16.2 %).

Continua a ser a França que possui o preço mais elevado para este
tipo de vitelos (512.750 EUR / 100 Kg peso carcaça), seguindo-se-
-lhe a Bélgica (484.005 EUR).

2.4.2. CALVES

In 2002, the average Community price of 8-day to 3-week calves

for fattening settled at 203.489 EUR /head as compared to 177.910
EUR /head in 2001 (a 14.4% increase). The EU price recovery can
be explained by the increase in demand of this meat within a context
of low supply (decrease in the number of calves born).

The Community average price of this type of calf was above that of
2001 all year long, except in January when a slight decrease occurred
(-2.3%). The highest increases occurred over the last quarter of the
year (+25.1% to +28.3%).

Per country, Germany and Spain showed significant increases,
respectively +22.5% and +21.1%. However, this was not enough
to overshoot the 2000 price level.

Italy once again led in terms of prices for these calves (260.414
EUR/ head), followed by Spain (235.230 EUR / head) and Ireland
(225.575 EUR / head). In the United Kingdom, the increase was
insignificant (+0.1%), since in the absence of exports, the market
for this type of animals depends exclusively on demand by producers
of adult cattle.

As to lean <300 kg (6-12 month old) calves, the average Community
price was 198.382 EUR / 100 kg live weight, as compared to
164.493 EUR / 100 kg live weight in 2001 (+20.6%). The
Community average price of this type of calf was up from the
previous year all year long, with monthly increases of 4.5% to
28.1%.

The country that had the steepest increase from 2001 was France,
which has now the highest price for this type of calf (239,593 EUR /
/ 100 Kg live weight), outdoing Italy (216,091 EUR / 100 Kg live
weight). Only the United Kingdom suffered an insignificant decrease
(99,876 to 99,835 EUR / 100 Kg live weight).

As to beef calves (6-month old), the average Community price
reached 451.300 EUR / 100 kg carcass weight, as compared to
428.534 EUR in the previous year (+5.3%). Per country, prices
changed differently: whereas France (-1.9 %) and the Netherlands
(-1.0 %) fell, Belgium (+11.4 %), and particularly Italy (+31.8 %)
increased. In Italy, veal consumption recovered after the BSE crisis
in 2001. Calf prices in the Netherlands were low in the first semester
due to the large supply and to dispatching difficulties to Italy.

As compared to 2001, the steepest increases occurred in the second
semester (+9.3 to +16.2 %).

France is still a price leader for this type of calf (512.750 EUR /
/ 100 kg carcass weight), followed by Belgium (484.005 EUR).
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2.5. EVOLUÇÃO DAS TROCAS

2.5.1. TROCAS INTRA-COMUNITÁRIAS

Depois de terem sido fortemente perturbadas em 2001 em
consequência das crises sanitárias, as trocas intra-Comunitárias de
carne e animais vivos apresentaram em 2002 uma retoma, à
semelhança do que aconteceu em 1997 relativamente à crise B.S.E.
de 1996.

Se em 2001 os operadores privilegiaram um aprovisionamento de
origem nacional, progressivamente a recuperação do consumo nos
países deficitários (Itália, Portugal e Grécia) provocou um acréscimo
das importações. No entanto, no início de 2002, na sequência de
informações pondo em causa a fiabilidade dos testes realizados na
Alemanha e o aparecimento de um 1º caso humano da nova variante
de doença de Creutzfeld Jacob na Itália, as trocas com estes países
abrandaram o ritmo da retoma do consumo na U.E..

As importações do Reino Unido apresentaram um aumento,
provindo sobretudo da Irlanda, Países Baixos e Alemanha. As
exportações dos Países Baixos e da Bélgica - países excedentários e
onde a crise não afectou de forma significativa o consumo -
aumentaram em relação a 2001, sem ter atingido o valor de 1999.
Na Alemanha onde a crise foi muito grave, as exportações
aumentaram, mas as importações apresentaram apenas uma retoma
muito fraca.

Em 2002 as trocas de animais vivos para abate de mais de 300 Kg
de Peso Vivo - bovinos adultos - reduziram-se em cerca de 24%.
Recorde-se que em 2001 tinha ocorrido uma quebra de quase 50%.
Com 155 000 cabeças estas trocas foram apenas cerca de metade
do montante registado em 1999.

As importações italianas, que representam cerca de 60% das trocas
intra-Comunitárias - sendo a França o principal fornecedor -
registaram uma forte redução no 1º semestre. Pelo contrário, as
exportações irlandesas para o Reino Unido mantiveram-se estáveis.
As exportações alemãs para Itália praticamente desapareceram, em
proveito das espanholas.

Quanto às trocas de carne de bovino fresca, estas apresentaram
um acréscimo de 10.9% em relação ao ano anterior, atingindo-se
1 100 000 t.e.c.. Com uma forte quebra no 1º semestre de 2001, as

2.5. TRADE

2.5.1. INTRA-COMMUNITY TRADE

After being greatly affected in 2001 by the health crisis, meat and

live animal intra-Community trade recovered in 2002, as it had

happened in 1997 following the1996 BSE crisis.

If, in 2001, operators favoured national supply, the consumption

recovery in deficit countries (Italy, Portugal and Greece) gradually

led to an increase in imports. However, in the beginning of 2002,

following information challenging the reliability of tests made in

Germany, and concerning the first human case of the Creutzfeld

Jacob disease in Italy, trade with these countries slowed down the

consumption recovery in the EU.

United Kingdom imports increased, and they came mainly from

Ireland, the Netherlands and Germany. Exports from the Netherlands

and Belgium - surplus countries where the crisis did not affect

consumption much - increased from 2001, without reaching 1999

levels. In Germany, where the crisis was very serious, exports

increased, but imports recovered only slightly.

In 2002, trade of >300 Kg live weight live animals for slaughtering

- adult cattle - fell approximately24%. It should be recalled that in

2001 the fall was almost 50%. With 155 000 heads, this trade

corresponded to approximately half the 1999 figure.

Italian imports, which account for 60% of intra-Community trade

- with France as the major supplier - fell considerably over the first

semester. On the contrary, Irish exports to the United Kingdom

remained stable. German exports to Italy virtually disappeared, to

the benefit of Spanish ones.

Intra-Community trade of fresh beef and veal increased 10.9% as

compared to the previous year, totalling 1 100 000 tce. With a

deep fall in the first semester of 2001, trade followed the
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trocas acompanharam a retoma do consumo no 2º semestre,
desenvolvendo-se ao longo do ano seguinte.

A estrutura das trocas foi significativamente alterada no decurso da
última crise. Por um lado, a baixa do consumo reduziu as
necessidades dos países deficitários como a Itália, por outro, as
disponibilidades para exportação dos países excedentários variam
em função do seu consumo interno e da importância das medidas
de sustentação do mercado, como o regime especial de compra.

Na Alemanha o fraco consumo acarretou um aumento dos
excedentes, de forma que este país se tornou o 1º exportador
Comunitário de carne de bovino fresca/refrigerada desde 2001.
Ultrapassou ainda a França no lugar de 1º país fornecedor de Itália.

Os Países Baixos também aumentaram as suas vendas. A Irlanda
ficou limitada ao mercado britânico, sendo fortemente
concorrenciada pela Alemanha e Países Baixos. A França recuperou
a sua quota de mercado com destino à Grécia, que tinha perdido
em 2001, em proveito da Alemanha e dos Países Baixos. As
exportações espanholas destinadas a Portugal recuperaram após a
quebra de 2001.

2.5.2. TROCAS EXTRA-COMUNITÁRIAS

As exportações Comunitárias de animais vivos, carnes e conservas
de bovinos, apresentaram em 2002 um aumento de cerca de 15%
(+80 000 t.e.c.), atingindo 625 000 t.e.c.. Recorde-se que em 2000
tinha ocorrido uma quebra, na sequência do esgotamento dos stocks
de Intervenção e que em 2001 o mesmo se tinha passado devido às
restrições sanitárias impostas por grande número de países devido
à B.S.E. e à febre aftosa.

O contingente previsto pela Organização Mundial do Comércio
(821 700 t.e.c.) para o período de 1 de Julho de 2001 a 30 de
Junho de 2002 apenas foi utilizado em cerca de 59%.

O aumento do volume exportado explica-se pela retoma das
exportações de animais vivos (+37 000 t.e.c.) e pela ajuda alimentar
à Coreia do Norte (26 000 t.e.c.). Todavia, cerca de 60 000 t.e.c. de
carne alemã foram vendidas para a Rússia sem ajudas.

A Rússia, que representou praticamente o único destino das
exportações Comunitárias de carne, manteve as suas compras ao
nível de 2001. A Irlanda conseguiu vender alguma carne para o
Egipto no final do ano, graças ao aumento das restituições.

A estrutura da exportação do sector em 2002 foi a seguinte: 68.4%
de carne congelada, 18.4% de carne fresca, 8.4% de animais vivos
e 4.7% de conservas.

Em 2002 as importações europeias do sector bovino, provenientes
de Países Terceiros, deverão estabelecer-se em 396 000 t.e.c., o
que indica um aumento de cerca de 9% em relação ao ano
precedente. Em Fevereiro de 2002 a U.E. levantou o embargo à
importação de carne fresca proveniente da Argentina e do Uruguai,
o qual tinha sido imposto em 31 de Março de 2001, na sequência
do aparecimento de febre aftosa nestes dois países. A U.E. abriu
igualmente um contingente preferencial temporário à Argentina de
10 000 t.e.c. de carne de boi de qualidade, com o intuito de ajudar
este país em crise económica.

Os principais compradores foram o Reino Unido, a Alemanha e a
Itália.

A estrutura da importação do sector em 2002 foi a seguinte: 33.2%
de carne congelada, 31.3% de conservas, 28.9% de carne fresca e
6.6% de animais vivos.

consumption recovery over the second semester, increasing over
the following year.

The structure of trade changed significantly during the latest crisis.
On one hand, the fall in consumption reduced the needs of deficit
countries such as Italy; on the other hand, the supply available for
exporting from surplus countries varied according to their domestic
consumption and to the importance of market support measures,
such as the Special Purchase Regime.

In Germany, poor consumption led to an increase in surplus, and
therefore this country became the leading EU exporter of fresh/
chilled beef and veal after 2001. It also outdid France as the major
Italy supplier.

The Netherlands also increased their exports. Ireland was limited
to the British market, with strong competition from Germany and
the Netherlands. France recovered its market share in the Greek
market, which it had lost in 2001, to the benefit of Germany and
the Netherlands. Spanish exports to Portugal recovered, after
the2001 fall.

2.5.2. EXTRA-COMMUNITY TRADE

Community exports of live animals, beef and veal, and preserves
increased approximately 15% (+80 000 tce), totalling 625 000 tce.
It should be recalled that in 2000, there had been a fall, following
the depletion of intervention stocks and that, in 2001, the same
happened due to the health restraints imposed by a large number
of countries after the BSE and foot-and-mouth disease outbreaks.

Only 59% of the quota anticipated by the World Trade Organisation
(821 700 tce) for the period between 1 July 2001 and 30 June
2002 was used.

The increase in exports is justified by the recovery in live animal
exports (+37 000 tce) and also by the food aid operation to North
Korea (26 000 tce). However, approximately 60 000 tce of German
beef and veal were sold to Russia without any help.

Russia, who was virtually the only destination of EU's beef and
veal exports, maintained its purchases at 2001 levels. Ireland was
able to sell some meat to Egypt, thanks to the increase in refunds.

The sector structure of exports in 2002 was as follows: 68.4% of
frozen meat, 18.4% of fresh meat, 8.4% of live animals and 4.7%
of preserves.

In 2002, European cattle sector imports from Third Countries should
settle at 396 000 tce, a 9% increase as compared to the previous
year. In February 2002, the EU lifted the ban to imports of fresh
beef and veal from Argentina and Uruguay, which had been imposed
on 31 March 2001, as a result of the outbreak of the foot-and-
-mouth disease in these two countries. The EU also opened a
temporary preferential quota for Argentina of 10 000 tce quality
ox meat, with the purpose of helping this country overcome its
economic crisis.

The major buyers were the United Kingdom, Germany and Italy.

The sector structure of imports in 2002 was as follows: 33.2% of
frozen meat, 31.3% of preserves, 28.9% of fresh meat and 6.6%
of live animals.
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2.6. PERSPECTIVAS PARA 2003

A redução da produção Comunitária deverá prosseguir em 2003 e
nos próximos anos, uma vez que o efectivo leiteiro deverá continuar
a reduzir-se, paralelamente ao aumento da produtividade leiteira,
nomeadamente nos países que apresentam problemas ambientais.
O aumento do número de vacas aleitantes, que até 2001
compensava parcialmente a baixa do efectivo leiteiro, foi
interrompido em 2002 pela 1ª vez de forma significativa. Esta
evolução poderá estar associada ao facto de alguns produtores
reduzirem os seus efectivos de forma a terem direito aos prémios à
extensificação.

A produção Comunitária em 2003 deverá apresentar uma redução
de cerca de 2.3%. Os abates de fêmeas que representam um pouco
menos de metade da produção deverão registar uma baixa de cerca
de -3% em relação a 2002. Pelo contrário, a redução do abate de
machos deverá ser mais moderada, da ordem de -1.6%, facto
associado ao aumento dos abates nos países do Sul da Europa e à
produção de bois na Irlanda.

A produção diminuirá em França, Países Baixos, Bélgica, Alemanha,
Reino Unido e Dinamarca. Ao invés, espera-se um aumento em
Itália, Espanha e Irlanda.

Perante a baixa sensível da oferta, a Comissão Europeia poderá
decidir colocar no mercado uma parte ou a totalidade dos stocks
públicos, quer de Intervenção, quer os que foram objecto do regime
especial de compra, estimados em 270 000 t.e.c. no final de 2002.
Estas acções já se iniciaram em 2002, mas envolveram quantidades
relativamente modestas (70 000 t.e.c.). As referidas medidas
permitiriam à Comissão livrar-se dos elevados custos dos stocks e
controlar uma eventual progressão dos preços, de modo a que estes
não se afastem dos previstos na Agenda 2000. Uma parte desta
carne poderia destinar-se à exportação para Países Terceiros. Deste
modo, as exportações Comunitárias poderiam atingir 670 000 t.e.c.,
nível próximo do atingido em 2000.

Tomando como hipótese que 75% dos stocks públicos fossem
lançados no mercado em 2003 (220 000 t.e.c.), bastaria apenas
que o consumo Comunitário se mantivesse em relação a 2002 para
equilibrar o mercado. O consumo tem ainda uma margem de
progressão na Alemanha e em menor grau na Itália. Todavia, o
abrandamento do crescimento económico, o aumento dos preços e
a forte concorrência da carne de porco e de aves deverão limitar a
procura da carne de bovino na maior parte dos outros países.

A evolução dos preços deverá ser positiva. A baixa oferta de fêmeas
permitirá uma recuperação dos preços das vacas. No caso dos
machos o aumento de preço será bastante mais moderado. Deste
modo, o preço médio Comunitário poderá aumentar cerca de 5%.

Quanto aos vitelos, a produção Comunitária poderá aumentar cerca
de 1.1% (+8 000 t.e.c.), se prosseguir o restabelecimento da oferta
holandesa e os abates na Alemanha e Itália crescerem ligeiramente.
Deste modo, o consumo Comunitário deverá também registar um
acréscimo (+0.9%), estimulado pelo consumo francês e pelo
consumo italiano, o qual poderá atingir um nível próximo do de
2000.

2.6. OUTLOOK FOR 2003

The downward trend in EU production should proceed in 2003
and over the next few years, since the dairy herd will continue to
dwindle, together with dairy yield, particularly in countries with
environmental problems. The increase in the number of suckler
cows, which up until 2001 partially offset the decrease in the dairy
herd, was checked for the first time in 2002. This change may be
associated to the fact that some producers reduced the size of their
herds in order to be entitled to extensification premia.

EU production in 2003 should fall approximately 2.3%. Female
slaughters, which account for a little less than half the production,
should fall around 3% from 2002. On the contrary, the decrease in
male slaughters should be more moderate, approximately -1.6%,
due to the increase in slaughters in Southern European countries
and to ox production in Ireland.

Production should fall in France, the Netherlands, Belgium,
Germany, the United Kingdom and Denmark. On the contrary, an
increase is anticipated in Italy, Spain and Ireland.

Given the considerable fall in supply, the European Commission
may decide to market part or all public stocks, both from
Intervention and under the Special Purchase Regime, estimated at
270 000 tce, at the end of 2002. These actions started already in
2002, but they involved relatively modest amounts (70 000 tce).
The measures mentioned would enable the Commission to
eliminate high stocking costs and to control a possible price increase,
so that prices remain close to those anticipated in Agenda 2000.
Part of this meat could be exported to Third Countries. Therefore,
EU exports could reach 670 000 tce, a figure close to that of 2000.

Supposing that 75% of public stocks were launched in the market
in 2003 (220 000 tce), all it would take to balance the market was
that EU consumption remained at 2002 levels. Consumption still
has room for increasing in Germany and to a lesser extent in Italy.
However, the slump in economic growth, the price increase and
the strong competition from pork and poultrymeat should restrain
demand for beef and veal in most other countries.

Price changes should be positive. The low female supply will allow
a recovery in cow prices. In the case of males, the price increase
will be considerably more moderate. Therefore, the average
community price might increase approximately 5%.

As to calves, EU production might increase approximately 1.1%
(8 000 tce), if the recovery in Dutch supply proceeds, and if
slaughters in Germany and Italy increase slightly. This way, EU
consumption should also increase (+0.9%), fostered by Italian and
French consumption, which should reach a level close to that of
2000.
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1. ANÁLISE DA CONJUNTURA

1.1. CONJUNTURA GLOBAL

Numa análise ao mercado de suínos em 2002, na União Europeia,
consideram-se relevantes alguns factos que a seguir se mencionam:

O efectivo diminuiu ligeiramente 8% em 2002 face a 2001. Este
decréscimo, deveu-se, em grande parte, ao facto de a Holanda e a
Bélgica estarem empenhadas em programas de redução do seu
efectivo a fim de resolverem problemas relativos a cargas poluentes.
Portugal registou uma diminuição de 1,9% em relação ao ano
anterior.

Relativamente à produção indígena bruta na União Europeia,
verificou-se um crescimento de 1,2% em relação a 2001. Os
programas de ordem ambiental levados a cabo pela Holanda e pela
Bélgica, bem como o facto da produção espanhola ter sido afectada
por uma epizootia de peste suína clássica no 1º trimestre de 2002,
foram factores determinantes para o fraco aumento verificado. No
nosso país e, relativamente ao ano anterior, registou-se um aumento
de 4,3% na produção indígena bruta; uma diminuição de 1000
toneladas no saldo negativo da balança comercial; um crescimento
do consumo humano em 4000 toneladas e uma melhoria no nosso
grau de auto-aprovisionamento que registou um acréscimo de 3,3%.

O preço médio da carne de porco na União Europeia foi durante
todos os meses do ano inferior aos valores dos meses homólogos
do ano anterior; e teve como preço médio anual 135,47 EUR/100
kg p.carcaça em 2002 contra 166,51 EUR /100 kg p.carcaça em
2001, correspondendo a uma variação percentual de (-18,6%).

A cotação média na UE em 2O02, oscilou entre 124,21 EUR/100
kg p.carcaça (Dezembro) e 146,16 EUR/100 kg p.carcaça (Março),
correspondendo a uma variação percentual de 17,7% entre o valor
mais elevado e o mais baixo. Em Portugal, o preço médio anual em
2002 foi de 144 EUR/100 kg p. carcaça, e foi durante todos os
meses do ano inferior aos valores homólogos de 2001, cuja média
anual cifrou-se em 185 EUR/100 kg p. carcaça, registando-se, assim,
uma variação média anual 2002/2001 de -22,2%, representando,
em valor, -41 EUR/100 kg p.carcaça. Esta quebra poderá estar
relacionada, quer com o aumento da nossa produção e da espanhola,
a braços com excedentes durante o Verão, quer com a diminuição
do consumo a nível europeu, em parte atribuída à recuperação do
consumo de carne bovina.

No que diz respeito às exportações da União Europeia para países
terceiros, registou-se um acréscimo de 43,3% em relação ao ano
anterior. O fim da interdição de exportar em 2001, a que estavam
sujeitos alguns países devido à febre aftosa, explica, em parte, o
aumento verificado em 2002. Todos os países da UE viram crescer
as suas vendas em relação ao ano antecedente, à excepção de
Portugal. A Dinamarca, 1º país exportador da União Europeia,
aumentou as suas exportações para países terceiros em 19,6%,
apesar da entrada em vigor da cláusula de salvaguarda no Japão
durante práticamente 3/4 do ano e da valorização do euro face ao
dólar. Os seus principais mercados de destino foram o Japão (40%
das exportações) e a Rússia.

O mercado espanhol continua a ser o nosso principal fornecedor,
representando 99,7% das nossas compras de suínos vivos, 93,3%
de carne fresca ou refrigerada e 73,5% de carne congelada. Por
outro lado, a Espanha é também o nosso maior cliente,
representando 71,6% das nossas saídas. Em 2002, vendeu-se para
este país, porcas de reforma, carne de suíno fresca ou refrigerada,
carne de suíno congelada e miudezas. Também para alguns países

1. SHORT-TERM ANALYSIS

1.1. OVERVIEW

In a global analysis of the pig market in 2002 in the EU (population,

production, consumption, prices and trade) the following facts must

be considered:

Population fell slightly (- 0.8%) as compared to 2001. This decrease

was mostly due to the fact that the Netherlands and Belgium are

committed to programmes to reduce pig population in order to

solve pollution related problems. The Portuguese pig population

fell 1.9% from the previous year.

As to the EU Gross Indigenous Production, there was a 1.2% increase

from 2001. Environmental programmes implemented by the

Netherlands and Belgium, as well as the fact that Spanish production

was affected by an epidemic outbreak of classic swine fever during

the first quarter of 2002, were determinant to this minor increase.

In Portugal, there was a 4.3% increase in gross indigenous

production; a 1000-ton reduction in the trade balance deficit; a

4000-ton increase in human consumption and an improvement in

the degree of self-sufficiency (+3.3%).

All year long, the average EU pigmeat price was below the previous

year level. The average annual price was 135.47 euro/100 kg carcass

weight (cw) in 2002 as compared to 166.51 euro/100 kg cw in

2001, an 18.6% decrease.

The EU average price in 2002 ranged from 124.21 euro/100 kg cw

(December) to 146.16 euro/100 kg cw (March), corresponding to

a 17.7% variation between the highest and the lowest values. In

Portugal, the average price was 144 euro/100 kg cw, a figure below

the previous year annual average (185 euro/100 kg cw),

corresponding to a - 22.2% annual variation (-41 euro/100 kg cw).

This fall may be related either with the increase in Portuguese and

Spanish production, which led to surpluses in the summertime, or

with the decrease in consumption at the European level, partly due

to the recovery in beef and veal consumption.

As to EU exports to third countries, there was a 43.3% increase as

compared to the previous year. The end of the export ban, in 2001,

which had been imposed on some countries because of the outbreak

of the foot-and-mouth disease, partly explains the increase in 2002.

All EU countries, except Portugal, recorded an increase in exports.

Denmark, the leading EU exporter, increased its exports to third

countries (+ 19,6%), despite the implementation of the safeguard

clause in Japan during virtually 3/4 of the year and the revaluation

of the euro relative to the dollar. The main destination markets

were Japan (40% of total exports) and Russia.

Spain remains our major supplier, accounting for 99.7 % of imported

live pigs, 93.3% of imported fresh/chilled pigmeat and 73.5 % of

imported frozen meat. On the other hand, Spain is also our major

client, accounting for 71.6% of the Portuguese exports. In 2002,

culled sows, fresh and chilled pigmeat, frozen pigmeat and offal

were sold to the Spanish market. Some processed products were
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da União Europeia, onde as comunidades portuguesas são mais
numerosas, foram enviados alguns produtos transformados.

No ano de 2002, as trocas internacionais registaram um acréscimo
de cerca de 25% em relação ao ano anterior, beneficiando de uma
maior oferta por parte dos principais países exportadores, e
consequente diminuição do preço de venda.

Numa perspectiva nacional, e dada a importância do sector suínicola
na nossa economia, torna-se necessário equacionar uma política
para o sector. Deste modo, devem ser criadas condições para a
modernização e redimensionamento das explorações e das unidades
de abate e transformação, especificidade no aprovisionamento das
matérias primas, melhor fiscalização e controlo das importações,
valorização da produção, melhoria na apresentação dos produtos e
promoção da imagem das carnes nacionais junto do consumidor.

1.2. EVOLUÇÃO DO EFECTIVO

No ano em análise, segundo o INE, o efectivo total nacional de
suínos sofreu um decréscimo de 1,9% em relação ao ano anterior.
Em 2002, o número de porcas instaladas foi inferior em 2,17%
relativamente a 2001.

Neste período, registou-se uma diminuição do número de porcos
de engorda, varrascos e porcas cobertas e um acréscimo de porcas
não cobertas. Numa análise à evolução do efectivo nacional ao longo
do triénio 2000-2002 é de salientar um acréscimo de 2000 para
2001 de 2,2%, seguido de uma redução de 1,9% em 2002.

Considerando o período 1997 a 2002, verifica-se que foi em 1997
que se registou o maior efectivo total, valor que diminuiu
consecutivamente nos três anos seguintes, invertendo-se esta
tendência no ano de 2001, voltando de novo a cair em 2002.

No que respeita à distribuição do efectivo suíno por regiões
registaram-se descidas em todas elas em relação ao ano anterior, à
excepção do Alentejo com um acréscimo de 25 000 cabeças.

also sent to other EU countries, where Portuguese communities are
more relevant.

In 2002, international trade was up 25% from the previous year,
taking advantage of a higher supply coming from exporting countries
and of the subsequent price fall.

From a national point of view, given the relevance of the pig sector
to the Portuguese economy, it is necessary to establish a sector
policy. Therefore, the proper conditions should be set to modernise
and resize farms and slaughtering and processing units, to specify
raw material supply, to inspect and control imports, to value
production, to improve product image and to promote Portuguese
pigmeat in the eyes of the final consumer.

1.2. PIG POPULATION

According to INE, in 2002 total pig population decreased 1.9%
from the previous year. The number of installed sows was 2.17%
lower than in 2001. Fattening pigs, boars and pregnant sows also
decreased, whereas non-pregnant sows increased.

Analysing changes over the 2000-2002 period, a 2,2% increase
between 2000 and 2001 stands out, followed by a 1.9% decrease
in 2002.

Over the 1997-2002 period, total population peaked in 1997, falling
subsequently for the next three years. The downward trend reversed
in 2001, only to be resumed in 2002.

As to the distribution of pig population by region, there were falls
in all regions as regards the previous year, except in Alentejo, where
there was a 25 000-head increase.
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1.3. EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO E CONSUMO
DE CARNE

O volume de abates nacionais aprovados para consumo em 2002
foi cerca de 329 589 toneladas, valor esse, superior em 3,9% ao de
2001 (317 230 ton.)

Quanto à categoria de animais abatidos, só as porcas e varrascos
reprodutores é que registaram um decréscimo de 6,5% em relação
ao ano anterior.

No que diz respeito ao peso relativo de cada categoria em relação
ao total registou-se uma diminuição nos porcos de engorda (96,47%
em 2001 para 96,45% em 2002) e nas porcas e varrascos
reprodutores (2,23% em 2001 para 2,00% em 2002). Pelo contrário,
nos leitões deu-se um acréscimo de 1,30% para 1,55%.

Se compararmos os abates mensais 2002/2001 (em toneladas),
verifica-se que estes foram sempre em maior número em 2002,
excepto nos meses de Janeiro, Março e Novembro

Os meses de Abril, Julho e Setembro foram os que registaram maiores
acréscimos em relação ao mês homólogo do ano anterior
(+8,2%,+9,7% e +16,6% respectivamente).

A distribuição de abates de suínos por região revela que o Ribatejo
e Oeste, Entre Douro e Minho e Beira Litoral são as mais
representativas.

No ano em análise, deu-se uma redução nos abates em relação ao
ano anterior no Alentejo (-27,4%), no Algarve (-2,4%) e na Beira
Litoral (-1,5%).

Se compararmos a distribuição do efectivo suíno e o abate por regiões
verifica-se que o Ribatejo e Oeste é a região que, não só possui
mais efectivos, mas também a que mais abate esta espécie de animal.
Contudo, convém salientar que não existe uma correlação entre o
número de efectivos e número de abates por região.O Alentejo é
um caso paradigmático. Esta região, por um lado é detentora do 3º
maior efectivo do país, por outro é a que menos abate.

De acordo com o balanço de aprovisionamento do INE, a produção
indígena bruta de carne de suíno aumentou em 12 000 toneladas
(+4,3%) em relação ao ano anterior. Contudo, ao longo do período
1995/2002 sofreu algumas oscilações: - cresceu de 1995 a 1998,
deu-se uma inversão desta tendência até 2001 e registou-se uma
nova subida em 2002. O valor mais elevado deu-se em 1998
(332 000 ton.) e o mais baixo em 2001 (282 000 ton.).

O consumo humano tem vindo sempre a crescer de 1995 a 2002, à
excepção do período 1999/2000, que se manteve estável.

As importações, sendo muito superiores às exportações, têm dado
origem a uma balança comercial altamente deficitária.

Relativamente ao consumo per capita, tem-se verificado uma certa
estabilidade no triénio 2000/2002.

Tendo em conta o acima exposto: produção indígena bruta
registando oscilações, em que no triénio 1997/1999 todos os valores
foram superiores aos do período 2000/2002; consumo humano a
crescer e aumento do déficit da balança comercial; criou-se uma
situação de dependência externa que se verifica no nosso grau de
auto-aprovisionamento, que tem vindo praticamente sempre a
decrescer.

1.3. PIGMEAT PRODUCTION AND
CONSUMPTION

In 2002, total consumption approved slaughters reached 329 589
tons, 3.9% up from 2001 (317 230 tons).

In terms of the slaughtered animals category, only breeding sows
and boars fell from 2001 (- 6.5%).

As regards the relative weight of each category, there was a decrease
in fattening pigs (96.47% in 2001 to 96.45% in 2002) and in
breeding sows and boars (2.23% in 2001 to 2.00% in 2002). On
the contrary, piglets increased from 1.30% to 1.55%.

In 2002, monthly slaughters (in tons) were always above those of
the previous year, except in January, March and November.

The steepest increases occurred in April, July and September
(+8.2%, +9.7% and +16.6%, respectively).

As to pig slaughter distribution by region, Ribatejo e Oeste, Entre
Douro e Minho and Beira Litoral are the most important regions.

In 2002, there was a decrease in slaughters as compared to the
previous year in Alentejo (- 27,4%), Algarve (- 2,4%) and Beira
Litoral (- 1,5%).

 Comparing the distribution of the pig herd with pig slaughters per
region, Ribatejo e Oeste stands out as the region with not only the
largest pig population but also the highest number of slaughters.
However, it should be noted that there is no correlation between
the size of the herd and the number of slaughters per region.
Alentejo is a paradigmatic case: it has the third largest herd in the
country and the lowest number of slaughters.

According to the INE's supply balance, pigmeat gross indigenous
production increased 12 000 tons (+4.3%) as compared to the
previous year. However, over the1995/2002 period it suffered some
fluctuations, increasing between 1995 and 1998, then falling until
2001 and finally rising again in 2002. It peaked in 1998 (332 000
ton.) and it touched bottom in 2001 (282 000 ton.).

 Human consumption has been increasing since 1995, except over
the 1999/2000 period when it remained stable.

Imports are much above exports, resulting in a huge deficit trade
balance.

As to per capita consumption, there was a certain stability over the
2000/2002 period.

Taking into account the above mentioned facts (fluctuating gross
indigenous production, where over the 1997/1999 period all figures
were above those of 2000/2002; increasing human consumption
and increased deficit in the trade balance), one realises that the
whole situation led to higher external dependence, revealed in an
decreasing degree of self-sufficiency.
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Fonte/Source: INE

SUÍNOS - ABATES APROVADOS PARA CONSUMO
PIGS - Consumption Approved Slaughters

To
ne

la
da

s/
T

o
n

n
e
s

1 000

51 000

101 000

151 000

201 000

251 000

301 000

351 000

Leitões
Piglets

Porcos de Engorda
Fattening Pigs

Porcas e Varrascos Reprod.
Reprod./Breeding Boars

and Sows

2001

2002

15 000

17 000

19 000

21 000

23 000

25 000

27 000

29 000

31 000

33 000

35 000

Jan

Fonte/Source: INE 2002 2001

SUÍNOS - Abates Aprovados para Consumo
PIGS - Consumption Approved Slaughters

Abr/Apr Set/Sep Dez/Dec

To
ne

la
da

s/
T
o
n
n
es

Fev/Feb Mar Mai/May Jun Jul Ago/Aug Out/Oct Nov



123

Anuário Pecuário 2004          SUÍNOS • PIGS

PIGS - The Domestic Market

SUÍNOS - Abates Aprovados para Consumo por Região
PIGS - Consumption Approved Slaughters per Region
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1.4. ABATES CLASSIFICADOS

Analisando os abates de suínos classificados por classes (em
toneladas) verifica-se que a classe E representou 55,6% do total
"SEUROP" em 2002, registando um acréscimo de 5,7% em relação
ao ano anterior . Esta mesma classe perfez 53,9% do total de carcaças
abatidas em todo o país.

Exceptuando as classes R e O, todas as outras tiveram uma variação
positiva em relação ao ano antecedente. A classe P registou uma
variação positiva bastante elevada (32,6%) no período 2001/2002.

Em relação ao total nacional, as classes com maior percentagem de
abate (em cabeças) foram a E (54,5%), a S (23,6%) e a U (16,4%).

A nível regional, verifica-se que o Ribatejo e Oeste é a região que
detem o maior volume nacional de abates (cabeças). É interessante
verificar que três regiões: Ribatejo e Oeste, Entre Douro e Minho e
Beira Litoral correspondem, em cabeças, a 91,8% da classe S, 93,4%
da classe E e 93,1% da classe U.

É de salientar que, sendo o Alentejo a região, em termos de abate
(cabeças), menos representativa do país (0,4%), foi a que mais
abateu da classe P (59,4%), não tendo, contudo, quase expressão
nas outras classes e categorias.

1.4. CLASSIFIED SLAUGHTERS

Analysing pig slaughters per class (in tons), in 2002, class E
accounted for 55.6% of total " SEUROP", a 5.7% increase from
the previous year. This same class accounted for 53,9% of all the
animals slaughtered in Portugal.

Except for classes R and O, all other classes increased from the
previous year, particularly class P (+ 32,6%).

Classes E (54.5%), S (23.6%) and U (16.4%) provided the highest
contributions (in heads) to total slaughters at national level.

At the regional level, Ribatejo e Oeste has the largest volume of
slaughters (heads) and, except for class P, provides the highest
contribution. Three regions (Ribatejo e Oeste, Entre Douro e Minho
and Beira Litoral) account for (in heads) 91.8% of class S, 93.4%
of class E and 93.1% of class U.

Alentejo, the least important region in terms of slaughters (0,4%
in heads), was the one with the highest percentage of class P
slaughters (59,4%). However, it is almost irrelevant in terms of
other classes and categories.
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1.5. EVOLUÇÃO DAS TROCAS

No ano em análise, verificou-se um acréscimo de entradas/
/importações de suínos vivos não reprodutores de 13 684 cabeças
(+1,7%) e uma diminuição de saídas/exportações de 6 616 cabeças
(-19,4%) em relação ao ano anterior.

O déficit comercial em 2001 foi de 755 760 cabeças e em 2002 de
776 060 cabeças, representando uma subida 2001/2002 de 2,7%.

Fazendo uma análise ao longo do período 1993/2002, verifica-se
que houve oscilações no que respeita ao saldo entre as entradas/
/importações e as saídas/exportações, sendo o ano de 2000 o que
registou o maior déficit.

No ano de 2002, verificou-se uma queda em relação ao ano
transacto, quer nas entradas de carne fresca/refrigerada
(-10 904,7 ton.), correspondendo a um decréscimo de 12,7%, quer
de carne congelada (-4 942,7 ton.), representando uma diminuição
de 18%. Relativamente às saídas observou-se uma acentuada
diminuição de carne fresca/refrigerada (-42,2%) e um acréscimo
de 26,5% na carne congelada relativamente ao período acima
mencionado.

No que diz respeito à balança comercial de suínos vivos reprodutores
de raça pura, é de registar que em 2002 entraram no nosso país
678 animais oriundos de Espanha e 610 vindos de França, não tendo
havido, em contrapartida, nenhuma saída.

Relativamente à carne fresca ou refrigerada, a Espanha representou
93,3% das compras do nosso país. O mercado espanhol, foi também,
em relação às saídas, o nosso maior cliente, correspondendo a 81,1%
do total das nossas exportações, seguido da Alemanha (13,1%) .O
Reino Unido, que em 2001 tinha sido um comprador com alguma
importância (658,6 toneladas saídas para aquele país), foi em 2002,
um cliente praticamente irrelevante (20,6 toneladas), ocupando,
contudo, a 3ª posição como nosso país comprador. O saldo da
balança comercial deste tipo de carne foi de (-121 162 446 euros).

A balança comercial de carne de suíno congelada registou no ano
de 2002 um déficit de 35 730 014 euros, correspondendo a -20
951,9 toneladas, valor que em 2001 foi de -51 112 .473 euros,
representando -24 498 toneladas. Dos valores acima referidos,
salienta-se o decréscimo de 30,1% verificado no déficit, em valor,
2002/2001. É de registar, contudo, que o déficit, em toneladas,
2002/2001 desceu apenas 16,9%.

O valor das saídas dos nossos produtos para os PALOP em 2002
cifrou-se em cerca de 1 657 403 euros, representando 17,2% do
total das nossas exportações, sendo, em grande parte, venda de
carne de suíno congelada.

Do acima exposto, comprova-se que a Espanha continua a ser o
nosso principal fornecedor, tendo representado, no ano em análise,
99,7% das nossas compras de suínos vivos, 93,3% de carne fresca
ou refrigerada e 73,5% de carne congelada.

1.5. TRADE

In 2002, live pig imports increased  (+13 684 heads, + 1.7%) and

exports fell (-6 616 heads, -19.4%) as compared to the previous

year.

In 2001, the trade deficit was 755 760 heads, whereas in 2002 it

was 776 060 heads, a 2.7% increase.

Analysing the 1993/2002 period, there were some fluctuations in

the balance between imports and exports, but the deficit was worst

in 2000.

In 2002, there was a fall from the previous year, both in fresh/

/chilled meat imports (-10 904.7 ton, -12.7%), and in frozen meat

imports (-4 942.7 ton, -18%). As regards exports, there was a steep

fall in fresh/chilled meat (- 42.2%) and a 26.5% increase in frozen

meat over the same period.

The trade balance for live purebred breeding pigs reveals that, in

2001, 678 animals were imported from Spain and 610 from France,

but there were no exports.

As to fresh/chilled meat, Spain accounted for 93.3% of total

purchases. The Spanish market was also our major client, accounting

for 81.1% of total Portuguese exports, followed by Germany

(13.1%) .The United Kingdom who, in 2001, had been a relatively

important buyer (658.6 tons exported), was almost irrelevant (20.6

tons), in 2002. However, it still occupies the third rank as a buyer.

The trade balance for this type of meat was -121 162.446 euro.

There was a deficit trade balance for frozen pigmeat of -35 730

014 euro, corresponding to -20 951.9 tons, when in 2001 it had

reached -51 112 473 euro (-24 498 tons). Of the values mentioned

above, the 30.1% deficit decrease ad valorum between 2002 and

2001 stands out. However, the deficit in tons fell only 16.9%.

Exports of Portuguese products to PALOP (Portuguese Speaking

African Countries) in 2002 totalled 1 657 403 euro, 17.2% of total

exports, consisting for the most part of frozen pigmeat.

Therefore, Spain remains our major supplier, accounting for 99.7

% of imported live pigs, 93.3% of imported fresh /chilled pigmeat

and 73.5 % of imported frozen meat.
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SUÍNOS VIVOS (não reprodutores) - Comércio Internacional Mensal
LIVE PIGS (non-breeding) - Monthly Foreign Trade
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COMÉRCIO INTERNACIONAL DE SUÍNOS - 2002
PIGS FOREIGN TRADE - 2002

ENTRADA/IMPORTS SAÍDA/EXPORTS

PRODUTO
PRODUCT Origem Unidades Toneladas Eur Destino Unidades Toneladas Eur

Origin Units Tonnes Eur Destiny Units Tonnes Eur

SUÍNOS VIVOS ESPANHA 678 47.3 369 756

REPRODUTORES SPAIN

DE RAÇA PURA

FRANÇA 610 61.6 155 213

LIVE BREEDING FRANCE

PURE-BRED SWINE TOTAL 1 288 108.9 524 969

OUTROS SUÍNOS ESPANHA 803 394 74 534.9 83 383 841 ESPANHA 27 435 3 465.5 3 388 767

VIVOS SPAIN SPAIN

OTHER LIVE FRANÇA 109 12.5 55 215 S. TOMÉ PRINCIPE 8 0.1 2 700

SWINE FRANCE SÃO TOMÉ AND PRINCIPE

TOTAL 803 503 74 547.4 83 439 056 27 443 3 465.7 3 391 467

CARNE DE SUÍNO ALEMANHA 17.1 42 080 A/APROVIS. BORDO (PT) 1.0 445

FRESCA OU GERMANY STORES AND PROVISIONS. (TP)

REFRIGERADA

AUSTRIA 0.2 394 ALEMANHA 247.0 302 076

FRESH OR CHILLED AUSTRIA GERMANY

PIGMEAT

BÉLGICA 166.1 309 395 ANGOLA 27.2 78 182

BELGIUM ANGOLA

DINAMARCA 25.8 62 619 BRASIL 0.1 944

DENMARK BRAZIL

ESPANHA 70 886.1 115 234 419 ESPANHA 823.3 1 874 067

SPAIN SPAIN

FRANÇA 804.9 1 633 479 FRANÇA 4.0 9 515

FRANCE FRANCE

IRLANDA 1 328.9 3 223 752 IRLANDA 3.2 3 611

IRELAND IRELAND

PAÍSES BAIXOS 183.5 437 561 LUXEMBURGO 0.8 5 080

NETHERLANDS LUXEMBOURG

REINO UNIDO 1 443.0 2 530 076 MACAU 0.4 2 887

UNITED KINGDOM MACAU

MOÇAMBIQUE 0.1 347

MOZAMBIQUE

PAÍSES N/ DETERM. 0.1 210

NOT. DET. COUNT.

REINO UNIDO 20.6 30 861

UNITED KINGDOM

S. TOMÉ PRINCIPE 0.0 198

SÃO TOMÉ AND PRINCIPE

TIMOR 1.9 2 906

TIMOR

TOTAL 74 855.4 123 473 775 1 128.9 2 311 329
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ENTRADA/IMPORTS SAÍDA/EXPORTS

PRODUTO
PRODUCT Origem Unidades Toneladas Eur Destino Unidades Toneladas Eur

Origin Units Tonnes Eur Destiny Units Tonnes Eur

CARNE DE SUÍNO ALEMANHA 275.7 625 554 A/APROVIS. BORDO (PT) 42.5 125 495
CONGELADA GERMANY STORES AND PROV. (PT)

FROZEN PIGMEAT BÉLGICA 1 077.2 2 247 851 A/APROVIS. BORDO (UE) 1.4 7 268
BELGIUM STORES AND PROV. (UE)

DINAMARCA 5.0 7 212 ALEMANHA 290.2 304 040
DENMARK GERMANY

ESPANHA 16 715.6 28 744 313 ANGOLA 571.8 1 279 752
SPAIN ANGOLA

FRANÇA 2 810.8 4 180 286 CABO VERDE 53.4 110 844
FRANCE CAPE VERDE

IRLANDA 518.8 1 270 936 CANADÁ 0.8 2 807
IRELAND CANADA

ITÁLIA 154.2 258 182 CONGO 5.6 9 974
ITALY CONGO

PAÍSE BAIXOS 533.3 999 164 ESPANHA 561.2 1 485 344
NETHERLANDS SPAIN

REINO UNIDO 408.2 752 529 IRLANDA 15.8 13 368
UNITED KINGDOM IRELAND

MACAU 0.0 245
MACAU

PAISES N/ DETERM. 0.1 383
NOT DET. COUNTRY

PAISES UE N/ DETERM. 2.6 10 746
NOT DET. EU COUNTRY

REINO UNIDO 0.2 436
UNITED KINGDOM

SUÍÇA 0.3 4 250
SWITZERLAND

TIMOR 1.0 1 061
TIMOR

TOTAL 22 498.9 39 086 027 1 547.0 3 356 013

MIUDEZAS DE ALEMANHA 0.6 3 433 ALEMANHA 66.7 23 837
SUÍNOS GERMANY GERMANY

SWINE OFFALS BÉLGICA 94.0 78 462 ANGOLA 171.8 131 814
BELGIUM ANGOLA

DINAMARCA 4.4 4 209 HOLANDA 13.2 10 560
DENMARK NETHERLANDS

ESPANHA 5 119.3 4 740 134 CABO VERDE 64.5 46 467
SPAIN CAPE VERDE

FINLÂNDIA 0.9 1 115 ESPANHA 786.5 154 871
FINLAND SPAIN

FRANÇA 315.6 312 393 FRANÇA 36.1 10 417
FRANCE FRANCE
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ENTRADA/IMPORTS SAÍDA/EXPORTS

PRODUTO
PRODUCT Origem Unidades Toneladas Eur Destino Unidades Toneladas Eur

Origin Units Tonnes Eur Destiny Units Tonnes Eur

IRLANDA 82.1 61 397 PAÍSES BAIXOS 506.4 205 137
IRELAND NETHERLANDS

ITÁLIA 22.0 15 993
ITALY

PAÍSES BAIXOS 5.9 7 009
NETHERLANDS

REINO UNIDO 123.8 115 746
UNITED KINGDOM

TOTAL 5 768.7 5 339 891 1 645.2 583 103
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1.6. EVOLUÇÃO DOS PREÇOS

1.6.1. PREÇOS À PRODUÇÃO

No ano de 2002, a cotação média do suíno "classe E" foi de
1,44 EUR/kg p.carcaça, mantendo-se sempre abaixo do nível de
2001.

Numa análise comparativa dos valores mensais 2002/2001, verifica-
-se um diferencial negativo, sempre crescente, de Janeiro a Março,
registam-se oscilações de Abril a Agosto, decresce gradualmente a
partir de Setembro, até atingir o seu mínimo no mês de Dezembro.
O mês de Março foi aquele em que se verificou a variação negativa
mais elevada face ao mês homólogo do ano anterior (-30,4%), o
equivalente a -0,65 EUR/kg p.carcaça.

No período em análise (2002/2001), a variação média anual foi de
-22,2% correspodendo a -0,41 EUR/kg p.carcaça.

Relativamente às cotações dos leitões até 12 kg, verificaram-se
variações positivas nos meses de Janeiro e Fevereiro e diferenciais
negativos ao longo do resto do ano. Contrariamente ao verificado
no porco "classe E", foi no mês de Dezembro que se deu a maior
variação negativa em relação ao mês homólogo do ano anterior.

No que respeita aos leitões 19/25 kg verificou-se, em termos de
cotações médias mensais e sua comparação com o ano anterior,
um comportamento semelhante ao dos leitões até 12 kg. Deste
modo, registaram-se, também, variações positivas nos dois primeiros
meses do ano, sendo em Dezembro que se verificou o maior
diferencial negativo face ao mês homólogo do ano de 2001.

A variação média anual (2002/2001) em relação aos leitões até
12 kg e aos leitões de 19/25 kg foi de -13.6% (-0,43 euros) e de
-10% (-0,24 euros), respectivamente.

Jan Fev/Feb Mar Abr/Apr Mai/May Jun Jul Ago/Aug Set/Sep Out/Oct Nov Dez/Dec

Fonte/Source: SIMA 2001 2002
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1.6. PRICES

1.6.1. PRODUCER PRICES

In 2002, the average price of "class E" pigs was 1.44 euro/kg cw

(carcass weight), and prices were always below 2001 levels.

Comparing monthly figures for 2002 and 2001, there was an

increasingly negative difference from January to March, and

fluctuations from April to August. This difference was then gradually

reduced from September onwards, reaching its lowest value in

December. March recorded the most negative variation as compared

to the same month of the previous year (-30.4%, 0.65 euro /kg

cw).

Over the 2002/2001 period, the annual average variation was

- 22,2%, corresponding to -0,41 euro/ kg cw.

As to <12 kg piglets, positive changes occurred in January and

February, and negative changes over the rest of the year. Unlike

"class E" pigs, the worst negative variation occurred in December.

As regards 19/25 kg piglets, average monthly prices behaved in a

similar manner to those of <12 kg piglets. Therefore, there were

positive variations over the first two months of the year and in

December there was the steepest decrease from the same month in

2001.

The average annual variations for <12 kg piglets and 19/25 kg piglets

were -13.6% (- 0.43 euro) and -10% (- 0.24 euro), respectively.
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LEITÕES ATÉ 12 KG - Cotações Médias Nacionais
PIGLETS UP to 12 kg - Average National Prices

2.40

2.80

3.20

3.60

4.00

Jan Fev/Feb Mar Abr/Apr Mai/May Jun Jul Ago/Aug Set/Sep Out/Oct Nov Dez/Dec

Fonte/Source: SIMA 2001 2002

Eu
ro

/K
g 

PV
/P

V
/L

W

2.00

1.40

1.80

2.20

2.60

3.00

2001 2002

LEITÕES 19/25 Kg  - Cotações Médias Nacionais
19/25 Kg PIGLETS - Average National Prices
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2001 2002Fonte/Source: Bolsa do Porco/Pig Exchange

BOLSA DO PORCO - Cotações do Porco Classe E (57%)
PIG EXCHANGE - Cat. E (57%) Pig Prices
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Cot. Bolsa Cot. M. Nac. SIMAFonte/Source: Bolsa do Porco / SIMA

BOLSA DO PORCO / Cot. Médias Nacionais SIMA do Porco Classe E (57%) - 2002
PIG EXCHANGE / AVERAGE NATIONAL CLASS E PRICES
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1.6.2. PREÇOS AO CONSUMIDOR

Durante o ano de 2002, os preços médios mensais ao consumidor,
com excepção do lombo no mês de Dezembro, foram sempre
inferiores aos valores do ano anterior.

Numa análise à variação mensal 2002/2001 da carne de lombo,
verificou-se que Março e Junho foram os meses em que o diferencial
negativo foi mais elevado.

No 1º trimestre, registou-se uma variação negativa, sempre
crescente, em todos os produtos, em relação ao seu homólogo do
ano anterior; no 2º trimestre, verificou-se uma continuação desta
tendência no lombo (no mês de Abril a variação é menor que em
Março) e oscilações nos diferenciais, sempre negativos, nos outros
produtos (carne limpa e costeletas de lombo); no 3º trimestre, a
evolução do diferencial negativo não foi constante em nenhum dos
produtos (tendência sinuosa); no último trimestre, a variação
percentual negativa foi diminuindo, tendo-se invertido (variação
positiva) no caso da carne de lombo no mês de Dezembro.

Comparando as cotações à produção e os preços ao consumidor,
poder-se-á verificar que houve um comportamento idêntico. Em
ambos os casos registaram-se diferenciais negativos em relação ao
ano anterior, facto que pode ser explicado pelos baixos preços
apresentados pela oferta externa, quer em termos de animais vivos,
com reflexo nos preços à produção, quer através de carcaças, com
reflexo nos preços ao consumidor.

1.6.2. CONSUMER PRICES

In 2002, average consumer prices were always below those of the

previous year, except in December.

Analysing 2002/2001 monthly variations for loin, March and June

recorded the worst negative changes.

During the first quarter, there was an increasingly negative difference

for all products; in the second quarter, this trend persisted for loin

(in April the variation was smaller than in March) and the negative

variations in other products (boneless meat and loin chops)

fluctuated; in the third quarter, changes in the negative difference

wavered for all products; over the last quarter, the negative variation

dwindled, and it eventually reversed in December for loin.

Comparing producer prices with consumer prices, there is a similar

behaviour. In both cases, there were negative differences from the

previous year, a fact that can be explained by the low prices of

foreign supply, both for live animals, which affected producer prices,

and for carcasses (meat), which affected consumer prices.
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Fonte/Source: D.G.C.C.

LOMBO DE PORCO - Preços Médios Mensais ao Consumidor
PORK LOIN - Average Monthly Consumer Prices
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CARNE DE PORCO LIMPA - Preços ao Consumidor
CLEAN PIGMEAT - Consumer Prices
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COSTELETAS DE PORCO (LOMBO) - Preços Médios Mensais ao Consumidor
PORK CHOPS (LOIN) - Average Monthly Consumer Prices
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2. MERCADO COMUNITÁRIO

2.1. EVOLUÇÃO DO EFECTIVO

No ano de 2002, o efectivo total suinícola comunitário atingiu 120
358 milhares de cabeças, correspondendo a um decréscimo de 0,8%
em relação ao ano anterior. Este facto deveu-se essencialmente a
uma forte redução do número de leitões (-2,6%) e de porcos de
engorda (-1,4%). Contudo, o efectivo de porcas reprodutoras
cresceu em igual período 0,6%.

A ligeira diminuição verificada no efectivo suínicola, esconde, na
realidade, uma situação de contraste entre os diferentes Estado
Membro. Algumas regiões (Espanha, Dinamarca e Este da
Alemanha), estão numa fase de desenvolvimento do seu efectivo
reprodutor, enquanto países como a Bélgica e a Holanda estão
empenhados na execução de programas duradouros de redução do
seu potencial produtivo, a fim de resolver problemas relativos a
cargas poluentes.

Numa análise à evolução do efectivo suíno 2002/2001, verifica-se
que a Espanha foi o Estado Membro com maior variação percentual
positiva +4,6%, enquanto a Holanda, por seu turno, foi o que
registou o maior diferencial negativo (-16,1%).

É de salientar, que de todos os Estado Membro, o Reino Unido é o
único cujo efectivo tem vindo sempre a decrescer desde 1998. O
efectivo da Alemanha, o maior da UE (21,8% do total), cresceu
ligeiramente (1,4%), atingindo 26 256 milhares de cabeças.

Relativamente a porcas reprodutoras foi também a Alemanha que
registou o maior efectivo em 2002 (2 640 milhares de cabeças),
tendo crescido 1,2% em relação ao ano anterior. A Espanha, 2º
maior produtor europeu viu o seu efectivo aumentar em 5,8%
totalizando 2 629 milhares de cabeças, quantidade que se aproxima
cada vez mais da alemã.

De facto, em Espanha as despesas de investimento com medidas de
protecção do meio ambiente e bem-estar animal têm um peso menor
do que na maior parte dos países da UE razão que explica, em parte,
o crescimento contínuo do seu efectivo nos últimos três anos.

A Holanda, há três anos a esta parte, tem levado a cabo um programa
de redução do seu potencial produtivo. Em 2002 foi implementado
um 3º plano de diminuição de actividade (quotas de produção). A
redução do número de explorações já teve efeitos significativos no
efectivo, que diminui 17% nos últimos três anos e 3,7% entre 2001
e 2002.

A Bélgica, por razões que se prendem com a protecção do meio
ambiente, implementou também um programa de redução do seu
efectivo suínicola, tendo este diminuído 3,8% em relação a 2001.

No Reino Unido, o efectivo de porcas reprodutoras sofreu um
decréscimo de 7.9% relativamente ao ano anterior.Em cinco anos,
o potencial de produção deste país diminuiu em 1/3.

A França viu decrescer o seu efectivo em 0,9% em relação ao ano
de 2001. Este país, tem vindo a reduzir paulatinamente o seu efectivo
ao longo dos últimos cinco anos.

2. COMMUNITY MARKET

2.1. PIG POPULATION

In 2002, total EU pig population reached 120 358 thousand heads,

a -0.8% decrease from the previous year. This was basically due to

a steep decrease in the number of piglets (-2.6%) and fattening

pigs (-1.4%). However, the breeding sow herd increased (+0.6%).

In fact, the slight decrease in the pig herd conceals a contrasting

situation among the different Member States. Some regions (Spain,

Denmark and Eastern Germany) are currently increasing their

breeding herd, whereas countries such as Belgium and the

Netherlands are committed to long-term programmes to reduce

their productive potential, in order to solve pollution problems.

Analysing changes in pig population between 2001 and 2002, Spain

reveals the largest positive variation (+4.6%), whereas the

Netherlands has the steepest negative variation (-16.1%).

Of all Member States, the United Kingdom is the only one whose

pig population has always been decreasing since 1998. The German

pig herd, the largest in the EU (21.8% of the total), increased slightly

(+1.4%), reaching 26 256 thousand heads.

As to breeding sows, Germany has also the largest herd (2 640

thousand heads), a 1.2% increase from the previous year. Spain,

the second largest European producer, increased its herd 5.8% to 2

629 thousand heads, a figure gradually closer to that of Germany.

In fact, the Spanish investment in environment protection measures

is less significant than in most EU countries, which partly explains

the reason why its herd has been continually increasing over the

last three years.

The Netherlands have been implementing for the last three years a

programme to reduce their productive potential. In 2002, the third

plan to reduce the activity (production quotas) came into force.

The decrease in the number of farms has already affected the herd

significantly: -17% over the last three years and -3.7% between

2001 and 2002.

Belgium, also for environment protection reasons, has implemented

a programme to reduce pig population (-3,8% from 2001).

In the United Kingdom, the breeding sow herd suffered a 7.9%

decrease from the previous year. In five years, the British productive

potential fell by1/3.

The French herd fell 0.9% as compared to 2001. France has been

gradually reducing its herd over the last five years.
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2.2. EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO E CONSUMO
DE CARNE

A produção de carne de suíno em 2002 registou um crescimento de
1,2% em relação ao ano anterior.

Os programas, já atrás mencionados, levados a cabo pela Holanda
e pela Bélgica, tiveram como consequência uma diminuição da
produção nestes países de 7% e 3%, respectivamente.

A produção em Espanha foi afectada por uma epizootia de peste
suína classica no 1ºsemestre de 2002. Por esta razão, tiveram que
ser abatidas 125 000 porcas de engorda e 133 100 leitões,
representando 2,2% da produção do momento. Apesar de, em
Outubro, ter recuperado o estatuto de país indemne, o crescimento
da produção neste país foi somente de 2,5%, quando
potencialmente poderia ter ultrapassado os 3%.

É de salientar o facto da Holanda ter diminuído a sua produção em
cerca de 427 000 tec nos últimos três anos. Pelo contrário, em Itália
a tendência tem sido de crescimento contínuo desde 1998, sendo
actualmente o 5º país produtor da União Europeia, atrás da
Alemanha, Espanha e França e Dinamarca.

O Reino Unido tem vindo a diminuir a sua produção desde 1998,
registando no período 2002/2001 um decréscimo de 5,5%.

A produção indígena bruta de carne de porco no ano 2002 atingiu
17 738,4 mil tec, tendo registado uma variação positiva de 1,2%
(+204,5 mil tec) em relação ao ano anterior.

Numa análise comparativa 2002/2001, verificou-se que, dos quinze
Estado Membro, só quatro tiveram diferenciais negativos: Bélgica
(-3%, correspondendo a um decréscimo da produção de 32 000
tec), Grécia (-1,4%, correspondendo a uma diminuição de 2 000
tec), Holanda (-7%, o equivalente a uma redução de 108 000 tec)
e Reino Unido (-5,5%, representando um decréscimo de 41 000
tec).

Em 2002, o consumo indígena bruto de carne de porco na União
Europeia registou um decréscimo de 1,8% em relação ao ano
anterior. Embora tenha crescido no 1º trimestre 1,6%, sofreu uma
redução no três últimos. Este facto, deve-se, em parte, a dois factores:
uma diminuição dos efeitos positivos no consumo de carne de porco,
derivados da crise da BSE, e um acréscimo verificado, no mesmo
período, no consumo de carne de bovino.

Os países que registaram uma maior variação negativa em termos
percentuais, foram a Itália (-4,7%) e a Alemanha (-3,0%).

2.2. PIGMEAT PRODUCTION AND
CONSUMPTION

In 2002, production of pigmeat increased 1.2% as compared to

the previous year.

The above-mentioned Dutch and Belgian programmes resulted in

production decreases of 7% and 3%, respectively.

Spanish production was affected by the epidemic outbreak of classic

swine fever in the first half of 2002. For this reason, 125 000

fattening sows and 133 100 piglets had to be slaughtered (2.2% of

current production). Although Spain was declared a disease-free

country in October, the Spanish production increase was only 2.5%,

when it could have been over 3%.

It should be noted that, over the last three years, the Netherlands

suffered a 427 000 tce decrease in production. On the contrary, in

Italy there has been an upward trend since 1998. Italy is currently

the fifth EU producer, behind Germany, Spain and France and

Denmark.

The United Kingdom has been reducing its population since 1998,

and between 2001 and 2002 it suffered a 5.5% decrease.

In 2002, gross indigenous production of pigmeat reached 17 738.4

thousand tce (+1.2%, +204.5 thousand tce as compared to the

previous year).

Comparing 2002/2001 shows that of the fifteen Member States

only four had negative variations: Belgium (-3%, -32 000 tce),

Greece (- 1,4%,  -2 000 tce), the Netherlands (-7%, -108 000 tce)

and the United Kingdom (- 5,5%, -41 000 tce).

Pigmeat indigenous consumption in the European Union was 1.8%

down from the previous year. In fact, although it increased in the

first quarter (+ 1.6%), it fell in the remaining three. This was partly

due to two factors: a decreasing confidence in the positive effects

of pigmeat consumption, which had resulted from the BSE crisis,

and an increase in beef and veal consumption over the same period.

Italy (- 4,7%) and Germany (-3,0%) suffered the steepest decreases.
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2.3. EVOLUÇÃO DOS PREÇOS

Durante o ano de 2002, o preço médio da carne de porco na União
Europeia foi sempre inferior ao do ano anterior. O preço médio
comunitário, no ano em análise, foi de 135,47 EUR/100 kg p.carcaça,
enquanto em 2001 este valor atingiu 166,51 EUR/100 kg p.carcaça
(variação percentual 2002/2001 de -18,6%).

O preço médio em 2O02 oscilou entre 124,21 EUR/100 kg p.carcaça
(Dezembro) e 146,16 EUR/100 kg p.carcaça (Março),
correspondendo a uma variação percentual de 17,7%.entre o valor
mais elevado e o mais baixo.

Numa análise trimestral à evolução das cotações médias ao longo
do ano 2002, constatou-se uma tendência ascendente no 1º
trimestre, devido, em parte, ao decréscimo da produção espanhola
causada pela epizootia de peste suína classica; uma evolução
oscilante no 2º trimestre (descida Abril/Maio subida Maio/Junho),
explicada pelo aparecimento em Junho de uma taxa muito elevada
de MPA (Medroxy-Progesterona-Acetato) na carne de porco
holandesa, o que obrigou ao sequestro de uma grande parte da
produção (7 500 explorações) e ao abate e destruição de cerca de
50 000 animais, tendo como resultado uma diminuição da oferta
na UE; no 3º e 4º trimestres registou-se uma queda, sempre contínua,
devido a uma política agressiva de preços, praticada pelos operadores
holandeses depois de resolvido o problema da elevada taxa de MPA
acima referida, e ao facto de em Setembro os preços em Espanha
terem registado um forte decréscimo, em consequência de uma
redução da procura e de uma elevada oferta, com repercussões na
maior parte dos países da União Europeia.

2.3. PRICES

In 2002, the average pigmeat price in the EU was below the previous

year level. The average Community price was 135.47 euro/100 kg,

whereas in 2001 it had reached 166.51 euro/100 kg, (-18,6%).

The EU average price in 2002 ranged from 124.21 euro/100 kg cw

(December) to 146.16 euro/100 kg cw (March), corresponding to

a 17.7% variation between the highest and the lowest figures.

Average prices increased in the first quarter partly due to the

decrease in Spanish output caused by the classic swine fever

epidemic outbreak; in the second quarter they fluctuated (decrease

in April/May, increase in May/June), which is explained by a very

high rate of MPA (Medroxy-Progesterone-Acetate) found in Dutch

meat in June, leading to the confiscation of a large part of Dutch

output (7 500 farms) and to the slaughter and destruction of 50

000 animals, and consequently to a decrease in EU supply; in the

third and fourth quarters there was a continuous fall, due to an

aggressive price policy on the part of Dutch operators, after the

MPA problem was solved, and also to the steep decrease in Spanish

prices, as a result of a falling demand and a high supply, which

affected most EU countries.
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É de salientar que a partir de Outubro os preços foram sempre
descendo, se bem que de uma forma mais atenuada do que no 3º
trimestre, e que o equilíbrio no mercado europeu foi sustentado
por uma forte corrente de exportações para países terceiros, mas a
preços relativamente baixos.Os operadores preferiram um rápido
escoamento de carne em fresco, a fim de evitarem a constituição
de stocks.

Os países cujas cotações médias registaram uma maior variação
negativa em relação ao ano anterior foram a Holanda -33,8% e a
Grécia -28,9%. Enquanto, pelo contrário, a Áustria e a Suécia foram
aqueles onde a variação, em igual período, foi menor -3.0% e
-5,8%, respectivamente.

SUÍNOS - Preços Médio de Mercado Comunitário por Mês
PIGS - Average EU Market Prices - per Month
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From October onwards, prices kept falling, although less sharply

than in the third quarter. The European market balance was

maintained by a strong export flow to third countries, but at

relatively low prices. Operators preferred selling fresh meat swiftly

to avoid stocking.

The Netherlands (-33.8%) and Greece (-28.9%) were the countries

where average prices suffered the steepest decreases from the

previous year. On the contrary, Austria and Sweden were those

where decreases were smaller, -3.0% and -5,8%, respectively.

Anuário Pecuário 2004          SUÍNOS • PIGS

PIGS - The Community Market



146

SUÍNOS - Mercado Comunitário

SUÍNOS • PIGS          Anuário Pecuário 2004



147

2001 2002

SUÍNOS - Preços Representativos de Mercado por Estado Membro
PIGS - Representative Market Prices - per Member State
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2.4. EVOLUÇÃO DAS TROCAS

2.4.1. COMÉRCIO INTERNACIONAL

No ano de 2002, as trocas internacionais registaram um acréscimo
de cerca de 25% em relação ao ano anterior, beneficiando de uma
maior oferta por parte dos principais países exportadores, e
consequente diminuição do preço de venda.

Do lado da procura, a Rússia, os países de Leste, a Coreia do Sul e o
México deram um forte contributo para o aumento do comercio
acima referido.

Numa breve análise aos países importadores mais relevantes,
verificou-se que:

• O Japão, principal país importador, registou uma subida das suas
compras em cerca de 10,1% em relação ao ano anterior.

• As importações dos EUA cresceram 8,4% face ao ano de 2001.
As compras de animais vivos (6 milhões de cabeças) e de carne
fresca foram provenientes exclusivamente do Canadá. A
valorização do dólar americano em relação ao dólar canadiano e
a uma melhoria da situação económica nos EUA foram factores
determinantes para o acréscimo acima mencionado.

• A Rússia, em 2002, foi o 2º país importador do mundo, tendo as
suas aquisições crescido 69,9% em relação a 2001 (565 000 tec
em 2001 para 960 000 tec em 2002). Os operadores brasileiros,
tirando partido da desvalorização do real face ao dólar americano
foram os principais fornecedores do mercado russo (400 000 tec).
Os operadores americanos e canadianos, que praticamente tinham
estado ausentes do mercado russo nos últimos anos, exportaram
para este país 20 000 e 30 000 tec respectivamente.A China, por
sua vez, viu o seu volume de vendas para o mercado em causa
estimar-se em 90 000 tec. A União Europeia, que assegurava
cerca de 3/4 do aprovisionamento russo em 1998 e 1999,
beneficiando da concessão de restituições à exportação,
representou no ano de 2002, somente 1/3 das compras daquele
mercado.

• O México viu as suas importações crescerem 12% em 2002 face
ao ano anterior. O principal fornecedor deste país foi o EUA,
representando 85% das compras mexicanas.

2.4. TRADE BALANCE

2.4.1. INTERNATIONAL TRADE

In 2002, international trade was up 25% from the previous year,
taking advantage of a higher supply coming from exporting countries
and of the subsequent price fall.

In terms of demand, Russia, Eastern European countries, South Korea
and Mexico greatly contributed to this trade increase.

Analysing the most relevant importing countries, the following facts
stand out:

• Japan, the major importing country, increased its purchases
10.1% as compared to the previous year.

• Imports from the USA increased 8.4%. Live animal (6 million
heads) and fresh pigmeat purchases came exclusively from
Canada. The revaluation of the American dollar regarding the
Canadian dollar and an improvement of the economic situation
in the USA were determinant factors for the above-mentioned
increase.

• In 2002, Russia was the second most important importer in the
world, its imports having increased 69.9% (from 565 000 tce in
2001 to 960 000 tce in 2002). Brazilian operators, taking
advantage of the Brazilian real devaluation against the American
dollar, were the main suppliers of the Russian market (400 000
tce). American and Canadian operators, who had been virtually
absent of the Russian market in the last few years, exported
respectively 20 000 and 30 000 tce to Russia. Chinese exports to
that country were estimated at 90 000 tce. The EU, who in 1998
and 1999 provided 3/4 of Russian supply, taking advantage of
export refunds, in 2002 accounted for only 1/3 of Russian
purchases.

• Mexican imports increased 12% from the previous year. The USA
were the main supplier, accounting for 85% of Mexican
purchases.
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Relativamente às exportações, verificou-se um aumento das
expedições brasileiras de carne de suíno em 49,5% em relação a
2001, mantendo a 4ª posição como país exportador. É de salientar
que nos anos 90, as exportações deste país representavam menos
de 2% das trocas internacionais, taxa esta, que atingiu os 10% em
2002. Os operadores brasileiros ganharam em menos de três anos
uma posição dominante no mercado russo, tendo exportado para
aquele país 400 000 tec em 2002.

• Os EUA e o Canadá viram crescer as suas exportações em 2,7%
e 9,1% respectivamernte.

• Os principais clientes dos EUA foram o Japão (44% do total das
exportações), o México (13%), a Rússia (3%) e a Coreia do Sul
(1%). As exportações canadianas tiveram como principais destinos
o EUA (68%), Japão (21%) e a Coreia do Sul (4%).

• A União Europeia registou um forte acréscimo nas suas
exportações (+43%) em relação a 2001, atingindo 1,66 milhões
de tec. O aumento da oferta na UE e a reabertura da maior parte
dos mercados internacionais em 2002 (fechados em 2001 devido
à febre aftosa), foram factores determinantes para o incremento
das exportações acima referido.

2.4.2. UNIÃO EUROPEIA COM PAÍSES TERCEIROS

Exportações

As exportações da União Europeia para países terceiros registaram
um acréscimo de 43,3% em relação ao ano anterior, atingindo cerca
de 1,66 milhões de tec. Sublinha-se, contudo, que 2001 foi um ano
perturbado pela presença de casos de febre aftosa ( Reino Unido,
Irlanda, França e Holanda ), provocando a interdição de exportação
de carnes oriundas destes países para um vasto número de mercados.

Num estudo comparativo 2002/2001, salienta-se o facto de todos
os Estado Membro da UE terem aumentado as suas exportações, à
excepção de Portugal, que registou uma variação negativa de
(-2,9%). Os países que obtiveram maiores acréscimos em termos
percentuais foram a Irlanda, que aumentou as suas exportações
para países terceiros em 158,2%, correspondendo a +16 400 tec e
a Holanda 153,3%, representando+106 336 tec. No entanto, em
volume de vendas, foi a Dinamarca (+111 235 tec), seguida da
Holanda (+106 336 tec), que registaram maior incremento das suas
exportações em relação ao período acima mencionado.

Relativamente aos principais paises exportadores e seus mercados,
é de salientar que a Dinamarca, 1º país exportador da União
Europeia, registou um acréscimo de vendas para países terceiros de
19,6%, apesar da entrada em vigor da cláusula de salvaguarda no
Japão durante práticamente 3/4 do ano e da valorização do euro
face ao dólar. Os seus principais mercados de destino foram o Japão
(40% das exportações) e a Rússia.

A Alemanha assegurou a 2º posição como país exportador, vendendo
241 400 tec. Os seus principais clientes foram a Rússia e os países
de Leste, tendo aumentado as suas vendas para estes países em
40% e 90%, respectivamente.

A Holanda, depois de ter sofrido um recuo das suas exportações
em 2001 devido à febre aftosa, viu crescer as suas vendas em 2002
em 153,3% relativamente ao ano anterior. Os seus principais
mercados foram a Rússia, Roménia, Polónia e Hungria.

Importações

As importações da União Europeia de produtos suínicolas
provenientes de países terceiros são praticamente irrelevantes. Em
2002, apenas entraram neste mercado 51 990 tec, representando
apenas 0,3% do consumo comunitário, sendo a Itália (16 500 tec)

As to exports, there was a 49,5% increase in Brazilian pigmeat

exports, as compared to 2001. Brazil remained the fourth world

exporter. It should be noted that in the 90's, Brazilian exports
accounted for less than 2% of international trade. This rate has

now reached 10%. In less than three years, Brazilian operators

conquered a dominant position in the Russian market, having
exported 400 000 tce to Russia in 2002.

• The USA and Canada increased their exports 2.7% and 9.1%,
respectively.

• The main US clients were Japan (44% of total exports), Mexico

(13%), Russia (3%) and South Korea (1%). Canadian exports

were directed mostly to the USA (68%), Japan (21%) and South
Korea (4%).

• The EU increased its exports steeply (+ 43%), reaching 1.66
million tce. The increase in supply in the EU and the reopening

of most international markets in 2002 (closed in 2001 because

of the foot-and-mouth disease) were determinant factors for the
above-mentioned export boost.

2.4.2. EU WITH THIRD COUNTRIES

Exports

EU exports to third countries suffered a 43.3% increase, reaching

1.66 million tce. However, it should be noted that 2001 was affected
by several outbreaks of the foot-and-mouth disease (the United

Kingdom, Ireland, France and the Netherlands), leading to a meat

exporting ban from these countries to a vast range of markets.

Comparing 2002/2001, all EU Member States except Portugal

(- 2,9%) increased their exports. The widest percent increases
occurred in Ireland (+ 158.2%, + 16 400 tce) and in the Netherlands

(+ 153.3%, + 106 336 tce). However, in terms of sales volume

over the same period Denmark comes first (+ 111 235 tce), followed
by the Netherlands (+ 106 336 tce).

As regards exporting countries and their markets, Denmark, the

leading EU exporter, increased its sales to third countries by

+ 19.6%, in spite of the implementation of a safeguard clause in
Japan, for almost 3/4 of the year, and of the revaluation of the

euro against the dollar. The main destination markets were Japan

(40% of total exports) and Russia.

Germany was the second exporting country with 241 400 tce sold.

Its main clients were Russia and the Eastern European countries.
Sales to these countries increased 40% and 90%, respectively.

In 2002, the Netherlands, after an export decrease in 2001 caused

by the foot-and-mouth disease, increased its sales 153.3%. Its main

destination markets were Russia, Romania, Poland and Hungary.

Imports

EU imports of pig products from third countries are practically

irrelevant. In 2002, imports totalled 51 990 tce, accounting for

only 0,3% of EU consumption, Italy (16 500 tce) and Spain

SUÍNOS - Mercado Comunitário

SUÍNOS • PIGS          Anuário Pecuário 2004



149

e a Espanha (10 000 tec), os maiores importadores. Portugal foi o
único país da UE que não registou qualquer importação.

É de salientar o facto de, exceptuando a Alemanha e a Espanha,
todos os outros países da União Europeia terem reduzido as suas
compras em relação ao ano anterior.

2.4.3. TROCAS INTRA-COMUNITÁRIAS

As trocas intra-comunitárias beneficiaram, por um lado, da quase
ausência de restrições de carácter sanitário, e por outro, da existência
de uma certa dificuldade em exportar para os mercados
internacionais. O acréscimo da concorrência americana, a
manutenção de restrições, quer de origem sanitária, quer de origem
aduaneira e a ausência de restituições, explicam, em parte, o facto
de os operadores, nomeadamente dinamarqueses e franceses, terem
preferido uma presença forte no mercado comunitário, a fim de
conseguirem manter a valorização média da carcaça. Além disso, a
Comissão Europeia não impôs medidas restritivas às trocas de animais
vivos e de carne no seio da União Europeia, depois do aparecimento
da Medroxy-Progesterona-Acetato em Julho de 2002.

Os operadores dinamarqueses viram as suas trocas crescerem para
o mercado alemão em 12% (carnes destinadas à transformação) e
para o mercado sueco em 55% (sub-produtos) A França reforçou a
sua presença no mercado italiano (presunto +12 %) em detrimento
da Holanda (-31%). A Espanha registou um acréscimo das suas
vendas em cerca de 5%. A Holanda e a Espanha mantiveram as
suas vendas para o mercado francês.

2.5. PERSPECTIVAS PARA 2003

A nível mundial, a produção suínicola poderá crescer de novo em
2003, contudo, de uma forma mais moderada, devido, em parte, a
uma menor rentabilidade económica da produção suínicola que se
registou em 2002, na China, Canadá e Brasil. A produção de carne
de porco nos EUA poderá sofrer um ligeiro decréscimo (-2%) devido
à redução do efectivo reprodutor. O crescimento da produção
brasileira deverá ser mais moderado, resultante do facto já acima
referido (diminuição da rentabilidade económica em 2002). Nos
países de Leste e na Rússia, a produção deverá registar um aumento.

Um acréscimo das disponibilidades das principais zonas exportadoras
do mundo (Canadá, UE, países de Leste e Brasil), poderá ter como
consequência um aumento de trocas em 2003.

O consumo de carne de porco poderá crescer em alguns países,
nomeadamente no México, Rússia China e Filipinas, países onde o
poder de compra é baixo, prevendo-se que uma parte deste
acréscimo seja feito recorrendo à importação de carne a preços
competitivos.

Um aumento da oferta de carne (porco e outros animais), deverá
dar origem a uma forte concorrência entre os principais países
exportadores.

Apesar de uma previsível diminuição da produção nos EUA, a subida
dos preços neste país poderá ser moderada (+ 7%). Pelo contrário,
na Europa os preços podem cair cerca de 5% em 2003.

Relativamente à União Europeia prevê-se um acréscimo da produção
em cerca de 1%. Esta previsão baseia-se, quer num acréscimo do
efectivo de porcas reprodutoras em 2002 (+0,6%), quer numa
melhor rentabilidade técnica das explorações, nomeadamente em
termos de índice de prolificidade destes animais. A Holanda e a
Bélgica deverão reduzir a sua produção, por razões que se prendem

(10 000 tce) being the major importers. Portugal was the only EU
country that did not import at all.

Except Germany and Spain, all the remaining EU countries reduced
their imports as compared to the previous year.

2.4.3. INTRA-COMMUNITY TRADE

Intra-community trade benefited from, on one hand, the almost
total absence of sanitary restrictions and, on the other hand, a certain
difficulty in exporting to international markets. Increasing
competition from the USA, the maintenance of restrictions, in terms
of both animal health and customs, and the lack of export refunds
partly explain the fact that operators, namely Danish and French
ones, preferred a strong presence in the Community market, in
order to maintain average carcass prices. Besides, the European
Commission did not impose restraining measures to live animal
and meat trade within the EU, after Medroxy-Progesterone-Acetate
was found in July 2002.

Danish sales to Germany (meat for processing: +12%) and Sweden
(by-products: +55%) increased. France reinforced its presence in
the Italian market (ham: +12%) to the detriment of the Netherlands
(-31%). Spain increased its sales approximately 5%. The
Netherlands and Spain maintained their sales to the French market.

2.5. OUTLOOK FOR 2003

At world level, pig production may rise again in 2003, although
more moderately, partly due to a reduced profitability of pig
production in 2002, in China, Canada and Brazil. The USA pigmeat
output may fall slightly (-2%) due to a decrease in the breeding
herd. The increase in Brazilian output should be more moderate,
due to the above-mentioned reason (decreasing economic
profitability in 2002). In Eastern European countries and Russia,
output should increase.

An increasing supply in the major exporting regions (Canada, EU,
Eastern countries and Brazil) may result in a trade increase in 2003.

Pigmeat consumption may increase in some countries, namely
Mexico, Russia, China and the Philippines, where purchasing power
is low. Part of this increase may result from meat imports at
competitive prices.

An increase in meat supply (pig and other animals) should give rise
to a fierce competition among the main exporting countries.

In the USA, in spite of an expected decrease in output, the price
increase should be moderate (+ 7%). On the contrary, in Europe,
prices may fall approximately 5% in 2003.

In the EU, output is expected to increase around 1.0%. This estimate
is based both on an increase in the breeding sow herd in 2002
(+0.6%), and on an improvement in the technical quality of pig
farms, namely in terms of breeding rates. The Netherlands and
Belgium should decrease their output, due to programmes to reduce
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com os programas de redução das poluições de origem animal,
enquanto a Dinamarca, a França e sobretudo a Espanha deverão
aumentar o seu potencial produtivo.

No que respeita ao consumo, prevê-se uma diminuição no
1ºsemestre em relação aos níveis elevados registados no período
homólogo de 2002, invertendo-se esta tendência no 2º semestre,
podendo atingir os valores verificados no ano anterior.

As exportações para países terceiros dependerão de alguns factores,
nomeadamente, da presença brasileira no mercado russo, da
eventual aplicação da cláusula de salvaguarda pelo Japão e da
introdução de quotas de mercado à importação por parte da Rússia.

animal pollution, whereas Denmark, France and mainly Spain

should increase their productive potential.

As regards consumption, a fall is estimated for the first half of the

year, whereas in the second half the trend should reverse to reach

figures similar to those of the previous year.

Exports to third countries will depend on a few factors, namely the

Brazilian presence in the Russian market, the application of the

safeguard clause by Japan and the establishment of import quotas

by Russia.
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1. MERCADO NACIONAL

1.1. CONJUNTURA GLOBAL

Após a epizootia de febre aftosa registada em 2001 e que afectou
fortemente o mercado europeu da carne de ovino/caprino, ao nível
da produção, das trocas, do consumo e dos preços, em 2002 o
sector apresentou um retorno à normalidade. A produção
Comunitária recuperou moderadamente, +1.5%, o mesmo se
passando com o consumo (+1.4%).

Em 2002 o efectivo de pequenos ruminantes deverá estabelecer-se
em 3 457 000 cabeças para os ovinos e 538 000 cabeças no que se
refere aos caprinos (dados provisórios). Deste modo, em relação ao
ano anterior, o efectivo de pequenos ruminantes deverá reduzir-se
em cerca de 2 000 cabeças no caso dos ovinos (-0.1%) e 23 000
cabeças no que se refere aos caprinos (-4.1%).

A importância do efectivo reprodutor ovino (ovelhas e borregas
cobertas) no efectivo total voltou a reduzir-se, representando 65.9%.
Quanto ao efectivo caprino, em 2002, este é constituído por 72.7%
de cabras e chibas cobertas. Do efectivo ovino reprodutor cerca de
25% é constituído por ovelhas e borregas cobertas leiteiras. Por sua
vez, do efectivo caprino reprodutor, 89.5% são cabras.

Em relação à distribuição regional, enquanto os ovinos se concentram
especialmente no Alentejo (54.4%), os caprinos estão disseminados
praticamente por todo o país, ocupando este ano a primeira posição
no Alentejo (22.1%), para além da Beira Interior (21.5%), Beira
Litoral (15.0%) e Trás-os-Montes (13.7%), Entre-Douro-e-Minho
(11.7%) e Ribatejo e Oeste (8.9%).

Quanto aos ovinos é de referir que a orientação da produção é
distinta segundo as regiões consideradas. Assim, enquanto na Beira
Interior 78.8% do efectivo ovino reprodutor é leiteiro, no Alentejo
e no Ribatejo, respectivamente 94.5% e 72.1% do efectivo referido
não é de leite, o mesmo se passando em Trás-os-Montes, Entre-
Douro-e-Minho e Algarve. De referir que na Beira Litoral a
importância do efectivo reprodutor leiteiro se tem vindo a reduzir
nos últimos anos, sendo em 2002 de 41.8%.

Os abates aprovados para consumo de pequenos ruminantes
registaram em 2002 uma recuperação em relação ao ano anterior.
Em termos de volume, para os ovinos o acréscimo foi de 6.5% e no
caso dos caprinos de 10.3%.

No caso dos ovinos, os abates estabeleceram-se em 12 076 toneladas
e 1 134 836 cabeças, tendo ocorrido também uma evolução positiva
no que diz respeito ao número de cabeças, se bem que menos
significativa, +1.7%. Deste modo, o peso médio de carcaça de ovino
aumentou em 2002, passando de 10.2 para 10.6 Kg.

Para os caprinos, a produção atingiu 1 064 toneladas e 163 440
cabeças, observando-se um aumento superior no que se refere ao
número de animais abatidos, +14.6%. Como tal, o peso médio de
carcaça de caprino reduziu-se, de 6.8 para 6.5 Kg.

No que se refere às categorias de animais abatidos, no caso dos
ovinos, apenas a principal categoria, os borregos >10 Kg, registou
no ano em análise um aumento relativamente significativo (+15.7%
em toneladas e +10.0 % em cabeças), representando 65.8% do
volume total abatido.

Quanto aos caprinos, o aumento global dos abates resultou do
acréscimo acentuado verificado para os cabritos, +18.4% em
toneladas e +18.2% em cabeças. No caso dos adultos observou-se
mesmo uma redução, -9.9% em toneladas e -12.9% em cabeças.

Em 2002 o balanço do comércio internacional de pequenos
ruminantes deverá pautar-se por uma redução das trocas no sector

1. THE PORTUGUESE MARKET

1.1. OVERVIEW

Following the epidemic of foot-and-mouth disease in 2001, which
has deeply affected the European market of sheepmeat and
goatmeat, in terms of production, trade, consumption and prices,
in 2002, the sector returned to normal. EU output recovered
moderately, +1.5%, and the same happened with consumption
(+1.4%).

In 2002, the small ruminant population should settle at 3 457 000
heads for sheep and 538 000 heads for goats (provisional data).
Therefore, as regards the previous year, the small ruminant
population should fall 0.1% for sheep (-2 000 heads) and 4.1%
for goats (-23 000 heads).

The contribution of the sheep breeding herd (in-lamb ewes and
ewelambs) to the total sheep population fell again, now accounting
for 65.9%. As to the goat population, in 2002, it consisted of 72.7%
of in-kid she-goats and young goats. Around 25% of the sheep
breeding herd consist of dairy in-lamb ewes and ewelambs. As to
the goat breeding herd, 89,5% are she-goats.

In terms of regional distribution, whereas sheep are concentrated
in Alentejo (54.4%), goats are scattered virtually all over the
country: Alentejo (22.1%), Beira Interior (21.5%), Beira Litoral
(15.0%), Trás-os-Montes (13.7%), Entre Douro e Minho (11.7%)
and Ribatejo and Oeste (8.9%).

The type of sheep farming differs according to the region considered.
Whereas in Beira Interior 78.8% of the sheep breeding herd is of

the dairy type, in Alentejo and Ribatejo, respectively 94.5% and

72.1% of this herd is non-dairy, the same happening in Trás-os-
-Montes, Entre Douro e Minho and Algarve. In Beira Litoral, the

contribution of the dairy breeding herd has been decreasing over

the last few years, falling to 41.8 % in 2002.

In 2002, consumption approved slaughters of small ruminants

recovered from the previous year. In terms of volume, the increase
for sheep was 6.5 %, whereas for goats it was 10.3%.

Sheep slaughters settled at 12 076 tons and 1 134 836 heads, with

the number of heads also increasing, although less significantly

(+1.7%). Therefore, there was an increase in the average weight of
sheep carcasses (from 10.2 kg to 10.6 kg).

Goat output reached 1 064 tons and 163 440heads, with a higher
increase in terms of animals slaughtered (+14.6%). Therefore, the

average goat carcass weight fell from 6.8 kg to 6.5 kg.

As to slaughtered animal categories, only the main sheep category,

above 10 kg lambs, increased quite significantly (+15.7% in tons
and +10.0% in heads), now accounting for 65.8% of the total

slaughtered volume.

As regards goats, the global increase in slaughters resulted from

the sharp increase in kids, +18.4% in tons and +18.2% in heads.

In the case of adult animals, there was even a decrease, -9.9% in
tons and -12.9% in heads.
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ovino e por um acréscimo no sector caprino, particularmente das
saídas.

Nas entradas do sector ovino continua a dominar a carne (84.2%),
o mesmo ocorrendo no sector dos caprinos (60.5%). No que se
refere às saídas a situação é inversa para os ovinos, sendo vendidos
preferencialmente animais vivos (60.3%). No caso dos caprinos,
este ano, a carne domina completamente as vendas do sector
(95.3%).

No ano em análise, no sector dos ovinos, a redução das entradas foi
de 2 816.1 toneladas (-24.2%), atingindo-se 8 813.9 toneladas. A
carne, principal parcela da importação do sector, registou um
decréscimo significativo das entradas, -3 089.7 toneladas (-29.2%).

No que se refere aos animais vivos, a entrada de animais para abate
("outros ovinos vivos") observou uma retoma importante, +14 974
animais (+38.2%), o que seria de prever após as restrições verificadas
em 2001, devido à febre aftosa. Quanto aos reprodutores de raça
pura, enquanto em 2001 tinham entrado 2 068 animais, em 2002
apenas entraram 482 (-76.7%).

Relativamente às vendas para o exterior, o decréscimo foi de 7.4%
(-44.4 toneladas). Os animais vivos, nomeadamente os outros
ovinos, foram a parcela responsável pela redução (-42.0% cabeças),
já que as vendas de carne apresentaram um acentuado acréscimo
(+129.8 toneladas, 140.9%). Os animais vivos continuam a constituir
o maior volume das vendas, tendo ocorrido um ligeiro acréscimo
em relação aos ovinos reprodutores de raça pura (+211 cabeças,
+2.9%).

Quanto aos caprinos, as entradas globais do sector ultrapassaram as
1 000 toneladas, registando-se um aumento de 185.8 toneladas
(+22.5%). A carne, que se mantém como a principal parcela da
importação do sector, registou um acréscimo das entradas, +54.7
toneladas (+9.8%), no entanto, a carne congelada pautou-se por
uma pequena redução, -3.1 toneladas (-1.6%), enquanto a fresca /
/ refrigerada registou um acréscimo, +57.8 toneladas (+16.0%). É
precisamente a carne fresca / refrigerada que lidera as entradas do
sector, representando por si só 41.5% do total da importação.

As entradas de animais vivos praticamente duplicaram, +48.8% em
toneladas e +57.4% em cabeças, sendo constituídas exclusivamente
por outros caprinos, que não reprodutores de raça pura (13 417
cabeças).

A exportação / expedição do sector apresentou um acréscimo muito
significativo, passando de 1.1 para 6.4 toneladas (+460.4%), sendo
composta fundamentalmente por carne fresca / refrigerada (5.8
toneladas).

O consumo humano de carne de ovino e caprino em 2002 deverá
estabelecer-se novamente (de acordo com os balanços de
aprovisionamento do INE) em 36 mil toneladas, revelando
estabilidade em relação ao ano anterior. Constata-se uma
recuperação da produção (+2 000 toneladas) e um decréscimo da
importação de carne (-2 000 toneladas).

Com o objectivo de estimar a evolução do consumo de cada um
dos tipos de carne, procede-se à soma da produção (abates) com a
carne importada. No caso dos ovinos obtém-se sucessivamente
desde 1998, 19 984, 21 459, 22 926, 21 924 e finalmente 19 575
toneladas em 2002. Deste modo, no ano em análise, o consumo de
carne de ovino apresentou uma quebra, obtendo-se mesmo um
valor inferior ao de 1998, constatando-se uma baixa acentuada da
entrada de carne (-3 090 toneladas). Por sua vez, os abates até
apresentaram uma progressão (+741 toneladas).

No que diz respeito aos caprinos, temos 2 320, 1 754, 1 640, 1 521
e 1 676 de 1998 a 2002. No último ano, reforçaram-se ligeiramente,
quer a entrada de carne (+55 toneledas), quer a produção (+100
toneladas), o que indicia uma pequena recuperação do consumo
de carne de caprino.

In 2002, international trade of small ruminants should suffer a

decrease in the sheep sector, whereas in the goat sector there should

be an increase, particularly in exports.

Meat still dominates sheep imports (84.2%), the same happening

in the goat sector (60.5%). As to exports, the situation is opposite

for sheep, with live animals being the most sold (60.3%). For goats,

meat completely dominates the sector sales (95.3%).

Over the year under analysis, sheep sector imports fell 2 816.1

tons (-24.2%), reaching 8 813.9 tons. Sheepmeat imports, the

largest share of the sector imports, fell significantly (-3 089.7 tons,

-29.2%).

As regards live animals, imports of slaughter animals ("other live

sheep") underwent a considerable recovery (+14 974 animals,

+38.2%), which was expected after the 2001 restrictions, caused

by the foot-and-mouth disease. Imports of purebred breeders, which

in 2001 had reached 2 068 animals, in 2002 totalled only 482

(-76.7%).

As to exports, they suffered a 7.4% fall (-44.4 tons). Live animals,

namely other sheep, accounted for the largest share of this fall

(-42.0% in heads), since meat sales increased considerably (+129.8

tons, +140.9%). Live animals still account for the largest volume

of sales, having increased slightly in terms of purebred breeding

sheep (+211 heads, +2.9%).

As to goats, global sector imports exceeded 1 000 tons, an increase

of +185.8 tons (+22.5%). Meat imports, still the largest share of

the sector imports, increased 54.7 tons (+9.8%). However,  frozen

meat fell slightly, -3.1 tons (-1.6%), whereas fresh/chilled increased

+57.8 tons (+16.0%). Fresh/chilled meat clearly leads the sector

imports, accounting alone for 41.5% of total imports.

Live animal imports increased significantly (+48.8% in tons and

+57.4% in heads), and they included only goats other than purebred

breeders (13 417 heads).

The sector exports also increased considerably, moving from 1.1 to

6.4 tons (+460.4%), and consisting mostly of fresh/chilled meat

(5.8 tons).

In 2002, human consumption of sheepmeat and goatmeat,

according to INE's supply balances, should settle again at 36

thousand tons (the same value as in the previous year). There was

a recovery in meat production (+2 000 tons) and a decrease in

meat imports (-2 000 tons).

In order to estimate the changes in sheepmeat and goatmeat

consumption, total output (slaughters) is added to imported meat.

For sheep, the following figures were obtained since 1998: 19 984,

21 459, 22 926, 21 924 and finally 19 575 tons, in 2002. This way,

in the year under analysis, consumption of sheepmeat fell to a figure

below that of 1998, with a significant decrease in meat imports

(-3 090 tons). Slaughters, in turn, have increased (+741 tons).

As far as goats are concerned, consumption figures were 2 320,

1 754, 1 640, 1 521 and 1 676 from 1998 to 2002. Over the last

year, both meat imports (+55 tons) and output (+100 tons)

increased, indicating a slight recovery in goatmeat consumption.
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Após o aumento muito significativo registado em 2001, os preços à
produção dos borregos analisados, apresentaram uma redução:
-0.9% (-0.03 EUR / Kg) no caso dos borregos leves (< 12 Kg),
-4.9% (-0.12 EUR / Kg) no que se refere ao borrego I (22-28 Kg)  e
-5.6% (-0.12 EUR / Kg) para o borrego II (> 28 Kg).

Relativamente aos cabritos <10 Kg, a tónica foi de subida nas regiões
da Beira Interior e de Trás-os-Montes, respectivamente +5.8%
(+0.27 EUR / Kg) e +5.1% (+0.28 EUR / Kg). Pelo contrário, na
Beira Litoral, os preços apresentaram uma redução, -6.4% (-0.29
EUR / Kg).

Os preços médios ao consumidor da carne de borrego em 2002
apresentaram uma subida no caso das costeletas (+3.3%) e uma
redução no que se refere à perna (-2.1%).

Desta forma, apenas a perna (-2.1%) apresentou a mesma evolução
negativa dos preços dos borregos na produção (-0.9 a -5.6% para
os animais analisados). No ano em análise o consumo de carne de
ovino apresentou uma quebra, constatando-se uma baixa acentuada
da entrada de carne (-3 090 toneladas). Por sua vez, os abates até
registaram uma recuperação (+741 toneladas), a qual não foi
suficiente para permitir a retoma do consumo. De referir ainda que
o aumento dos abates foi conseguido em parte recorrendo à
importação de animais, já que entraram no nosso país mais 14 974
ovinos, que não reprodutores de raça pura, em relação ao ano
anterior (+294 toneladas).

1.2. EVOLUÇÃO DO EFECTIVO

Em 2002 o efectivo de pequenos ruminantes deverá estabelecer-se
em 3 457 000 cabeças para os ovinos e 538 000 cabeças no que se
refere aos caprinos (dados provisórios). Deste modo, em relação ao
ano anterior, o efectivo de pequenos ruminantes deverá reduzir-se
em cerca de 2 000 cabeças no caso dos ovinos (-0.1%) e 23 000
cabeças no que se refere aos caprinos (-4.1%).

O armentio ovino apresentou uma forte progressão após a
integração europeia (de 1987 a 1989 deu-se um aumento de
312 000 cabeças), motivada em parte pelos prémios instituídos, de
incentivo à produção, visto a Comunidade ser deficitária neste tipo
de carne. Refira-se que os prémios instaurados logo aquando da
adesão (1986) continuam actualmente a constituir uma parcela
muito significativa do rendimento dos produtores (prémios à ovelha
e à cabra). O crescimento do efectivo manteve-se até 1991,
caracterizando-se os dois anos seguintes por uma baixa, todavia,
em 1994 ocorreu uma recuperação notável (+130 000 cabeças), a
qual se reforçou ainda ligeiramente em 1995 e 1996. Em 1997 a
tónica foi de descida (-54 000 cabeças), seguida por uma subida
acentuada (+158 000 cabeças) em 1998. Nos quatro últimos anos
a tendência foi para a redução, particularmente em 2001 (-119 000
cabeças).

No que se refere à evolução do efectivo caprino, com excepção da
pequena interrupção ocorrida em 1998 (+3 000 cabeças), este tem
vindo a apresentar-se em quebra desde 1989, tendo atingido nesse
ano o valor recorde de 857 000 cabeças. À semelhança do que
aconteceu para os ovinos, também a integração na Comunidade
proporcionou uma progressão importante deste armentio (de 1987
a 1989 deu-se um acréscimo de +49 000 cabeças). Em 1999 o
efectivo caprino sofreu uma quebra importante (-46 000 cabeças),
a qual se repetiu em 2001, de forma ainda mais acentuada
(-62 000 cabeças). Em 2002, como já foi referido, a redução foi
inferior (-23 000 cabeças).

A estrutura dos efectivos, quer ovino, quer caprino, tem-se mantido
mais ou menos estável nos últimos anos. Assim, enquanto as ovelhas
e borregas cobertas representam entre 65.9 e 68.5% do efectivo

Following the very steep increase in 2001, producer prices of the

analysed lambs fell: -0.9% (-0.03 EUR / kg) for light lambs

(< 12 kg), -4.9% (-0.12 EUR / kg) for lamb I (22-28 kg) and

-5.6% (-0.12 EUR / kg) for lamb II (> 28 kg).

For <10 kg kids, there was an upward trend in Beira Interior and

Trás-os-Montes,  +5.8% (+0.27 EUR / kg) and +5.1% (+0.28 EUR

/ kg), respectively. On the contrary, in Beira Litoral, prices fell

(-6.4%, -0.29 EUR / kg).

In 2002, average lamb consumer prices increased for lamb chops

(+3.3%) and decreased for lamb's leg (-2.1% ).

This way, only lamb's leg (-2.1%) followed the same negative trend

as lamb producer prices (-0.9% to -5.6% for analysed animals).

Sheepmeat consumption fell, with a marked decrease in meat

imports (-3 090 tons). Slaughters in turn even recovered

(+741 tons), but this was not enough to enable a recovery in

consumption. The increase in slaughters was obtained partly through

animal imports, since 14 974 more sheep (non-purebred breeders)

were imported, as compared to the previous year (+294 tons).

1.2. SHEEP AND GOAT POPULATION

In 2002, the small ruminant population should settle at 3 457 000

heads for sheep and 538 000 heads for goats (provisional data).

Therefore, as regard the previous year, the small ruminant

population should fall 0.1% for sheep (-2 000 heads) and 4.1%

for goats (-23 000 heads).

Sheep population has clearly increased following the European

integration (between 1987 and 1989 there was a 312 000 head

increase), partly fostered by premia to encourage production, since

the EU has a deficit in this type of meat. The premia established at

the time of the accession (1986) are still a major share of the

producers’ income (sheep and goat premia). The population

continued to increase until 1991. In the two following years there

was a downward trend, but in 1994 there was a remarkable recovery

(+130 000 heads), which was even slightly reinforced in 1995 and

1996. In 1997, another decrease (-54 000 heads), followed by a

steep increase (+158 000 heads) in 1998. Over the last four years,

the trend was downwards again, particularly in 2001 (-119 000

heads).

As to the goat population, except for a slight interruption in 1998

(+3 000 heads), it has been following a downward trend since 1989,

when it reached a record of 857 000 heads. Similarly to sheep,

European integration also led to a significant increase in this

population (+49 000 heads between 1987 and 1989). In 1999, the

goat population suffered a significant fall (-46 000 heads), which

worsened in 2001 (-62 000 heads). In 2002, there was another

decrease, although less steep (-23 000 heads).

The composition of both the sheep and the goat herds has remained

more or less stable over the last few years. In-lamb ewes and

ewelambs account for 65.9% and 68.5% of the total sheep herd,
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ovino total, as cabras e chibas cobertas constituem cerca de 70 a
73% do efectivo caprino. De referir que em 1998, a estrutura, quer
do efectivo ovino (66.2%), quer do caprino (69.8%) se alterou
ligeiramente, com uma pequena redução da importância do efectivo
reprodutor. Em 2002 a importância do efectivo reprodutor ovino
(ovelhas e borregas cobertas) no efectivo total voltou a reduzir-se,
representando 65.9%. Quanto ao efectivo caprino, em 2002, este
é constituído por 72.7% de cabras e chibas cobertas. Do efectivo
ovino reprodutor cerca de 25% é constituído por ovelhas e borregas
cobertas leiteiras. Por sua vez, do efectivo caprino reprodutor, 89.5%
são cabras.

A distribuição regional do efectivo ovino em 2002 revela o domínio
da região do Alentejo, que detém 54.4% deste. Seguem-se-lhe a
região da Beira Interior, com uma representatividade de 14.7%, o
Ribatejo e Oeste (9.4%), Trás-os-Montes (8.5%) e Beira Litoral
(6.5%).

Contudo, a orientação da produção é distinta segundo as regiões
consideradas. Assim, enquanto na Beira Interior 78.8% do efectivo
ovino reprodutor é leiteiro, no Alentejo e no Ribatejo,
respectivamente 94.5% e 72.1% do efectivo referido não é de leite,
o mesmo se passando em Trás-os-Montes, Entre-Douro-e-Minho
e Algarve. De referir que na Beira Litoral a importância do efectivo
reprodutor leiteiro se tem vindo a reduzir  nos últimos anos, sendo
em 2002 de 41.8%.

A evolução face ao ano anterior foi negativa em todas as regiões do
país, com excepção apenas do Alentejo. No Entre-Douro-e-Minho
e no Algarve o efectivo ovino manteve-se estável em relação ao
ano anterior.

O Alentejo apresentou uma recuperação notável, com +18 000
cabeças (+1.0%). Os maiores decréscimos ocorreram em Trás-os-
-Montes (-7 000 cabeças, -2.3%), Beira Litoral (-4 000 cabeças,
-1.7%) e na Beira Interior (-4 000 cabeças, -0.8%).

Em 2002, a região mais representativa quanto ao efectivo caprino,
é este ano o Alentejo, que detém 22.1% deste armentio. Nos últimos
anos o Alentejo e a Beira Interior têm alternado na liderança. Em
2001 a Beira Interior ocupava a 1º posição com 22.5% do efectivo,
e em 2000 era o Alentejo com cerca de 25%. Em 2002 na Beira
Interior concentravam-se 21.5% do total de caprinos a nível nacional.
Seguem-se-lhe a Beira Litoral, que possui uma representatividade
de 15.0% e Trás-os-Montes com 13.7%. Ainda a merecer referência,
o Entre-Douro-e-Minho (11.7%) e o Ribatejo e Oeste (8.9%).

Em relação ao ano anterior o efectivo caprino apresentou-se em
decréscimo na maior parte das regiões do país, com destaque para
as duas mais importantes, -10 000 cabeças (-7.9%) no caso da
Beira Interior e -4 000 cabeças (-3.3%) no que se refere ao Alentejo.
Também de referir a redução observada na Beira Litoral (-5 000
cabeças, -5.8%), em Trás-os-Montes (-3 000 cabeças, -3.9%) e no
Algarve (-1 000 cabeças, -4.5%). Nas regiões restantes o efectivo
pautou-se pela estabilidade.

Quanto ao comércio internacional de ovinos, em 2002 entraram no
nosso país um total de 54 695 animais, sendo apenas 482
reprodutores de raça pura, enquanto em 2000 tinham entrado
41 307 animais, dentre os quais 2 068 reprodutores de raça pura.
Em relação às saídas, estas atingiram 23 158 cabeças em 2002
(34 267 em 2001), das quais 7 506 eram reprodutores de raça pura
(7 295 em 2001). Quanto aos caprinos vivos, as entradas são
dominantes, 13 417 cabeças em 2002 (8 523 em 2001), sendo
exclusivamente animais não reprodutores de raça pura. Em 2002
foram vendidos para Itália 5 reprodutores de raça pura.

whereas in-kid she-goats and kids account for 70% and 73% of
the goat population. In 1998, the composition of both the sheep
population (66.2%) and the goat population (69.8%) changed
slightly, with a slight decrease in the contribution of the breeding
population. In 2002, the contribution of the sheep breeding herd
(in-lamb ewes and ewelambs) to the total population fell again,
now accounting for 65.9%. As to the goat population, in 2002, it
consisted of 72.7% of in-kid she-goats and young goats. Around
25% of the sheep breeding herd consist of dairy in-lamb ewes and
ewelambs. As to the goat breeding herd, 89.5% are she-goats.

The regional distribution of the sheep herd in 2002 shows the
predominance of Alentejo (54.4%). Beira Interior follows, with a
14.7% contribution, Ribatejo e Oeste with 9.4%, Trás-os-Montes
(8.5%) and Beira Litoral (6.5%).

However, the type of farming varies according to the region
considered. Whereas in Beira Interior 78.8% of the sheep breeding
herd is of the dairy type, in Alentejo and Ribatejo, respectively
94.5% and 72.1% of this herd is non-dairy, the same happening
in Trás-os-Montes, Entre Douro e Minho and Algarve. In Beira
Litoral, the contribution of the dairy breeding herd has been
decreasing over the last few years, falling to 41.8% in 2002.

Changes from the previous year were negative in all regions, except
Alentejo. In Entre Douro e Minho and Algarve, the sheep population
remained stable.

Alentejo recovered considerably (+18 000 heads, +1.0%). The
steepest decreases occurred in Trás-os-Montes (-7 000 heads,
-2.3%), Beira Litoral (-4 000 heads, -1.7 %) and Beira Interior
(-4 000 heads, -0.8%).

As to the goat population, the dominant region is Alentejo (22.1%
in 2002). Over the last few years, Alentejo and Beira Interior have
taken turns leading. In 2001, Beira Interior stood first with 22.5%
of the population, and in 2000, Alentejo was first with about 25%.
In 2002, Beira Interior accounted for 21.5% of total goats at national
level. Beira Litoral followed with 15.0% and Trás-os-Montes came
next with 13.7%. Also noticeable were Entre Douro e Minho
(11.7%) and Ribatejo e Oeste  (8.9%).

As regards the previous year, the goat herd suffered a decrease in
most regions, particularly in the two most important ones, -10 000
heads (-7.9%) in Beira Interior and -4 000 heads (-3.3%) in
Alentejo. There were also decreases in Beira Litoral (-5 000 heads,
-5.8%), Trás-os-Montes (-3 000 heads, -3.9%) and Algarve
(-1 000 heads, -4.5%). In the remaining regions, the herd remained
stable.

In terms of foreign sheep trade, in 2002, 54 695 animals were
imported, of which only 482 were purebred breeders, whereas in
2000 imports had involved 41 307 animals, of which 2 068 purebred
breeders. Exports totalled 23 158 heads in 2002 (34 267 in 2001),
of which 7 506 were purebred breeders (7 295 in 2001). As to live
goats , imports prevail: 13 417 heads in 2002 (8 523 in 2001),
exclusively non purebred breeders. In 2002, five purebred breeders
were sold to Italy.
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1.3. EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO E CONSUMO
DE CARNE

Em 2002 os abates aprovados para consumo de pequenos
ruminantes registaram uma recuperação em relação ao ano anterior.
Em termos de volume, para os ovinos o acréscimo foi de 6.5% e no
caso dos caprinos de 10.3%.

No caso dos ovinos, os abates estabeleceram-se em 12 076 toneladas
e 1 134 836 cabeças, tendo ocorrido também uma evolução positiva
no que diz respeito ao número de cabeças, se bem que menos
significativa, +1.7%. Deste modo, o peso médio de carcaça de ovino
aumentou em 2002, passando de 10.2 para 10.6 Kg.

Para os caprinos, a produção atingiu 1 064 toneladas e 163 440
cabeças, observando-se um aumento superior no que se refere ao
número de animais abatidos, +14.6%. Como tal, o peso médio de
carcaça de caprino reduziu-se, de 6.8 para 6.5 Kg.

No que se refere às categorias de animais abatidos, no caso dos
ovinos, apenas a principal categoria, os borregos> 10 Kg, registou
no ano em análise um aumento relativamente significativo (+15.7%
em toneladas e +10.0% em cabeças), representando 65.8% do
volume total abatido (60.6% em 2001). Pelo contrário, quer os
borregos <10 Kg (-7.5% toneladas, -5.7% cabeças), quer os adultos
(-7.8% toneladas, -12.5% cabeças), apresentaram uma redução
dos abates em relação ao ano anterior. Desta forma, as duas
categorias observaram uma redução da sua representatividade no
volume de abate total, 26.6 para 23.1% no caso dos borregos <10
Kg e 12.8 para 11.1% no que se refere aos adultos. Em relação ao
peso médio ao abate ocorreu uma ligeira redução para os borregos
<10 Kg (de 6.3 para 6.2 Kg) e um aumento para os adultos (19.4
para 20.4 Kg). No caso dos borregos> 10 Kg o acréscimo foi também
relativamente significativo (12.2 para 12.9 Kg).

Quanto aos caprinos, o aumento global dos abates resultou do
acréscimo acentuado verificado para os cabritos, +18.4% em
toneladas e +18.2% em cabeças. No caso dos adultos observou-se
mesmo uma redução, -9.9% em toneladas e -12.9 % em cabeças.
Deste modo, os cabritos apresentam um aumento da sua importância
no total de caprinos abatidos, 71.7 para 76.9%, o inverso ocorrendo
para os adultos, 28.3 para 23.1%. Quanto ao peso médio ao abate,
enquanto para os cabritos este se manteve estável (5.5 Kg), no caso
dos adultos deu-se um aumento (16.7 para 17.3 Kg).

Em 2002 os abates mensais de ovinos (em toneladas) foram
superiores aos do ano anterior nos meses de Março, Maio, Junho,
Julho e de Setembro a Dezembro. De referir o aumento verificado
em Março (+87.0%), o qual se ficou a dever ao facto da Páscoa ter
decorrido na última semana deste mês em 2002 e em 2001 ter tido
lugar na 2º semana de Abril. Daí decorre também o decréscimo
observado em Abril (-35.2%). Em 2002 o consumo de carne de
ovino na quadra Pascal foi ligeiramente superior ao do ano anterior,
uma vez que a entrada mensal de carne foi semelhante nos meses
em causa. De referir ainda os aumentos registados em Setembro
(+13.6%), Novembro (+14.8%) e Dezembro (+17.4%).

Quanto aos caprinos, com excepção dos meses de Maio (-3.4%) e
de Agosto a Novembro (-10.1 a -35.3%), o valor mensal dos abates
em 2002 foi sempre superior ao do ano anterior. Os acréscimos
mais significativos ocorreram em Março (+259.6%), Julho (+39.4%)
e Janeiro (+27.7%). A subida acentuada registada em Março deve-
-se também ao facto da Páscoa ter decorrido nesse mês em 2002 e
em 2001 ter sido em Abril. Em Abril verificou-se uma redução de
-52.8%, pelo que o consumo de carne de caprino na quadra Pascal
foi superior em 2002, facto ainda corroborado pelo aumento da
entrada de carne nos meses de Março e Abril, relativamente a 2001.

Os picos tradicionais do consumo de carne de pequenos ruminantes
são a Páscoa e o Natal, registando-se em 2002 o maior número de

1.3. BEEF AND VEAL PRODUCTION
AND CONSUMPTION

In 2002, consumption approved slaughters of small ruminants
recovered from the previous year. In terms of volume, the increase
for sheep was 6.5%, whereas for goats it was 10.3%.

Sheep slaughters settled at 12 076 tons and 1 134 836 heads, with
the number of heads also increasing, although less significantly
(+1.7%). This way, the average sheep carcass weight increased from
10.2 kg to 10.6 kg.

Goat output reached 1 064 tons and 163 440heads, with a higher
increase in terms of animals slaughtered (+14.6%). Therefore, the
average goat carcass weight fell from 6.8 kg to 6.5 kg.

As to slaughtered sheep categories, only the main one, >10 kg lambs,
increased rather significantly (+15.7% in tons and +10.0% in
heads), now accounting for 65.8% of the total slaughtered volume
(60.6% in 2001). On the contrary, slaughters of both <10 Kg lambs
(-7.5% tons, -5.7% heads), and adult animals (-7.8% tons, -12.5%
heads) fell from the previous year. This way, the contribution of
both categories to total slaughter volume also fell: from 26.6% to
23.1% for <10 Kg lambs and from 12.8% to11.1% for adult
animals. As regards the average slaughter weight there was a
decrease for <10 kg lambs (from 6.3 kg to 6.2 kg), and an increase
for adult animals (19.4 kg to 20.4 kg). In the case of >10 Kg lambs,
the increase was also quite significant (12.2 kg to 12.9 Kg).

As regards goats, the global increase in slaughters resulted from
the sharp increase in kids, +18.4% in tons and +18.2% in heads.
In the case of adult animals, there was even a decrease, -9.9% in
tons and -12.9% in heads. Therefore, the contribution of kids to
total slaughtered goats increased from 71.7% to 76.9%, the
opposite happening for adult animals, which fell from 28.3% to
23.1%. As to average slaughter weight, whereas kids remained
stable (5.5 Kg), adult goats suffered an increase (from 16.7 kg to
17.3 Kg).

In 2002, monthly sheep slaughters (in tons) were above those of
the previous year in March, May, June, July and from September
to December. The March increase (+87.0%) was due to the fact
that Easter was in the last week of the month, whereas in 2001 it
was in the second week of April. This also explains the decrease in
April (-35.2%). In 2002, sheepmeat consumption over the Easter
season was slightly above that of the previous year, since monthly
imports were similar during these months. There were also increases
in September (+13.6%), November (+14.8%) and December
(+17.4%).

As to goats, except in May (-3.4%) and from August to November
(-10.1% to -35.3%), the monthly slaughter figures for 2002 were
always above those of 2001. The steepest increases happened in
March (+259.6%), July (+39.4%) and January (+27.7%). The sharp
increase in March was also due to the fact that Easter fell in this
month, whereas in 2001 it was in April. In April, there was a 52.8%
decrease in goatmeat consumption. Therefore, consumption over
the Easter season was higher in 2002. This was reinforced by the
increase in imports in March and April, as compared to 2001.

Traditional meat consumption of small ruminants peaks in Easter
and Christmas, with the highest number of slaughters occurring in
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abates em Março e em Dezembro, sendo para os ovinos
respectivamente, 14.4 e 14.6% do total do volume do ano; no que
respeita aos caprinos os valores correspondentes são 18.0 e 32.6%.
Como tal, pode eleger-se o Natal como a quadra de consumo de
carne de cabrito por excelência. No caso dos ovinos, se
acrescentarmos Junho, o mês dos "Santos Populares", obtemos mais
9.0%, deste modo, em apenas três meses abatem-se quase 38%
dos animais. Como já se viu, para os caprinos em dois meses procede-
-se ao abate de 50.6% do total dos animais.

A distribuição dos abates de ovinos por região revela como principais
regiões produtoras desta carne o Alentejo, o Ribatejo e Oeste e o
Entre-Douro-e-Minho, com uma representatividade de,
respectivamente, 28.8, 22.1 e 19.7% em 2002. Seguem-se-lhes a
Beira Interior (11.2%), a Beira Litoral (9.6%) e o Algarve (7.2%).

As principais regiões produtoras de carne de ovino, o Alentejo e o
Ribatejo e Oeste, apresentam um acréscimo dos abates,
respectivamente +10.8 e +8.9% toneladas. A 3ª região mais
importante, o Entre-Douro-e-Minho, também regista uma evolução
positiva, +2.8% toneladas. Em termos de carne produzida, a Beira
Interior (+14.4%) ultrapassou este ano a Beira Litoral (-8.5%). O
Algarve continua a pautar-se pela subida (+10.7%). Para além da
Beira Litoral, apenas Trás-os-Montes (-12.4%) e a Madeira (-32.2%)
apresentaram tendência para a baixa.

A região detentora do maior efectivo ovino, o Alentejo (54%),
apenas realiza 29% dos abates nacionais, em claro proveito do
Ribatejo e Oeste, que possuindo apenas 9% do efectivo, efectua
22% dos abates totais. A merecer referência também o caso do
Entre-Douro-e-Minho, que com apenas 4% do efectivo é
responsável por 20% dos abates.

Quanto aos caprinos, as principais regiões produtoras desta carne
em 2002 foram o Entre-Douro-e-Minho (27.0%), a Beira Interior
(21.7%) e a Beira Litoral (21.6%). O Entre-Douro-e-Minho
apresenta um aumento da sua importância (+8.8%), o mesmo se
passando mas de forma mais significativa com a Beira Interior
(+32.0%). Pelo contrário, a Beira Litoral regista um decréscimo
relativamente importante (-12.2%). A região que se segue em
termos de importância no abate de caprinos, o Ribatejo e Oeste,
exibe uma recuperação notável (+44.3%), beneficiando certamente
do decréscimo ocorrido no Alentejo (-18.5%), mas também na Beira
Litoral. Apresentam ainda evoluções negativas, o Algarve (-10.4%)
e a Madeira (-29.0%).

A principal região em termos de abates, o Entre-Douro-e-Minho,
não é a detentora do maior efectivo (Alentejo e Beira Interior); deste
modo, possuindo apenas cerca de 12% do efectivo caprino nacional,
produz 27% da carne correspondente. Facto idêntico se passa com
a Beira Litoral, sendo os valores respectivos de 15 e 22%. Pelo
contrário, o Alentejo com 22% do efectivo produz apenas 4% da
carne, o mesmo acontecendo com Trás-os-Montes, 14% do efectivo
e 4% dos abates.

De acordo com os balanços de aprovisionamento do INE, de 1994
a 2002, o consumo humano de carne de ovino e caprino não tem
apresentado alterações muito significativas. Em 1994 estabeleceu-
-se em 36 mil toneladas, valor que se tem mantido relativamente
estável, com excepção dos anos de 1996 e 2000, em que recuperou
ligeiramente, situando-se respectivamente em 37 mil e 38 mil
toneladas. Em 2002 (dados provisórios) o consumo deverá
estabelecer-se novamente em 36 mil toneladas, revelando
estabilidade em relação ao ano anterior. Constata-se uma
recuperação da produção (+2 000 toneladas) e um decréscimo da
importação de carne (-2 000 toneladas).

Importa ainda referir que no sector dos pequenos ruminantes o
volume de abates para auto-consumo é bastante importante, já que
por exemplo para 2002, somando os abates aprovados para
consumo com a carne e animais vivos (excepto reprodutores)

March and December: for sheep 14.4% and 14.6% of the total
annual volume, respectively; for goats, 18.0% and 32.6%.
Therefore, Christmas is the high season for kid meat consumption.
As to sheep, adding June, the month of "Santos Populares" (Popular
Holidays), 9.0% more slaughters are obtained. Therefore, in three
months only, almost 38% of the animals were slaughtered. As
mentioned before, in the goat sector, more than 50.6% of all
animals were slaughtered in only two months.

Distribution of sheep slaughters per region indicates that the major
sheepmeat producing regions are Alentejo, Ribatejo e Oeste and
Entre Douro e Minho, accounting for, respectively, 28.8%, 22.1%
and 19.7% in 2002. Beira Interior (11.2%), Beira Litoral (9.6%)
and Algarve (7.2%) come next.

The two main sheepmeat producing regions, Alentejo and Ribatejo
e Oeste, increased their slaughters (+10.8% and +8.9% in tons,
respectively). The third most important region, Entre Douro e Minho,
also increased 2.8% in tons. In terms of meat produced, Beira
Interior (+14.4%) surpassed Beira Litoral (-8.5%). Algarve continues
to follow an upward trend (+10.7%). Besides Beira Litoral, only
Trás-os-Montes (-12.4%) and Madeira (-32.2%) trended down.

The region with the largest sheep population, Alentejo (54.0%),
accounts for only 29.0% of total domestic slaughters, to the clear
benefit of Ribatejo e Oeste, which, although accounting for only
9% of the sheep population, performs 22% of total slaughters.
Also worth noticing is Entre Douro e Minho: with only 4% of the
population, it accounts for 20% of the slaughters.

As to goats, the main goatmeat producing regions in 2002 were
Entre Douro e Minho (27.0%), Beira Interior (21.7%) and Beira
Litoral (21.6%). Entre Douro e Minho increased its contribution
(+8.8%), and so did Beira Interior, although more significantly
(+32.0%). On the contrary, Beira Litoral fell quite considerably
(-12.2%). Ribatejo e Oeste, the region that follows in terms of
contribution to goat slaughters, recovered remarkably (+44.3%),
surely profiting from the decrease in Alentejo (-18.5%), and also
in Beira Litoral. Algarve (-10.4%) and Madeira (-29.0%) decreased
as well.

The main region in terms of slaughters, Entre Douro e Minho, does
not have the largest population (Alentejo and Beira Interior): with
only 12% of total goat population it produces 27% of total
goatmeat. The same happens in Beira Litoral, with 15% of the
population and 22% of total meat produced. On the contrary,
Alentejo with 22% of the goat population produces only 4% of
meat, the same happening in Trás-os-Montes, which accounts for
14% of the population and only 4% of the slaughters.

According to INE supply balances, between 1994 and 2002, human
consumption of goatmeat and sheepmeat has not suffered very
significant changes. In 1994, it settled at 36 thousand tons, a figure
that has remained relatively stable, except in 1996 and 2000, when
it went slightly up to 37 and 38 thousand tons, respectively. In
2002 (provisional data), human consumption of sheepmeat and
goatmeat should settle again at 36 thousand tons (the same value
as in the previous year). There was a recovery in meat production
(+2 000 tons) and a decrease in meat imports (-2 000 tons).

It should also be mentioned that in the small ruminant sector, the
volume of self-consumption slaughters is quite significant, since
for instance in 2002, adding consumption approved slaughters to
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importados se obtém cerca de 22 950 toneladas, e o consumo
humano atinge as 36 000.

Em relação ao grau de auto-aprovisionamento, se bem que tenha
apresentado algumas oscilações, a tendência é para a redução, por
exemplo enquanto em 1995 este era de 75.0%, em 2001 passou
para 63.9%. De referir que apenas a partir de 1998, o seu valor foi
inferior a 70%. Em 2002 com a redução da importação de carne, o
grau de auto-aprovisionamento voltou a aproximar-se dos 70%.

Com o objectivo de estimar a evolução do consumo de cada um
dos tipos de carne, procede-se à soma da produção (abates) com a
carne importada. No caso dos ovinos obtém-se sucessivamente
desde 1998, 19 984, 21 459, 22 926, 21 924 e finalmente 19 575
toneladas em 2002. Após a progressão do consumo registada em
1996 (associada ao efeito de substituição, face à crise no sector
bovino), que assentou sobretudo na importação, em 1997 verificou-
-se já um decréscimo, que prosseguiu no ano seguinte. De um modo
geral, em 1998, o consumo de carne de pequenos ruminantes foi
afectado pela difusão de notícias nos meios de comunicação social
sobre a brucelose e a transmissão da B.S.E. aos ovinos. Em 1999 e
2000 ocorreram recuperações significativas do consumo de carne
de ovino; em 2000 o sector poderá mesmo ter beneficiado da nova
crise B.S.E. no sector dos bovinos. Pelo contrário, em 2002 o consumo
de carne de ovino apresentou uma quebra, obtendo-se mesmo um
valor inferior ao de 1998, constatando-se uma baixa acentuada da
entrada de carne (-3 090 toneladas). Por sua vez, os abates até
apresentaram uma progressão (+741 toneladas).

No que diz respeito aos caprinos, temos 2 320, 1 754, 1 640, 1 521
e 1 676 de 1998 a 2002. Deste modo, o consumo de carne de
caprino terá progredido até 1998, ano em que se registou um
aumento da importação de carne (206 para 725 toneladas), ao
contrário da produção (abates) que se pautou por um decréscimo
de mais de 200 toneladas. De 1999 a 2001, a tendência foi para
uma quebra do consumo, atingindo-se em 2001 o valor mais
reduzido dos últimos anos, pois apesar da importação de carne se
manter em níveis relativamente elevados, os abates revelaram uma
quebra progressiva nos últimos anos. Em 2002 reforçaram-se
ligeiramente, quer a entrada de carne (+55 toneledas), quer a
produção (+100 toneladas), o que indicia uma pequena recuperação
do consumo de carne de caprino.

imported meat and live animals (except breeders) 22 950 tons are
obtained, whereas human consumption reaches 36 000 tons.

As regards the degree of self-sufficiency, although it has fluctuated
somewhat, there is a clear downward trend: in 1995, it was 75.0%,
whereas in 2001 it had fallen to 63.9%. It should be mentioned
that only after 1998 did it fall below 70%. In 2002, with the
decrease in meat imports, the degree of self-sufficiency rose again
to near 70%.

In order to estimate the changes in sheepmeat and goatmeat
consumption, total output (slaughters) is added to imported meat.
For sheep, the following figures were obtained since 1998: 19 984,
21 459, 22 926, 21 924 and finally 19 575 tons, in 2002. Following
the increase in consumption in 1996 (related to a substitution effect,
caused by the cattle sector crisis), which resorted mostly to imports,
in 1997 there was a decrease, which persisted in the following
year. In 1998, consumption of small ruminant meat was overall
affected by the news in the media about brucellosis and the
spreading of BSE to sheep. In 1999 and 2000, there were significant
recoveries in sheepmeat consumption. In 2000, the sector may even
have profited from another BSE crisis in the cattle sector. On the
contrary, in 2002, consumption of sheepmeat fell to a figure below
that of 1998, with a significant decrease in meat imports (-3 090
tons). Slaughters, in turn, increased (+741 tons).

As far as goats are concerned, consumption figures were 2 320,
1 754, 1 640, 1 521 and 1 676 tons from 1998 to 2002. Therefore,
goatmeat consumption increased until 1998, when there was an
increase in meat imports (from 206 tons to 725 tons). Production
(slaughters) followed an opposite trend, with a decrease of more
than 200 tons. Between 1999 and 2001, consumption trended
downwards, reaching a record low in 2001: although meat imports
remained rather high, slaughters kept falling over the last few years.
In 2002, both meat imports (+55 tons) and output (+100 tons)
increased slightly, indicating a slight recovery in goatmeat
consumption.
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1.4. EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL

Em 2002 o balanço do comércio internacional de pequenos
ruminantes deverá pautar-se por uma redução das trocas no sector
ovino e por um acréscimo no sector caprino, particularmente das
saídas.

Nas entradas do sector ovino continua a dominar a carne (84.2%),
o mesmo ocorrendo no sector dos caprinos (60.5%). No que se
refere às saídas a situação é inversa para os ovinos, sendo vendidos
preferencialmente animais vivos (60.3%). No caso dos caprinos,
este ano, a carne domina completamente as vendas do sector
(95.3%).

A carne congelada constitui a principal parcela da importação
nacional do sector ovino, enquanto para os caprinos continua a
liderar a carne fresca/refrigerada.

No ano em análise, no sector dos ovinos, a redução das entradas foi
de 2 816.1 toneladas (-24.2%), atingindo-se 8 813.9 toneladas. A
carne, principal parcela da importação do sector, registou um
decréscimo significativo das entradas, -3 089.7 toneladas (-29.2%).
Quer a carne congelada (4 391.9 toneladas), quer a carne fresca /
/ refrigerada (3 825.7 toneladas) apresentaram uma redução das
entradas, respectivamente, 32.3 e 24.2%.

No que se refere aos animais vivos, a entrada de animais para abate
("outros ovinos vivos") observou uma retoma importante, +14 974
animais (+38.2 %), o que seria de prever após as restrições verificadas
em 2001, devido à febre aftosa. Quanto aos reprodutores de raça
pura, enquanto em 2001 tinham entrado 2 068 animais, em 2002
apenas entraram 482 (-76.7%). De referir que, no caso dos
reprodutores de raça pura se verificou um aumento muito
significativo do peso médio dos animais, 17.4 para 33.0 Kg.

Relativamente às vendas para o exterior, o decréscimo foi de 7.4%
(-44.4 toneladas). Os animais vivos, nomeadamente os outros
ovinos, foram a parcela responsável pela redução (-42.0% cabeças),
já que as vendas de carne apresentaram um acentuado acréscimo
(+129.8 toneladas, 140.9%). Os animais vivos continuam a constituir
o maior volume das vendas, tendo ocorrido um ligeiro acréscimo
em relação aos ovinos reprodutores de raça pura (+211 cabeças,
+2.9%) e uma redução relativamente aos outros (-11 320 animais,
-42.0%).

Os pesos médios dos animais vendidos não apresentaram alterações
significativas, 12.4 para 14.1 Kg no que se refere aos reprodutores
e 15.6 para 14.8 Kg relativamente aos outros ovinos.

Quanto aos caprinos, as entradas globais do sector ultrapassaram as
1 000 toneladas, registando-se um aumento de 185.8 toneladas
(+22.5%). A carne, que se mantém como a principal parcela da
importação do sector, registou um acréscimo das entradas, +54.7
toneladas (+9.8%), no entanto, a carne congelada pautou-se por
uma pequena redução, -3.1 toneladas (-1.6%), enquanto a fresca /
/ refrigerada registou um acréscimo, +57.8 toneladas (+16.0%). É
precisamente a carne fresca / refrigerada que lidera as entradas do
sector, representando por si só 41.5% do total da importação.

As entradas de animais vivos aumentaram significativamente,
+48.8% em toneladas e +57.4% em cabeças, sendo constituídas
exclusivamente por outros caprinos, que não reprodutores de raça
pura (13 417 cabeças).

A exportação / expedição do sector apresentou um acréscimo muito
significativo, passando de 1.1 para 6.4 toneladas (+460.4 %), sendo
composta fundamentalmente por carne fresca / refrigerada (5.8
toneladas).

No que se refere aos ovinos, é de destacar a categoria de animais
"outros ovinos", que registou em  1997 um incremento acentuado
de entradas, 15 922 para 114 749 cabeças. Foi em 1997 que
passámos de exportadores a importadores de ovinos vivos não

1.4. INTERNATIONAL TRADE

In 2002, international trade of small ruminants should suffer a

decrease in the sheep sector, whereas in the goat sector there should

be an increase, particularly in exports.

Meat still dominates sheep imports (84.2%), the same happening

in the goat sector (60.5%). As to exports, the situation is opposite

for sheep, with live animals being the most sold (60.3%). For goats,

this year, meat completely dominates the sector sales (95.3%).

Frozen meat is the main share of domestic imports in the sheep

sector, whereas for goats fresh/chilled meat still leads.

Over the year under analysis, sheep sector imports fell 2 816.1

tons (-24.2%), reaching 8 813.9 tons. Sheepmeat imports, the

largest share of the sector imports, fell significantly, -3 089.7 tons

(-29.2%). Imports of both frozen meat (4 391.9 tons) and fresh/

/chilled meat (3 825.7 tons) fell, -32.3% and -24.2%, respectively.

As regards live animals, imports of slaughter animals ("other live

sheep") underwent a considerable recovery (+14 974 animals,

+38.2%), which was expected after the 2001 restrictions, caused by

the foot-and-mouth disease. Imports of purebred breeders, which in

2001 had reached 2 068 animals, in 2002 totalled only 482

(-76.7%). It should be noted that for these animals, there was a very

significant increase in animal average weight (17.4 kg to 33.0 kg).

As to exports, they suffered a 7.4% fall (-44.4 tons). Live animals,

namely other sheep, accounted for the largest share of this fall

(-42.0% in heads), since meat sales increased considerably (+129.8

tons, +140.9%). Live animals still account for the largest volume

of sales, having increased slightly in terms of purebred breeders

(+211 heads, +2.9%) and fallen for other sheep (-11 320 animals,

42.0%).

The average weight of the animals sold did not change significantly:

from 12.4 kg to 14.1 kg for breeders, and from 15.6 kg to 14.8 kg

for other sheep.

As to goats, global sector imports exceeded 1 000 tons, an increase

of +185.8 tons (+22.5%). Meat imports, still the largest share of

the sector imports, increased 54.7 tons (+9.8%). However, frozen

meat fell slightly, -3.1 tons (-1.6%), whereas fresh/chilled increased

+57.8 tons (+16.0%). Fresh/chilled meat clearly leads the sector

imports, accounting alone for 41.5% of total imports.

Live animal imports increased significantly (+48.8% in tons and

+57.4% in heads), and they included only goats other than purebred

breeders (13 417 heads).

The sector exports also increased considerably, moving from 1.1 to

6.4 tons (+460.4%), and consisting mostly of fresh/chilled meat

(5.8 tons).

As for sheep, imports of the "other sheep" category increased

sharply in 1997 (from 15 922 to 114 749 heads). In 1997, we shifted

from exporters to importers of non-breeding live sheep, after having

reached over the 1990-1992 period very significant export levels
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reprodutores, tendo-se atingido no triénio 1990-1992 montantes
exportados muito significativos, entre 153 000 a 175 000 cabeças /
/ ano. Refira-se que a expedição de borregos para Espanha tem
influenciado decisivamente o mercado nacional do sector ovino, se
bem que nos últimos anos as compras tenham passado a dominar
claramente sobre as vendas.

No que se refere à entrada de carne de ovino registe-se que em
termos de evolução, apenas a partir de 1995 a entrada de carne
fresca / refrigerada ultrapassou a de carne congelada, pois até aí
esta última dominava, particularmente de 1990 a 1992, em que a
importação anual se cifrou em mais de 8 000 toneladas. Contudo,
nos dois últimos anos, mas particularmente em 2001, a entrada de
carne congelada voltou a ultrapassar a de carne fresca/refrigerada.

Em relação à origem, em 2002, a carne fresca / refrigerada veio
preferencialmente de Espanha (48.9%), Reino Unido (30.8%) e
Irlanda (14.3%), enquanto a congelada proveio fundamentalmente
da Nova Zelândia (90.6%). No que se refere à carne fresca /
/ refrigerada, é de referir que o Reino Unido recuperou uma parte
da quota de mercado perdida em 2001 (674.6 para 956.5 toneladas),
com a interdição das expedições inglesas de final de Fevereiro até
final de Novembro, em consequência da epizootia da febre aftosa.

No que respeita aos animais vivos, a Espanha domina o sector,
constituindo a origem de 79.9% do total dos animais chegados. De
referir ainda a França com uma quota de mercado de 19.6%.

A expedição de ovinos destina-se maioritariamente a Espanha, no
caso dos reprodutores de raça pura (97.4%) e a França no que se
refere aos outros (78.6%).

Também o destino das nossas vendas de carne é fundamentalmente
Espanha, 98.5% no caso da fresca / refrigerada e 87.1% no que se
refere à congelada.

Em 2002, o preço médio de entrada da carne de ovino congelada
foi de 3.10 EUR / Kg, que continua a ser bastante mais favorável
que o da carne fresca / refrigerada, 3.67 EUR / Kg. De referir que,
em relação ao ano anterior, enquanto a carne congelada aumentou
16.1%, a carne fresca refrigerada sofreu uma redução de 9.8%.

Se compararmos estes preços com o da carne de produção nacional
- utilizando como base o borrego I (22-28 Kg) e considerando um
coeficiente de conversão de 50%, obtém-se 4.74 EUR / Kg peso
carcaça - conclui-se que a carne importada é consideravelmente
mais barata, 29% no caso da fresca/refrigerada e 53% no que se
refere à congelada, em 2002.

Os preços médios de saída da carne nacional foram bastante mais
elevados, 4.58 EUR / Kg para a fresca / refrigerada e 4.15 EUR / Kg
no que se refere à congelada.

Quanto aos animais vivos, que não reprodutores de raça pura, o preço
médio de chegada passou de 2.01 para 2.10 EUR / Kg.
Comparativamente, o preço médio de expedição destes animais é
superior, tendo passado de 3.98 para 4.82 EUR / Kg e o correspondente
peso médio de animal expedido de 15.6 para 14.8 Kg.

Quanto aos caprinos, até 1995 a entrada de carne congelada era
superior à de carne fresca/refrigerada. A partir desse ano, com
excepção de 1998, em que a entrada de carne congelada aumentou
661%, passou a dominar a carne fresca/refrigerada, que tem vindo
a apresentar nos últimos anos uma progressão regular.

No caso dos caprinos, o peso médio de um animal vivo entrado
passou de 31.5 para 29.8 Kg, tendo o preço médio respectivo
observado um aumento, 0.81 para 0.98 EUR / Kg. A Espanha foi a
origem exclusiva dos caprinos chegados ao nosso país. Os 5 animais
reprodutores de raça pura expedidos para Itália apresentaram um
preço médio de 223.2 EUR / cabeça.

A entrada de carne de caprino foi proveniente principalmente de
Espanha, 64.5% no que se refere à carne fresca / refrigerada e
40.9% no caso da congelada. No último caso é de referir ainda a

(between 153 000 and 175 000 heads/year). It should be noted

that lamb exports to Spain have decisively influenced the domestic

sheep market, although over the last few years purchases have
clearly outweighed sales.

As to sheepmeat imports, only after 1995 did fresh/chilled meat
exceeded frozen meat, which previously dominated, particularly

between 1990 and 1992, when annual imports exceeded 8 000

tons. However, over the last two years, but particularly in 2001,
frozen meat imports again outweighed those of  fresh/chilled meat.

As to the origin of imports, in 2002, most fresh/chilled meat came

from Spain (48.9%), the United Kingdom (30.8%) and Ireland

(14.3%) , whereas frozen meat came largely from New Zealand
(90.6%). As regards fresh/chilled meat, the United Kingdom

recovered part of the share it had lost in 2001 (674.6 to 956.5

tons), with the ban on British exports from the end of February
until the end of November, as a result of the foot-and-mouth

disease.

As to live animals, Spain dominates the sector, accounting for 79.9%

of total imported animals. France is also worth mentioning, with

its 19.6% market share.

Exported sheep are mainly directed to Spain, for purebred breeders
(97.4%), and to France, for other sheep (78.6%).

Spain is also the main destination of our meat exports, 98.5% for
fresh/chilled meat and 87.1% for frozen meat.

In 2002, the average import price of frozen sheepmeat was 3.10

EUR / kg, which remains much more favourable than that of fresh/

/chilled meat (3.67 EUR/ kg). As regards the previous year, whereas
frozen meat increased 16.1 %, fresh/chilled meat fell 9.8 %.

Comparing these prices with domestic meat prices (using lamb I,

22-28 kg, as reference and considering a 50% conversion factor, a

4.74 EUR / kg cw price is obtained), one concludes that imported
meat is significantly less expensive (-29% for fresh /chilled meat

and almost -53% for frozen meat) in 2002.

The average export prices of domestic sheepmeat were considerably

higher: 4.58 EUR / kg for fresh/chilled meat and 4.15 EUR / kg for

frozen meat.

The average import price of live animals, other than purebred
breeders, went up from 2.01 to 2.10 EUR / kg. In comparison, the

average export price of these animals is higher, having gone from

3.98 to 4.82 EUR /kg, and the corresponding average weight of the
animals exported from 15.6 to 14.8 kg.

As to goats, until 1995, frozen meat imports  outweighed those of
fresh/chilled meat. From then on, except in 1998, when frozen

meat increased 661%, fresh/chilled meat has excelled and it has

been increasing regularly over the last few years.

As to goats, the average weight of imported live animals went from
31.5 to 29.8 kg, with the corresponding average price increasing

from 0.81 to 0.98 EUR /kg. Spain was the only origin of imported

goats. The five purebred breeders exported to Italy had an average
price of 223.2 EUR / head.

Goatmeat imports came mostly from Spain, 64.5% for fresh / chilled
meat and 40.9% for frozen meat. As for the latter, France and the
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França e os Países Baixos com uma quota de mercado de
aproximadamente 22%. A carne fresca / refrigerada (2.66 EUR /
/ Kg) possui um preço médio inferior ao da carne congelada (4.17
EUR / Kg). De referir que, tal como nos ovinos, os preços referidos
anteriormente apresentaram, face ao ano anterior, uma baixa no
caso da carne fresca / refrigerada (-11.3%) e um aumento no que
se refere à congelada (+5.8%).

Este ano a exportação de carne (6.1 toneladas), como já se referiu,
fundamentalmente fresca / refrigerada (5.8 toneladas), destinando-
-se na sua grande parte ao Luxemburgo (5.4 toneladas).

A entrada mensal de ovinos não reprodutores de raça pura em 2002
foi superior à observada em 2001 durante oito meses do ano, de
Março a Junho e de Setembro a Dezembro. O maior acréscimo face
ao ano anterior registou-se em Abril (+91.2 toneladas), face ao
reduzido valor entrado em 2001 (54.2 toneladas), apesar da
passagem da Páscoa. Pelo contrário, o maior decréscimo observou-
se em Fevereiro (-57.8 toneladas). Tal como em 2001, o "pico"
máximo do ano foi atingido em Dezembro, com 215.1 toneladas.

A entrada mensal de carne de ovino fresca / refrigerada esteve, na
maior parte do ano, aquém da verificada no ano anterior, apenas
com excepção dos meses de Março, Setembro e Dezembro. O maior
decréscimo observou-se em Janeiro (-355.2 toneladas). Em 2001 o
"pico" máximo teve lugar em Janeiro (597.0 toneladas), ao passo
que em 2002 ocorreu em Outubro (490.0 toneladas).

Quanto à carne congelada a entrada mensal foi inferior à de 2001
praticamente ao longo de todo o ano, com excepção apenas dos
meses de Abril e Agosto. Os maiores decréscimos em relação ao
ano precedente registaram-se em Julho (-471.9 toneladas) e
Setembro (-435.3 toneladas). Em 2001 o "pico" máximo teve lugar
em Maio (742.5 toneladas), enquanto em 2002 se deu em Abril
(663.7 toneladas).

No que se refere à entrada de caprinos, a oscilação é uma constante,
tendo o máximo mensal do ano no caso dos animais vivos ocorrido
em 2002 em Agosto (140.1 toneladas) e em 2001 em Dezembro
(73.4 toneladas). Para a carne o "pico" foi atingido em 2002 em
Março (100.1 toneladas), enquanto em 2001 tinha ocorrido em
Novembro (79.7 toneladas).

Netherlands are also worth mentioning, with an approximately 22%

market share. Fresh/chilled meat average price (2.66 EUR / kg)  is

below that of frozen meat (4.17 EUR / kg). As with sheep, the

prices mentioned above fell for fresh/chilled meat (-11.3%) and

increased for frozen meat (+5.8%).

As mentioned above, the largest proportion of goatmeat exports

(6.1 tons) was fresh/chilled meat (5.8 tons), and they were directed

for the most part to Luxembourg (5.4 tons).

Monthly imports of non-purebred breeding sheep in 2002 were

above those of 2001 during eight months of the year, from March

to June and from September to December. The sharpest increase

from the previous year was in April (+91.2 tons), given the small

volume imported in 2001 (54.2 tons), in spite of the Easter season.

The steepest decrease happened in February (-57.8 tons). As in

2001, imports peaked in December with 215.1 tons.

Monthly imports of fresh/chilled sheepmeat were slightly below

those of the previous year for most of the year, except in March,

September and December. The steepest fall occurred in January

(-355.2 tons). In 2001, imports peaked in January (597.0 tons),

while in 2000 they had peaked in October (490.0 tons).

As to frozen meat, monthly imports were lower than in 2001

virtually all year long, except in April  and August. The sharpest

decreases from the previous year were  in July (-471.9 tons) and

September (-435.3 tons). In 2001, imports peaked in May (742.5

tons), whereas in 2002 they had peaked in April (663.7 tons).

As to goats, monthly imports fluctuated significantly, peaking for

live goats in August (140.1 tons), in 2002, and in December (73.4

tons), in 2001. Goatmeat peaked in March (100.1 tons), in 2002,

whereas in 2001 it had peaked in November (79.7 tons).
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COMÉRCIO INTERNACIONAL DE OVINOS - 2002
SHEEP FOREIGN TRADE - 2002

ENTRADA/IMPORTS SAÍDA/EXPORTS

PRODUTO
PRODUCT Origem Unidades Toneladas Eur Destino Unidades Toneladas Eur

Origin Units Tonnes Eur Destiny Units Tonnes Eur

OVINOS VIVOS FRANÇA 482 15.9 65 813 ESPANHA 7 308 99.5 354 834
REPRODUTORES DE FRANCE SPAIN

RAÇA PURA
ITÁLIA 198 5.9 43 518

LIVE PURE-BRED ITALY
BREEDING SHEEP

TOTAL 482 15.9 65 813 7 506 105.5 398 352

OUTROS OVINOS ESPANHA 43 726 1 059.6 2 215 020 ESPANHA 3 350 53.6 167 821
VIVOS SPAIN SPAIN

OTHER LIVE FRANÇA 10 247 235.9 499 514 FRANÇA 12 302 177.5 946 533
SHEEP FRANCE FRANCE

PAÍSES BAIXOS 40 0.5 1 719
NETHERLANDS

REINO UNIDO 200 2.8 9 652
UNITED KINGDOM

TOTAL 54 213 1 298.8 2 725 905 15 652 231.1 1 114 354

CARNE DE OVINO ALEMANHA 63.2 223 430 ANGOLA 0.0 53
FRESCA OU GERMANY ANGOLA

REFRIGERADA
BÉLGICA 34.3 166 942 ESPANHA 113.4 514 803

SHEEP FRESH BELGIUM SPAIN
OR CHILLED MEAT

ESPANHA 1 518.9 5 306 498 LUXEMBURGO 1.7 11 746
SPAIN LUXEMBOURG

FRANÇA 16.5 126 059
FRANCE

IRLANDA 444.8 1 789 285
IRELAND

PAÍSES BAIXOS 73.1 415 731
NETHERLANDS

REINO UNIDO 956.5 3 366 392
UNITED KINGDOM

TOTAL 3 107.3 11 394 337 115.1 526 602

CARNE DE OVINO ALEMANHA 19.4 223 607 A/PROVIS. BORDO (PT) 3.3 18 239
CONGELADA GERMANY STORES AND PROV. (TC)

SHEEP FROZEN BÉLGICA 1.5 6 251 ANGOLA 7.6 30 787
MEAT BELGIUM ANGOLA

CHILE 18.4 64 280 CABO VERDE 1.2 7 022
CHILE CAPE VERDE

DINAMARCA 0.6 4 467 ESPANHA 93.0 376 216
DENMARK SPAIN

ESPANHA 266.1 933 178 PAÍSES BAIXOS 0.6 4 214
SPAIN NETHERLANDS

FRANÇA 56.6 181 735 PAÍSES N/ DETERM. 0.3 2 028
FRANCE NOT DET. COUNT.

IRLANDA 18.0 72 120 PAÍSES UE N/ DETERM. 0.7 4 672
IRELAND NOT DET. UE COUNT.

MOÇAMBIQUE 1.7 7 425
MOZAMBIQUE

NOVA ZELÂNDIA 3 977.0 11 967 632
NEW ZELAND
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COMÉRCIO INTERNACIONAL DE OVINOS - 2002
SHEEP FOREIGN TRADE - 2002

ENTRADA/IMPORTS SAÍDA/EXPORTS

PRODUTO
PRODUCT Origem Unidades Toneladas Eur Destino Unidades Toneladas Eur

Origin Units Tonnes Eur Destiny Units Tonnes Eur

PAÍSES BAIXOS 20.9 119 045
NETHERLANDS

REINO UNIDO 9.3 35 941
UNITED KINGDOM

URUGUAI 2.5 11 846
URUGUAY

TOTAL 4 391.9 13 627 527 106.8 443 178

Fonte/Source: INE (dados provisórios/provisional data)
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OVINOS VIVOS (não reprodutores) - Comércio Internacional Mensal
Non-breeding LIVE SHEEP - Monthly Foreign Trade
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COMÉRCIO INTERNACIONAL DE CAPRINOS - 2002
GOAT FOREIGN TRADE - 2002

ENTRADA/IMPORTS SAÍDA/EXPORTS

PRODUTO
PRODUCT Origem Unidades Toneladas Eur Destino Unidades Toneladas Eur

Origin Units Tonnes Eur Destiny Units Tonnes EUR

CAPRINOS VIVOS ITÁLIA 5 0.3 1 116
REPRODUTORES ITALY
DE RAÇA PURA

LIVE PURE-BRED

BREEDING GOATS

TOTAL 5 0.3 1 116

OUTROS CAPRINOS ESPANHA 13 417 399.9 394 782
VIVOS SPAIN

OTHER LIVE
GOATS

TOTAL 13 417 399.9 394 782

CARNE DE CAPRINO ALEMANHA 0.0 343 FRANÇA 0.4 3 499
FRESCA OU REFRIG. GERMANY FRANCE

GOAT FRESH OR ESPANHA 270.5 398 515 LUXEMBURGO 5.4 33 307
CHILLED MEAT SPAIN LUXEMBOURG

FRANÇA 55.9 249 721
FRANCE

PAÍSES BAIXOS 92.9 467 051
NETHERLANDS

TOTAL 419.4 1 115 630 5.8 36 806

CARNE DE CAPRINO ESPANHA 78.6 253 441 ANGOLA 0.3 1 317
CONGELADA SPAIN ANGOLA

GOAT FROZEN FRANÇA 42.5 180 613
MEAT FRANCE

IRLANDA 0.2 882
IRELAND

NOVA ZELÂNDIA 28.8 90 299
NEW ZELAND

PAÍSES BAIXOS 42.1 275 841
NETHERLANDS

TOTAL 192.2 801 076 0.3 1 317

Fonte/Source: INE (dados provisórios/provisional data)
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CAPRINOS - Animais Vivos e Carne - Entrada Mensal
GOATS - Live Animals and Meat - Monthly Imports
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1.5. EVOLUÇÃO DOS PREÇOS

1.5.1. PREÇOS À PRODUÇÃO

Após o aumento muito significativo registado em 2001, os preços à
produção dos borregos analisados, apresentaram uma redução:
-0.9% (-0.03 EUR / Kg) no caso dos borregos leves (< 12 Kg),
-4.9% (-0.12 EUR / Kg) no que se refere ao borrego I (22-28 Kg)  e
-5.6% (-0.12 EUR / Kg) para o borrego II (> 28 Kg).

Relativamente aos cabritos <10 Kg, a tónica foi de subida nas regiões
da Beira Interior e de Trás-os-Montes, respectivamente +5.8%
(+0.27 EUR / Kg) e +5.1% (+0.28 EUR / Kg). Pelo contrário, na
Beira Litoral, os preços apresentaram uma redução, -6.4 % (-0.29
EUR / Kg).

Em termos evolutivos, as cotações dos borregos <12 Kg registaram
uma progressão de 1993 a 1997. Em 1998 e 1999 este tipo de
animais observou um decréscimo, respectivamente, 2.0% e 7.1%.
Em 2000 e 2001 os borregos leves pautaram-se pela recuperação,
nomeadamente em 2001, +15.9%.

Quanto aos animais pesados, a evolução é semelhante, observando-
-se em 1998 e 1999 para o borrego II, decréscimos de,
respectivamente, 7.7 e 11.7%. No caso do borrego I, a redução
começou em 1997, registando-se sucessivamente -1.3, -10.6 e
-10.9%. Nos anos seguintes, a tónica foi de aumento,
particularmente em 2001, +22.2% no caso do borrego II e +21.9%
para o borrego I.

Recorde-se que em 1996 ocorreu uma alta significativa dos preços,
+11.5 a +19.5%. Nesse ano, o mercado dos pequenos ruminantes
ficou marcado por um "reforço" não habitual do consumo, motivado
por alguma transferência da procura de carne de bovino para a de
borrego e cabrito, como consequência da polémica sobre a B.S.E.. No
entanto, em 2001 o aumento dos preços ainda foi superior (+15.9 a
+22.2%), o que se justificará pelas baixas disponibilidades de ovinos /
/ carne de ovino no mercado, já que quer os abates, quer a entrada
de carne se reduziram. A epizootia de febre aftosa, que afectou
principalmente o Reino Unido, e as medidas tomadas para a sua
erradicação - abates sanitários, restrições à circulação de animais e
a suspensão da importação de carne - reduziram as disponibilidades
desta carne do mercado.

No que se refere aos caprinos, de 1993 a 1998 nos mercados
regionais analisados, Beira Interior, Beira Litoral e Trás-os-Montes,
os preços à produção dos cabritos < 10 Kg apresentaram uma
evolução positiva, tendo ocorrido em 1996 para a Beira Interior e
Beira Litoral o acréscimo  mais significativo, cerca de 11%. Em 1999
deu-se uma inversão da tendência de crescimento das cotações,
registando-se decréscimos de 3.8% na Beira Litoral, 3.5 % na Beira
Interior e 1.6% em Trás-os-Montes. Em 2000 deu-se uma pequena
recuperação (+0.1 a +0.9%) e em 2001 ocorreu um aumento muito
significativo na Beira Interior (+21.6%), enquanto na Beira Litoral
este não foi tão importante (+9.9%) e ainda menos em Trás-os-
-Montes (apenas +1.5%). A subida acentuada registada em 1996,
1997 e 1998, deve-se em parte ao facto de se terem passado a
cotar na área de mercado da Terra Quente, apenas cabritos de raça
Serrana pura, mais valorizados.

A evolução mensal dos preços dos ovinos mostra algumas variações
face ao ano anterior, situando-se a curva relativa a 2002 a um nível
inferior à de 2001 em 4 meses do ano no caso do borrego <12 Kg,
em  7 meses no que se refere ao borrego I e em 9 meses para o
borrego II.

Para os borregos leves o pico máximo foi atingido nos dois anos no
mês de Dezembro (4.61 EUR / Kg em 2002 e 4.72 EUR / Kg em
2001). O mesmo se verificou no caso do borrego I e do borrego II
em 2001 (respectivamente, 3.03 e 2.73 EUR / Kg). No entanto, em

1.5. PRICES

1.5.1. PRODUCER PRICES

Following the very significant increase in 2001, producer prices of

analysed lambs fell in 2002: -0.9% (-0.03 EUR / kg) for light lambs

(< 12 kg), -4.9% (-0.12 EUR / kg) for lamb I (22-28 kg) and -5.6%

(-0.12 EUR / kg) for lamb II (> 28 kg).

For <10 kg lamb, there was an upward trend in Beira Interior and

Beira Litoral,  +5.8% (+0.27 EUR / kg) and +5.1% (+0.28 EUR /

/ kg), respectively. On the contrary, in Beira Litoral, prices fell

(-6.4%, -0.29 EUR / kg).

In terms of price changes, <12 kg lamb prices increased between

1993 and 1997. In 1998 and 1999, prices of this type of animals

fell, -2.0% and -7.1%, respectively. In 2000 and 2001, light lambs

recovered, particularly in 2001, +15.9%.

For heavy animals, changes were similar, with decreases for lamb

II of -7.7 and -11.7% in 1998 and 1999. In the case of lamb I, the

fall started in 1997, with successive decreases of -1.3%, -10.6%

and -10.9%. In the following years, there was an upward trend,

particularly in 2001, +22.2% for II and +21.9% for lamb I.

It should be recalled that in 1996 there was a significant price

increase, from +11.5% to +19.5%. That year, the small ruminant

market was marked by an unusual expansion in consumption, due

to a certain shift in demand, from beef and veal to lamb and kid,

caused by the BSE crisis. However, in 2001 the price increase was

still higher (+15.9% to +22.2%), which may be explained by the

low supply of sheep/sheepmeat in the market, since both slaughters

and meat imports fell. The epidemic of foot-and-mouth disease,

which affected mostly the United Kingdom and the measures taken

to eradicate it - sanitary slaughters, restrictions to animal movements

and the ban on meat imports - reduced the availability of this meat

in the market.

As regards goats, between 1993 and 1998, in the analysed regional

markets, Beira Interior, Beira Litoral and Trás-os-Montes, <10 kg

kid producer prices increased, with the highest increase occurring

in 1996 for Beira Interior and Beira Litoral (+11%). In 1999, this

upward trend reversed, with falls of 3.8% in Beira Litoral, 3.5% in

Beira Interior and 1.6% in Trás-os-Montes. In 2000, there was a

slight recovery (+0.1% to +0.9%) and in 2001 a very significant

increase occurred in Beira Interior (+21.6%), whereas in Beira Litoral

the increase was less significant (+9.9%) and still less in Trás-os-

-Montes (only +1.5%). The steep increase in 1996, 1997 and 1998

was partly due to the fact that, in the Terra Quente market area,

only pure Serrana breed kids, with a higher market value, were

sold.

Monthly price changes for sheep reveal some differences as compared

to the previous year, with the 2002 price curve below that of 2001

during 4 months for <12 kg lamb, 7 months for lamb I and 9 months

for lamb II.

Light lamb prices peaked in December in both years (4.61 EUR / kg in

2002 and 4.72 EUR / kg in 2001). The same happened for lamb I and
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2002 os picos correspondentes observaram-se em Janeiro (2.84 e
2.47 EUR / Kg).

Em 2002 a evolução mensal da cotação média nacional do borrego
<12 Kg foi análoga à exibida no ano anterior, no entanto verificaram-
-se decréscimos em Abril (-18.2%), Maio (-8.0%), Outubro
(-11.5%) e Dezembro (-2.4%). O primeiro, bastante significativo,
ficou a dever-se ao facto de em 2002 a Páscoa ter decorrido ainda
em Março e em 2001 ter tido lugar no mês de Abril.

Quanto ao borrego I observaram-se decréscimos de Maio a Julho
(-1.2 a -24.1%) e em Novembro e Dezembro (-2.7 e -10.5%). O
maior decréscimo em relação ao ano anterior observou-se em Abril
(-24.1%).

A evolução apresentada pelo borrego II é análoga à do borrego I.
Assim, constataram-se reduções de Maio a Agosto (-1.4 a -23.9%)
e no último trimestre do ano (-0.4 a -12.9%). O maior decréscimo
em relação ao ano anterior ocorreu também em Abril (-23.9%).

De referir ainda que nos dois casos, em 2002 os preços médios de
Janeiro foram significativamente superiores aos do ano anterior,
+22.1% no caso do borrego I e +24.6 % para o borrego II.

Na generalidade, as cotações dos pequenos ruminantes são
fortemente influenciadas pelos períodos de maior procura, associados
ao consumo tradicional da carne destes animais nas épocas festivas,
como o Natal, a Páscoa e os Santos Populares. Para além disso,
também a época de Verão é importante, com a presença em território
nacional de muitos emigrantes e turistas e a realização de muitas
festas populares. Para além disso, a oferta de animais jovens é
escassa, o que se deve ao próprio ciclo reprodutivo destes animais.
Em particular, isto aplica-se ao caso dos borregos leves (<12 Kg) e
dos cabritos <10 Kg, que são os mais apreciados e valorizados pelos
consumidores nacionais, apresentando, como tal, um consumo mais
sazonal.

Relativamente aos cabritos <10 Kg a curva de preços reflecte também
as situações referidas anteriormente, verificando-se, de um modo
geral, um dos maiores picos no período de Natal, época por excelência
de consumo de carne de cabrito: Beira Interior (5.96 EUR / Kg), Beira
Litoral (5.60 EUR / Kg) e Trás-os-Montes (6.31 EUR / Kg).

Na Beira Interior a evolução das cotações dos cabritos <10 Kg em
2002 foi análoga, em termos gerais, à observada em 2001. No
entanto, é de referir que em 2002 as cotações foram francamente
superiores no 1º trimestre do ano (+ 18.1 a +25.0%). A curva de
2002 apenas se situou a um nível inferior à de 2001 no mês de
Outubro (-9.9%).

Na Beira Litoral a evolução mensal em 2002 foi análoga à verificada
no ano anterior, no entanto apenas no 1º trimestre do ano os preços
se apresentaram superiores aos de 2001 (+2.3 a +9.2%). Durante o
resto do ano os preços foram inferiores aos do ano anterior,
particularmente de Setembro a Novembro (-13.2 a -14.6%).

Em Trás-os-Montes os preços destes animais foram superiores aos
observados no ano anterior, apenas com excepção do mês de
Setembro, em que se registou um ligeiro decréscimo (-1.7%). Os
maiores acréscimos observaram-se de Março a Julho (+7.2 a
+10.9%) e também em Dezembro (+9.3%). Nesta região tem vindo
a constatar-se uma tendência para atenuação dos picos, sendo o
diferencial entre a cotação mensal máxima e mínima de apenas 0.70
EUR / Kg em 2002.

Trás-os-Montes apresenta os preços mais elevados a nível nacional
para os cabritos <10 Kg, o que se relaciona em parte, com um
reajustamento na metodologia de recolha de cotações, que levou a
que, em 1996, na área de mercado da Terra Quente se passasse a
cotar apenas cabrito de raça Serrana pura, mais valorizado. Para
além disso, a criação da Denominação de Origem Protegida "Cabrito
Transmontano" (Reg.(CEE) nº 1263/96) e da Indicação Geográfica
Protegida "Cabrito do Barroso" (área de mercado do Alto Tâmega)
(Reg.(CEE) nº1107/96) proporcionaram melhores preços aos

lamb II in 2001(3.03 EUR / kg and 2.73 EUR / kg, respectively).
However, in 2002 prices peaked in January (2.84 and 2.47 EUR / kg).

In 2002, the monthly average price changes for <12 kg lamb were
similar to the previous year. However, there were some decreases
in April (-18.2%), May (-8.0%), October (-11.5%) e December
(-2.4%). The first one, quite significant, was due to the fact that in
2002 Easter fell in March, whereas in 2001 it fell in April.

As to lamb I, there were decreases from May to July (-1.2% to
-24.1%), in November and in December (-2.7% and -10.5%). The
steepest decrease from the previous year happened in April
(-24.1%).

Changes in lamb II were similar to those of lamb I, with decreases
from May to August (-1.4% to -23.9%) and over the last quarter
of the year (-0.4% to -12.9%). The steepest decrease from the
previous year also happened in April (-23.9%).

In both cases, in 2002, average January prices were significantly
higher than in the previous year (+22.1% for lamb I and +24.6%
for lamb II).

In general, small ruminant prices are strongly affected by higher
demand periods, associated with the traditional consumption of
this type of meat in festive seasons, such as Christmas, Easter and
"Santos Populares" (Popular Holidays). Summertime is also
important, with the arrival of many emigrants and tourists and the
large number of popular festivities. In addition, supply of young
animals is scarce because of their reproductive cycle. This applies
in particular to light lambs (<12 kg) and kids (<10 kg), the most
appreciated by Portuguese consumers, which therefore have a more
seasonal consumption.

Regarding <10 kg kids, the price curve also reflects the previously
mentioned situations, in general peaking at Christmas, the highest
season for goatmeat consumption: Beira Interior (5.96 EUR / kg),
Beira Litoral (5.60 EUR / kg) and Trás-os-Montes (6.31 EUR / kg).

In Beira Interior, <10 kg kid prices in 2002 suffered overall changes
similar to those of 2001. However, during the first quarter of 2002,
prices were clearly higher (+ 18.1% to +25.0%). The 2002 price
curve was only below that of 2001in October (-9.9%).

In Beira Litoral, 2002 monthly changes were similar to those of the
previous year. However, only during the first quarter were prices
higher than in 2001 (+2.3% to +9.2%). During the rest of the year,
prices were below 2001 levels, particularly from September to
November (-13.2% to -14.6%).

In Trás-os-Montes, prices of these animals increased as compared
to the previous year, except in September, when there was a slight
decrease (-1.7%). The sharpest increases happened between March
and July (+7.2% to +10.9%) and also in December (+9.3%). In
this region, peaks tend to be less sharp, since the difference between
the highest and the lowest prices was only 0.70 EUR / kg, in 2002.

Trás-os-Montes has the highest prices at national level for <10 kg
kids, which is partly due to a readjustment in the price gathering
methodology: in 1996, in the Terra Quente market area, only pure
Serrana breed kids, with a higher market value, were priced. In
addition, the establishment of the "Cabrito Transmontano"
Protected Designation of Origin (PDO) (Reg. EC 1263/96) and of
the "Cabrito do Barroso" Protected Geographical Indication (PGI)
(Alto Tâmega market area) (Reg. EC 1107/96) gave rise to higher
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produtores, uma vez que o agrupamento garante determinados
preços base. De referir ainda que nesta região o mercado do cabrito
está essencialmente direccionado para o consumo regional e inter-
-regional.

Efectua-se em seguida uma breve análise da evolução das cotações
dos borregos e cabritos referidos anteriormente, em 2002.

No caso do borrego <12 Kg observou-se uma redução muito
significativa nos meses de Janeiro e Fevereiro, respectivamente 30.5
e 16.4%. Esta situação é normal para a época do ano, com o
consumo e a procura a retomarem os índices habituais após a quadra
natalícia. Em Março deu-se uma recuperação importante (+16.4%),
já que neste mês decorreu a Páscoa, quadra indubitavelmente
associada ao consumo de carne de borrego. A seguir a este pico
ocorreu uma redução, -9.9% em Abril. Nos 4 meses seguintes as
cotações subiram significativamente (+8.3 a +14.4%). Pelo contrário,
em Setembro (-3.5%), mas nomeadamente em Outubro (-20.8%)
verificou-se uma quebra. Nos dois últimos meses do ano, as cotações
aumentaram, 13.8% em Novembro e 15.2% em Dezembro,
atingindo neste último mês o máximo do ano, com a passagem da
quadra do Natal.

No que se refere ao borrego I, os preços apresentaram-se em baixa
de Janeiro a Maio (-4.5 a -16.8%). Para o borrego II a evolução foi
semelhante, observando-se no mesmo período descréscimos de
-3.3 a -16.6%. Esta baixa não é habitual, pois normalmente verifica-
-se um aumento dos preços na época da Páscoa, se bem que não
seja tão significativa como no caso dos animais leves. A partir de
Junho os preços começaram a recuperar, observando-se os
acréscimos mais significativos em Setembro (+9.2% para o
borrego I e +10.6% no caso do borrego II). Em Dezembro,
contrariamente ao que seria de esperar, as cotações registaram um
abrandamento, verificando-se mesmo no que se refere ao borrego
II um ligeiro decréscimo (-1.0%).

Quanto aos cabritos <10 Kg as cotações baixaram significativamente
no início do ano nas regiões da Beira Interior e da Beira Litoral,
respectivamente 11.4 e 24.2%. Esta descida prolongou-se até Abril
no caso da Beira Interior e até Junho no que se refere à Beira Litoral.
Esta evolução não é de todo a esperada para a época do ano, já que
habitualmente as cotações apresentam um pico correspondente à
Páscoa, uma das mais importantes quadras de consumo tradicional
de carne de borrego.

Na Beira Interior as cotações recuperaram de Maio a Agosto,
atingindo no máximo +9.6% em Agosto, ao passo que na Beira
Litoral apenas se verificaram acréscimos em Julho e Agosto
(respectivamente, +4.2 e +10.4%).

Nas duas regiões os meses de Setembro e Outubro foram de quebra,
principalmente na Beira Interior, onde em Outubro as cotações
sofreram uma baixa de 20.5%.

Em Novembro e Dezembro, com a aproximação do Natal as cotações
dos cabritos voltaram a subir, nomeadamente em Dezembro na Beira
Litoral (+32.6%), após um ano bastante negativo.

Em Trás-os-Montes, como já foi referido, as cotações não
apresentam grandes oscilações. Deste modo, apenas se verificaram
ligeiros acréscimos em Abril e Maio (+0.3% em ambos os casos),
decréscimos em Setembro e Outubro (-2.6 e -0.9%,
respectivamente) e de novo uma subida em Dezembro (+12.5%).

producer prices, since the association guarantees certain basic prices.

In this region, the kid market is basically oriented to regional and

inter-regional consumption.

A brief analysis of lamb and kid price changes follows.

For lamb <12 kg, there were very significant decreases in January

(-30.5%) and February (-16.4%). This situation is normal for this

time of the year, with consumption and demand resuming their

usual levels after the Christmas season. In March, there was an

important recovery (+16.4%), since Easter is always associated with

lamb consumption. Following this peak there was a decrease, -

9.9% in April. For the next 4 months, prices increased significantly

(+8.3% to +14.4%). On the contrary, in September (-3.5%), and

particularly in October (-20.8%), there was a fall. Over the two

last months of the year, prices increased +13.8% in November and

+15.2 % in December, peaking in the Christmas season.

As to lamb I, prices fell between January and May (-4.5% to -16.8

%). For lamb II, the situation was similar with decreases ranging

from -3.3% to -16.6 %. This fall is unusual. Normally, prices

increase in Easter, although not so significantly as for light animals.

From June onwards, prices started to recover, the most significant

increases occurring in September (+9.2% for lamb I and +10.6%

for lamb II). In December, against all expectations, prices slowed

down a bit, and for lamb II there was even a slight decrease

(-1.0%).

As to <10 kg kids, prices fell significantly at the beginning of the

year in Beira Interior (-11.4%) and Beira Litoral (-24.2%). This fall

lasted until April in Beira Interior and until June in Beira Litoral.

This situation was not at all expected at this time of the year, since

usually prices peak in Easter, one of the highest seasons for lamb

consumption.

In Beira Interior, prices recovered from May to August, peaking at

+9.6%, whereas in Beira Litoral the increases were only in July

and August (+4.2 and +10.4%, respectively).

In both regions, in September and October there were decreases,

particularly in Beira Interior, where in October prices fell 20.5%.

In November and December, the approaching Christmas season

led prices up, namely in December in Beira Litoral (+32.6%), after

a very negative year.

In Trás-os-Montes, as mentioned above, prices remained rather

stable. There were only slight increases in April and May (+0.3%

in both cases), decreases in September and October (-2.6 and

-0.9%, respectively) and again an increase in December (+12.5%).
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1.5.2. PREÇOS AO CONSUMIDOR

Em 2002 os preços médios ao consumidor da carne de borrego
apresentaram uma subida no caso das costeletas (+3.3%) e uma
redução no que se refere à perna (-2.1%).

De 1993 a 1997 os preços ao consumidor pautaram-se pela
progressão, correspondendo a uma taxa média anual de +5.4% no
caso da perna e de +4.6% no que se refere às costeletas. É de
destacar o aumento ocorrido em 1996, +11.0% para a perna e
+9.8% para as costeletas. Nesse ano, a evolução dos preços da
carne de borrego ao consumidor esteve fortemente dependente da
crise de consumo da carne de bovino, em consequência da polémica
"B.S.E.", representando esta carne mais uma alternativa de consumo
(isto para além, e especialmente, do porco, frango e peru).

Em 1998 e 1999 interrompeu-se esta evolução positiva, o que se
pensa estar associado a uma ligeira redução da procura e do consumo
deste tipo de carne, variando os decréscimos entre 3.0 e 6.2%. Nos
dois anos seguintes, os preços pautaram-se pela recuperação,
particularmente em 2001, em que se observou uma acréscimo muito
significativo, +26.8% no caso da perna de borrego e +24.8% no
que se refere às costeletas.

Apesar de em 2002, o sentido da evolução anual dos preços ao
consumidor das costeletas e da perna ter sido divergente, a evolução
mensal destes preços relativamente ao ano anterior foi semelhante.
Assim, em Janeiro e Fevereiro os preços foram francamente
superiores aos registados em 2001 e em Março as duas curvas são
praticamente coincidentes. A partir daí os preços são sempre
inferiores aos observados no ano anterior no caso da perna e quase
sempre inferiores no que se refere às costeletas. Neste último caso
ocorreram ainda aumentos insignificantes em Março e de Julho a
Outubro. Em 2002 os preços registaram uma baixa até Maio, no
caso das costeletas e até Junho no que se refere à perna, meses a
partir dos quais se iniciou uma lenta recuperação até final do ano.
Os maiores decréscimos face ao ano anterior registaram-se em
ambos os casos em Dezembro.

O consumo de carne de borrego, caracteriza-se pela existência de
"picos" de preços (à produção) nos meses de maior procura,
nomeadamente no Natal e Páscoa e também no Verão, sendo este
fenómeno de sazonalidade mais marcante para os borregos leves.

É de referir que o recurso à importação, para além de poder
influenciar os preços na produção, pode permitir uma evolução
distinta dos preços dos borregos na produção e da respectiva carne
no consumidor, aliado a uma política comercial das empresas
envolvidas.

Segue-se uma análise comparativa da evolução dos preços dos
borregos na produção e ao consumidor. Em 1998 e 1999 a tónica
foi de redução generalizada dos preços, quer na produção, quer ao
consumidor, registando-se valores mais significativos no primeiro
caso, particularmente no que diz respeito aos borregos mais pesados,
atingindo-se decréscimos próximos de 10% nos anos referidos.
Contudo, a baixa de preços não foi suficiente para promover o
consumo de carne de ovino, uma vez que os dados disponíveis se
traduzem num ligeiro decréscimo dos abates para consumo.

Em 2000, os preços ao consumidor da carne de borrego (+6.9 e
+7.2%) manifestaram a mesma tendência dos preços na produção
(+5.0 a +8.9%). O mesmo se passou em 2001, no entanto, os
acréscimos observados foram bastante mais significativos, +15.8 a
+22.2% na produção e +24.8 a +26.8% ao consumidor. Em 2001
o consumo de carne de ovino registou uma quebra, já que, quer os
abates (-878 toneladas), quer a entrada de carne (-124 toneladas)
se apresentaram em baixa. Deste modo, as baixas disponibilidades
de ovinos / carne de ovino no mercado, justificam em grande parte
os elevados preços praticados, quer à produção, quer ao consumidor.

1.5.2. CONSUMER PRICES

In 2002, average sheepmeat consumer prices increased for lamb

chops (+3.3%) and fell for lamb's leg (-2.1%).

Between 1993 and 1997, consumer prices increased an annual

average of +5.4% for lamb's leg and +4.6% for lamb chops. It

should be noticed the increase in 1996: 11% for leg and 9.8% for

chops. In 1996, consumer prices for lamb were highly dependent

on the BSE-related beef and veal consumption crisis. Lamb was

then, together with pork, chicken and turkey, an alternative to beef

and veal consumption.

In1998 and 1999, this upward trend was interrupted, which might

be associated with a slight decrease in demand and consumption

of this type of meat and to the competitive prices of imported lamb

and mutton (the decreases ranged from -3.0% to 6.2%). Over the

two following years, prices recovered, particularly in 2001 (+26.8%

for lamb's leg and +24.8% for lamb chops).

Although in 2002 annual consumer price changes differed for chops

and leg, monthly price changes were similar to those of the previous

year. In January and February, prices were considerably above 2001

levels and in March, the two curves virtually coincided. From then

on, prices were always below those of the previous year for leg and

almost always below for chops. In the latter case, there were still

minor increases in March and from July to October. In 2002, prices

fell until May, for chops, and until June for leg. From then on,

there was a slow recovery until the end of the year. The steepest

decreases from the previous year occurred for both cases in

December.

Producer prices peak at times of higher demand, namely Christmas

and Easter and also in the summertime. This seasonality is more

manifest for light lambs.

It should also be mentioned that resorting to imports, besides

influencing producer prices, may lead to different changes in lamb

producer and consumer prices, when associated with a marketing

policy on the part of the companies involved.

A benchmarking of lamb producer and consumer prices follows. In

1998 and 1999, there was an overall downward trend, both in

producer and in consumer prices, with steeper falls for the former,

particularly for heavier lambs, which reached decreases of 10%.

However, this was not enough to boost consumption of sheepmeat,

since the available data reveal a slight decrease in slaughters for

consumption.

In 2000, lamb consumer prices (+6.9% and +7.2%) followed the

same trend as producer prices (+5.0% to 8.9%). The same happened

in 2001, but with rather steeper increases: +15.8% to +22.2% for

producer prices and +24.8 to +26.8% for consumer prices. In 2001,

sheepmeat consumption fell, with a decline both in slaughters

(-878 tons) and in meat imports (-124 tons). Therefore, the low

supply of sheep / sheepmeat to the market largely accounts for the

high consumer and producer prices. It should be recalled that in
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Recorde-se que nesse ano o mercado foi fortemente perturbado
devido a problemas sanitários - febre aftosa.

Em 2002 apenas a perna (-2.1%) apresentou a mesma evolução
negativa dos preços dos borregos na produção (-0.9 a -5.6% para
os animais analisados), já que as costeletas registaram ainda uma
progressão (+3.3%). No ano em análise o consumo de carne de
ovino apresentou uma quebra, constatando-se uma baixa acentuada
da entrada de carne (-3 090 toneladas). Por sua vez, os abates até
registaram uma recuperação (+741 toneladas), a qual não foi
suficiente para permitir a retoma do consumo. De referir ainda que
o aumento dos abates foi conseguido em parte recorrendo à
importação de animais, já que entraram no nosso país mais 14 974
ovinos, que não reprodutores de raça pura, em relação ao ano
anterior (+294 toneladas).

2001 the market was deeply affected by animal health problems

(foot-and-mouth disease).

In 2002, only lamb's leg (-2.1 %) followed the same negative trend

as lamb producer prices (-0.9% to -5.6% for the analysed animals),

since chop prices increased (+3.3%). Sheepmeat consumption fell,

and there was a marked decrease in imports (-3 090 tons). Slaughters

in turn recovered (+741 tons), but this was not enough to enable a

recovery in consumption. The increase in slaughters was obtained

partly through animal imports, since 14 974 more sheep (non

purebred breeders) were imported, as compared to the previous

year (+294 tons).

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Evolução dos Preços ao Consumidor da CARNE DE BORREGO
LAMBMEAT - Consumer Prices
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2. MERCADO COMUNITÁRIO

2.1. CONJUNTURA GLOBAL

Em 2001 na U.E. a epizootia da febre aftosa afectou profundamente
o mercado, provocando uma forte quebra da produção, das trocas
intra-Comunitárias e do consumo.

Em 2002, apesar de nem todas as sequelas estarem sanadas, o sector
apresentou um retorno à normalidade. No Reino Unido, principal
país afectado, a produção recuperou em +39 000 t.e.c., valor que
atingiu apenas 78% do montante observado em 2000. Noutros
países a produção regrediu, como na Irlanda (-13.6%) e em França
(-2.1%). Registou-se assim em 2002 uma recuperação modesta da
produção Comunitária, +1.5% (+15 400 t.e.c.).

Em 2002, espera-se uma nova redução do efectivo ovino
Comunitário, que se estima em -3.8%, a qual se fica a dever
fundamentalmente a Itália (-2 814 000 cabeças, -25.7%).

As trocas intra-Comunitárias do sector ovino (incluindo animais vivos,
carnes e conservas), isentas de restrições e embargos, foram
superiores às observadas em 2001, mas devido à baixa oferta
britânica, principal fornecedor do mercado continental, a progressão
foi relativamente fraca e insuficiente para restabelecer os fluxos
habituais.

Apesar da procura ser significativa, as importações extra-
-Comunitárias apenas cresceram ligeiramente (+0.8%). Os dois
principais fornecedores, Nova Zelândia e Austrália, estiveram
limitados pelos respectivos contingentes, que utilizam sempre na
totalidade.

A fraca oferta apenas permitiu uma retoma modesta do consumo,
+1.4%. Pelo contrário, os preços à produção puderam manter-se a
um nível elevado, sendo mesmo ligeiramente superiores aos de 2001
(+0.8%). De realçar a recuperação notável no Reino Unido (+16.6%)
e a quebra na Irlanda (-16.1%).

A nível mundial, a redução dos abates nos dois principais
exportadores, a Nova Zelândia (-5.4%) e a Austrália (-4.3%),
acarretou uma ligeira redução das trocas mundiais (-0.7%),
permitindo manter os preços a um nível elevado nos mercados
internacionais. O consumo, após a ligeira baixa verificada em 2001,
na sequência dos problemas sanitários, recuperou, atingindo o nível
de 2000.

2.2. EVOLUÇÃO DO EFECTIVO

2.2.1. EFECTIVO OVINO

O efectivo ovino da U.E. deverá registar em 2002 um decréscimo
de 3.8% em relação a 2001, estabelecendo-se em 86 935 000
cabeças, contra 90 324 000 cabeças no ano anterior.

Após o crescimento registado de 1995 a 1997, o efectivo ovino
apresenta tendência para a redução desde 1998.

Em 2002, a quebra foi particularmente significativa em Itália
(-25.7%, - 2 814 000 cabeças), sendo de destacar ainda, a Espanha
(-752 000 cabeças, -3.2 %), a Grécia (-128 000 cabeças, -1.4%) e
a França (-123 000 cabeças, -1.3%). Em Itália, o decréscimo
registado encontra-se associado em parte aos abates realizados no
âmbito do combate à doença da língua azul.

2. COMMUNITY MARKET

2.1. OVERVIEW

In 2001, in the EU, the epidemic of foot-and-mouth disease affected
the market quite strongly, leading to a sharp fall in production,
intra-community trade and consumption.

In 2002, although not all the problems were yet resolved, the sector
returned to normal. In the United Kingdom, the most affected
country, production recovered +39 000 tce, but it reached only
78% of the amount recorded in 2000. In other countries, such as
Ireland (-13.6%) and France (-2.1%), production fell. Therefore,
in 2002, there was a slight recovery in Community production
(+1.5%, +15 400 tce).

A further decrease in the Community sheep population is expected
for 2002, estimated at -3.8%, mostly due to Italy (-2 814 000 heads,
-25.7%).

Intra-community trade in the sheep sector (including live animals,
meat and preserves), free from restrictions and bans, was above
2001 levels, although due to the poor British supply (Britain is the
main supplier of the remaining countries) the increase was relatively
small and unable to reestablish the usual trade flows.

Although demand was significant, extra-Community imports
increased only slightly (+0.8%). The two major suppliers, New
Zealand and Australia, were bound by their quotas, which they
always utilise in full.

Poor supply allowed only a modest recovery in consumption
(+1.4%). On the contrary, producer's prices remained high, even
slightly above 2001 (+0.8%). There was a remarkable recovery in
the United Kingdom (+16.6%) and a fall in Ireland (-16.1%).

At world level, the decrease in slaughters in the two major exporters,
New Zealand (-5.4%) and Australia (-4.3%), led to a slight decline
in world trade (-0.7%), which allowed to keep prices high in
international markets. Consumption recovered, following a slight
decrease in 2001 caused by sanitary problems, reaching 2000 levels.

2.2. THE SHEEP AND GOAT POPULATION

2.2.1. THE SHEEP POPULATION

The EU sheep population should fall 3.8% in 2002, settling at
86 935 000 heads, as compared with 90 324 000 heads in the
previous year.

After the increase between 1995 and 1997, the sheep population
has trended downward since1998.

In 2002, the fall was particularly significant in Italy (-25.7%,
- 2 814 000 heads), as well as in Spain (-3.2%, -752 000 heads),
Greece (-1.4%, -128 000 heads) and France (-1.3%, -123 000
heads). In Italy, the decrease was partly related to the slaughters
performed to fight the blue tongue disease.
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A produção ovina concentra-se essencialmente em 5 países da União:
Reino Unido, Espanha, França, Grécia e Itália. Destes países, apenas
o Reino Unido viu o seu efectivo crescer em 2002 (+464 000 cabeças,
+1.9%). Também os Países Baixos e a Irlanda apresentaram uma
ligeira recuperação, respectivamente +50 000 e +22 000 cabeças.

Relativamente ao efectivo reprodutor, espera-se uma redução menos
importante, -1.7% (-1 111 000 cabeças). Na maior parte dos países
a baixa do efectivo de ovelhas e borregas cobertas é ligeiramente
inferior à do efectivo ovino total, com excepção da Grécia e da
Irlanda, em que a situação é distinta. Na Grécia, enquanto o efectivo
total se reduz em 128 000 cabeças, o efectivo reprodutor progride
em 261 000 cabeças (+4.1%). Na Irlanda, pelo contrário, o efectivo
total apresenta um aumento de 22 000 cabeças e o efectivo
reprodutor um decréscimo de 81 000 cabeças. Neste país a produção
ovina encontra-se em recuo nos últimos anos, sendo fortemente
concorrenciada pela produção bovina.

A Espanha, detentora do maior efectivo reprodutor Comunitário,
apresenta uma baixa de 514 000 cabeças, sendo esta de natureza
conjuntural; os produtores aproveitaram a oportunidade de vender
ovelhas a bom preço, nomeadamente para França.

Sheep production is concentrated in five EU countries: the United
Kingdom, Spain, France, Greece and Italy. Of these countries, only
the United Kingdom recorded an increase in sheep population
(+1.9%, +464 000 heads). The Netherlands and Ireland have also
recovered slightly  (+50 000 and +22 000 heads, respectively).

As to the breeding herd, a slighter decrease is expected (-1.7%,
-1 111 000 heads). For most countries, the decrease in the in-lamb
ewe and ewelamb herd was slightly inferior to that of the total
population, except in Greece and in Ireland. In Greece, whereas
total population fell -128 000 heads, the breeding herd increased
+261 000 heads (+4.1%). In Ireland, on the contrary, total
population increased +22 000 heads and the breeding herd fell
-81 000 heads. In this country, sheep production has been
decreasing for the last few years, under a strong competition with
cattle production.

In Spain, who has the largest breeding herd of the EU, there was a
514 000-head conjunctural decrease; producers seized the
opportunity to sell sheep at a good price, namely to France.
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2.2.2. EFECTIVO CAPRINO

Em 2002, o efectivo caprino deverá apresentar uma redução
relativamente significativa, -5.0% (-613 000 cabeças),
estabelecendo-se em 11 546 000 cabeças. Recorde-se que em 2001
tinha ocorrido uma importante recuperação (+4.2%).

Esta evolução fica a dever-se principalmente à quebra esperada em
Itália (-339 000 cabeças, -25.5%) e na Grécia (-296 000 cabeças,
-5.4%). De salientar que a Grécia detém 44.6 % do efectivo caprino
Comunitário em 2002.

De registar ainda o ligeiro acréscimo em Espanha (+27 000 cabeças,
+0.9%), nos Países Baixos (+36 000 cabeças, +15.5%) e no Reino
Unido (+18 000 cabeças, +24.0%).

2.2.2. THE GOAT POPULATION

In 2002, the goat population should decrease rather significantly,
-5.0% (-613 000 heads), settling at 11 546 000 heads. It should be

recalled that in 2001 there was an important recovery (+4.2%).

This situation is mostly due to the expected decrease in Italy

(-339 000 heads, -25.5%) and in Greece (-296 000 heads, -5.4%).

Greece holds 44.6% of the total EU goat population in 2002.

The following countries suffered minor increases: Spain (+27 000
heads, +0.9%), the Netherlands (+36 000 heads, +15.5%) and the

United Kingdom (+18 000 heads, +24.0%).
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2.3. EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO E CONSUMO
DE CARNE DE OVINO E CAPRINO

2.3.1. PRODUÇÃO INDÍGENA BRUTA

Após a quebra registada em 2001 (-8.7%, -96 000 t.e.c.), a produção
Comunitária deverá recuperar moderadamente em 2002 (+1.5%,
+15 400 t.e.c.), isto segundo o balanço Comunitário do sector ovino
e caprino.

O Reino Unido, principal causador da redução em 2001 (-123 000
t.e.c.), deverá ser também o principal responsável pela retoma
(+39 000 t.e.c., +14.6%). Contudo, o valor atingido, 308 000 t.e.c.,
é ainda bastante inferior ao de 2000, 392 000 t.e.c..

Na Irlanda a produção diminuiu em 11 000 t.e.c. (-13.6%),
consequência da reconversão de alguns produtores irlandeses de
gado ovino em produtores de gado bovino, que se tem vindo a
constatar desde há três anos.

A produção francesa acusa uma ligeira redução (-2 900 t.e.c.,
-2.1%) em 2002, após a alta do ano anterior, em que a taxa de
substituição das ovelhas foi superior ao normal.

Em Espanha o fraco nível de produção no 2º semestre do ano
praticamente anulou a progressão registada no 1º semestre (apenas
+1 000 t.e.c., 0.4%).

Em Itália o programa de destruição de animais susceptíveis à doença
da língua azul provocou uma redução da produção (-5 800 t.e.c.,
-9.8%).

Nos restantes países a evolução foi pouco significativa, com excepção
dos Países Baixos, em a produção ovina perdeu importância
(-2 000 t.e.c., -10.7%).

Em 2002 o peso médio de carcaça de ovino na U.E. manteve-se
estável, atingindo quase 14 Kg, se bem que se verifiquem grandes
disparidades entre os países mediterrânicos, em que este valor ronda
os 10 Kg e os países do Norte da Europa onde o peso médio
ultrapassa os 20 Kg.

2.3. SHEEPMEAT AND GOATMEAT
PRODUCTION AND CONSUMPTION

2.3.1. GROSS INDIGENOUS PRODUCTION

Following the 2001 fall (-8.7%, -96 000 tce), EU production should
recover moderately in 2002 (+1.5%, +15 400 tce), according to
the EU balance sheet for the sheep and goat sector.

The United Kingdom, the main element in the 2001 fall (-123 000
tce), should also be the main factor in the recovery (+39 000 tce,
+14.6%). However, the value obtained, 308 000 tce, is still quite
below that of 2000, 392 000 tce.

In Ireland, production fell 11 000 tce (-13.6%), since for the last
three years some Irish producers have been abandoning sheep
production for cattle production.

French production fell slightly (-2 900 tce, -2.1%) in 2002, after
the previous year increase, when the sheep replacement rate was
higher than usual.

In Spain, poor production over the second half of the year virtually
annulled the first half's increase (only +1 000 tce, 0.4%).

In Italy, the programme for destroying animals susceptible to the
blue tongue disease led to a decrease in production (-5 800 tce,
-9.8%).

In the remaining countries, changes were minor, except in the
Netherlands, where sheep production fell significantly (-2 000 tce,
-10.7%).

In 2002, the average sheep carcass weight in the EU remained stable,
reaching almost 14 kg, although there are huge differences between
Mediterranean countries, where this figure is around 10 kg, and
Northern European countries, where average weight exceeds 20 kg.
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2.3.2. A ARMAZENAGEM PRIVADA

Em 2002, este dispositivo, já pouco utilizado no passado, não foi
posto em prática.

2.3.3. CONSUMO INDÍGENA BRUTO

A estimativa do Consumo Indígena Bruto de carne de ovino e caprino
na U.E. em 2002 é de 1 309 000 t.e.c., +18 000 t.e.c. em relação ao
ano passado (+1.4%), isto no que se refere ao balanço Comunitário
do sector. O pequeno aumento fica a dever-se às limitadas
disponibilidades no mercado interno e externo. O Reino Unido e a
França, que apresentaram decréscimos significativos em 2001, foram
os únicos países em que o consumo registou uma retoma importante,
respectivamente +3.8 e +6.1%.

Recorde-se que em 2001 o consumo tinha apresentado uma quebra
(-6.3%), devida a uma baixa das disponibilidades provocada pela
destruição de animais no quadro da luta contra a febre aftosa, que
não pôde ser compensada pelo abastecimento externo.

Mesmo no caso do Reino Unido e da França, o consumo observado
em 2002, ficou ainda aquém do registado em 2000, respectivamente
-42 000 e -32 000 t.e.c..

Na Irlanda a baixa foi significativa, -7.7%, ao contrário da Grécia
em que ocorreu uma retoma de +1.2%. Nos outros países o consumo
manteve-se relativamente estável (países do Norte) ou na maior
parte dos casos apresentou-se em baixa (Alemanha, Espanha e Itália).
O elevado preço no consumidor não estimulou o desenvolvimento
do consumo.

2.3.2. PRIVATE STORAGE

In 2002, this device, scarcely used in the past, was not used at all.

2.3.3. GROSS INDIGENOUS CONSUMPTION

According to the 2002 EU balance sheet for the sector, estimates
for Gross Indigenous Consumption of sheepmeat and goatmeat in
the EU are1 309 000 tce, +18 000 tce as compared to the previous
year (+1.4%). This slight increase is due to the limited availability
in domestic and foreign markets. The United Kingdom and France,
who fell significantly in 2001, were the only countries where there
was a significant recovery in consumption (+3.8 and +6.1%,
respectively).

In 2001, consumption had fallen 6.3%, due to a decrease in supply
caused by the destruction of animals within the framework of the
fight against the foot-and-mouth disease, which was not offset by
foreign supply.

Even in the United Kingdom and in France, consumption in 2002
was below 2000 levels, -42 000 and -32 000 tce respectively.

In Ireland the fall was significant, -7.7%, unlike in Greece, where
there was a 1.2% increase. In the remaining countries, consumption
has either remained relatively stable (Northern countries) or it fell
(Germany, Spain and Italy). High consumer prices did not foster
increases in consumption.
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2.3.4. SALDO PRODUÇÃO/CONSUMO E TAXA
DE AUTO-APROVISIONAMENTO

Em 2002, na U.E., os acréscimos registados na produção e no
consumo de carne de pequenos ruminantes foram idênticos,
respectivamente, 1.5 e 1.4%. Deste modo a taxa de auto-
-aprovisionamento da União manteve-se relativamente estável,
passando de 78.4 para 78.5%.

No que se refere às trocas, apenas a exportação de animais vivos
apresenta uma redução (-7.7%), tendo aumentado a exportação
de carne e a importação, quer de animais vivos, quer de carne.

O Saldo de Produção-Consumo, que é deficitário, agrava-se
ligeiramente em relação ao ano anterior, -278 800 para -281 000
t.e.c..

2.4. EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DOS OVINOS

Face às baixas disponibilidades, os preços médios dos ovinos à
produção estiveram particularmente elevados em 2001, tendo
atingido um acréscimo muito significativo em relação ao ano anterior,
+15.3%. Em 2002, com uma oferta um pouco superior à do ano
passado, os preços apresentaram uma redução na maior parte dos
países. Pelo contrário, no Reino Unido ocorreu uma recuperação
significativa (+16.6%), já que retomou as exportações para grande
parte dos países para os quais esteve impedido de vender no ano de
2001, devido à febre aftosa.

Em 2002 o preço médio Comunitário estabeleceu-se em 4.14722
EUR / Kg peso carcaça, tendo sido de 4.11542 em 2001, registando-
-se um acréscimo de 0.8%.

2.3.4. PRODUCTION/CONSUMPTION BALANCE
AND DEGREE OF SELF-SUFFICIENCY

In 2002, in the EU, increases in the production and consumption of

small ruminant meat were similar (+1.5 and +1.4%, respectively).

Therefore, the EU degree of self-sufficiency remained more or less
stable, moving from 78.4% to 78.5%.

As to trade, only exports of live animals decreased (-7.7%), while
meat exports and both live animal and meat imports increased.

The Production-Consumption Balance, which is negative, slightly

worsened as compared to the previous year (-278 800 to –281 000

tce).

2.4. SHEEP PRICES

Given the low supply, average sheep producer prices were
particularly high in 2001, with a very significant increase as
compared to the previous year (+15.3%). In 2002, with supply
slightly above the previous year, prices fell in most countries. On
the contrary, in the United Kingdom there was a significant recovery
(+16.6%), since it resumed exporting to most countries to which it
had been banned from selling in 2001, due to the outbreak of foot-
-and-mouth disease.

In 2002, the Community average price was 4.15 EUR / kg carcass
weight, as compared to 4.12 EUR / kg in 1999, a 0.8% increase.
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Na Irlanda os preços caíram 16.1%, em relação ao nível
excepcionalmente alto de 2001. Com efeito, nesse ano os operadores
irlandeses puderam aumentar significativamente os seus preços de
exportação, já que o Reino Unido esteve praticamente interdito de
exportar. Pelo contrário, em 2002 a Irlanda voltou a contar com a
forte concorrência britânica.

Em Itália o aumento verificado (+38.8%) ficou a dever-se
fundamentalmente a uma alteração da metodologia, passando em
2002 o preço médio a ter em conta apenas borregos das classes de
peso mais baixas.

Em França os preços dos borregos, mesmo que tenham sido inferiores
aos do ano anterior (-6.1%), devido ao aumento significativo da
importação, podem-se considerar elevados.

Em Espanha os preços registados no 2º semestre do ano em análise
não foram tão elevados como os observados em 2001, daí que a
nível global se tenha verificado uma redução de 9.3% em relação
ao ano anterior.

Nos países do Norte da Europa os preços estabilizaram, ou
apresentaram um ligeiro acréscimo, é o caso dos Países Baixos,
Dinamarca, Suécia, Áustria e Finlândia.

Quanto ao preço médio Comunitário, o maior acréscimo
relativamente ao ano anterior registou-se em Janeiro (+11.9%),
apresentando também uma recuperação os meses de Julho a
Outubro (+3.5 a +7.5%). Pelo contrário, a maior redução ocorreu
em Dezembro (-6.2%).

In Ireland, prices fell 16.1% from the 2001 exceptionally high level.
In fact, in 2001 Irish operators were able to increase their export
prices significantly, since the United Kingdom was virtually banned
from exporting. On the contrary, in 2002, Ireland had to face once
again the fierce British competition.

In Italy, the increase (+38.8%) was basically due to a change in
methodology, since in 2002 the average price started to include
only lighter lambs.

In France, lamb prices, even when inferior to those of the previous
year (-6.1%) due to the considerable increase in imports, may be
considered high.

In Spain, prices recorded in the second half of the year were not as
high as in 2001. Overall, there was a 9.3% fall from the previous
year.

In Northern European countries, prices stabilised or increased
slightly, namely in the Netherlands, Denmark, Sweden, Austria and
Finland.

As to the average Community price, the steepest increase from the
previous year was in January (+11.9%), and there was also a
recovery from July to October (+3.5% to +7.5 %). On the contrary,
the sharpest decrease happened in December (-6.2%).
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2.5. EVOLUÇÃO DAS TROCAS

2.5.1. TROCAS EXTRA-COMUNITÁRIAS

Em 2002, as importações Comunitárias do sector ovino (incluindo
animais vivos, carnes e conservas) provenientes de Países Terceiros,
apresentaram uma ligeira recuperação (+2 400 t.e.c., +0.8%),
estabelecendo-se em 285 900 t.e.c..

A Nova Zelândia e da Austrália, que fornecem entre 85 e 90% das
importações Comunitárias do sector, voltaram a atingir na totalidade
os respectivos contingentes, respectivamente 226 700 e 18 700
t.e.c.. Apenas os países do Leste Europeu e da América Latina não
utilizam na totalidade os seus contingentes de exportação para a
U.E. a direitos reduzidos.

De entre os países da América Latina, somente o Chile aumentou
as suas vendas (+1 000 t.e.c.), ao contrário do Uruguai e da
Argentina.

As exportações oriundas dos países do Leste Europeu voltaram a
progredir em 2002 (+1 400 t.e.c.), atingindo 30 000 t.e.c.,
nomeadamente no caso da Hungria e da Roménia.

A importação de animais vivos, provenientes exclusivamente dos
países de Leste com os quais a U.E. estabeleceu acordos de
associação, continuou em progressão, +1 000 t.e.c..

Enquanto as entradas de animais vivos provenientes da Polónia e
da Eslováquia se mantiveram estáveis, as da Hungria e da Roménia
aumentaram em cerca de 500 t.e.c., para cada um destes países.

A Itália, que importa cerca de 2/3 destes animais, aumentou
ligeiramente as suas importações, nomeadamente em proveniência
da Hungria (+15%); pelo contrário, reduziu as compras da Polónia
(-13%) e da Roménia (-16%).

Em 2002 a importação de carne fresca/refrigerada aumentou em
cerca de 5 000 t.e.c., atingindo 55 000 t.e.c.. A Oceânia forneceu
80% deste volume, os Países de Leste 18.5% e os Países da América
Latina 1%.

A Nova Zelândia reforçou ainda as suas vendas de carne para a U.E.
(+8%), atingindo 34 000 t.e.c..

O Reino Unido e a França, principais importadores, aumentaram as
suas compras em 1 400 e 1 200 t.e.c., respectivamente. Pelo
contrário, a Bélgica e a Alemanha reduziram-nas.

As importações Comunitárias de carne congelada observaram uma
ligeira redução em 2002 (- 3 000 t.e.c.), estabelecendo-se em
212 000 t.e.c.. Esta quebra ficou a dever-se à baixa das exportações
da Nova Zelândia e da Austrália. Os países da América Latina
fornecedores de carne congelada à U.E. mantiveram os volumes
exportados em 2002, no entanto, apenas forneceram cerca de 5%
do volume total.

Quanto aos principais destinos, Reino Unido e França, enquanto o
1º manteve praticamente os níveis de 2001, o 2º reforçou
consideravelmente as suas compras (+21%), principalmente com
origem na Nova Zelândia.

2.5.2. TROCAS INTRA-COMUNITÁRIAS

Em 2002 as trocas intra-Comunitárias do sector ovino pautaram-se
pela recuperação, sem no entanto serem atingidos os níveis
registados antes da crise de 2001 (febre aftosa). Deste modo, as
trocas de animais vivos apesar de terem aumentado em cerca de
70 000 cabeças, atingindo 1.683 milhões de cabeças, mantiveram-
-se ainda longe do quantitativo de 2000, quase 2.7 milhões de

2.5. TRADE

2.5.1. EXTRA-COMMUNITY TRADE

In 2002, EU sheep sector imports (including live animals, meat and
preserves) from Third Countries increased slightly (+2 400 tce,
+0.8%), settling at 285 900 tce.

New Zealand and Australia, who account for 85% to 90% of EU
imports, used up once again their entire quotas, respectively 226
700 and 18 700 tce. Only Eastern European countries and South
American countries do not use in full their export quotas to the EU
at reduced rates of duty.

Among Latin America countries, only Chile increased its sales
(+1 000 tce), as opposed to Uruguay and Argentina.

Imports from Eastern European Countries, particularly from Hungary
and Romania, increased again in 2002 (+1.400 tce), reaching
30 000 tce.

Imports of live animals, exclusively from Eastern Countries with
which the EU has established association agreements, continued
their upward trend (+1 000 tce).

Whereas live animal imports from Poland and Slovakia remained
stable, those from Hungary and Romania increased 500 tce each.

Italy, who imports approximately 2/3 of these animals, increased
its imports slightly, namely from Hungary (+15%); on the contrary,
it reduced purchases to Poland (-13%) and Romania (-16%).

In 2002, imports of fresh / chilled meat increased approximately
5 000 tce, reaching 55 000 tce. Oceania contributed with 80% of
this amount, East Europe with 18.5% and Latin America with 1.0%.

New Zealand reinforced its sales to the EU (+8%), reaching
34 000 tce.

The United Kingdom and France, the major EU importers, increased
their purchases, +1 400 and +1 200 tce, respectively. On the
contrary, Belgium and Germany reduced them.

Community imports of frozen meat fell slightly in 2002 (- 3 000
tce), settling at 212 000 tce. This fall was due to the fall in exports
in New Zealand and Australia. Latin American countries, which
supply frozen meat to the EU, maintained their export levels in
2002. However, they have only supplied about 5% of the total
volume.

As to the main destinations, the United Kingdom and France,
whereas the former maintained 2001 levels, the latter increased its
purchases considerably (+21%), particularly to New Zealand.

2.5.2. INTRA-COMMUNITY TRADE

In 2002, intra-Community trade of the sheep sector recovered,
without reaching however pre-crisis levels (foot-and-mouth disease
in 2001). This way, although live animal trade increased
approximately +70 000 heads, reaching 1.68 million heads, it was
still far from 2000 figures, almost 2.7 million heads. As to meat,
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cabeças. No que se refere à carne a retoma foi um pouco mais
significativa: 174 400 contra 150 500 t.e.c. em 2001. No entanto,
em relação a 2000 a quebra foi de 46 000 t.e.c..

Quanto aos animais vivos, a França e a Espanha, os dois principais
expedidores, aumentaram as suas vendas, o mesmo acontecendo
ao Reino Unido, que esteve interdito de exportar durante quase
todo o ano de 2001.

As importações realizadas pela França e pela Itália, os dois principais
compradores, apresentaram uma evolução distinta: redução por
parte da França (-84 800 cabeças) e aumento no caso da Itália
(+140 000 cabeças). A Itália incrementou o seu abastecimento em
França (+29%) e em Espanha (+60%).

No que se refere à carne, o Reino Unido, que aumentou as suas
exportações em 28 000 t.e.c., apenas conseguiu recuperar 30%
dos volumes perdidos em 2001 (-89 000 t.e.c.). Pelo contrário, a
Irlanda, segundo exportador da U.E., apesar do esforço de
diversificação de destinos, reduziu as suas vendas em cerca de
8 000 t.e.c., devido às reduzidas disponibilidades.

A França aumentou as suas compras com origem no Reino Unido
(+24 000 t.e.c.), contudo, estas apenas representaram cerca de 57%
do volume de 2000. Pelo contrário, a Itália, segundo principal cliente
da U.E., reduziu consideravelmente as suas compras nos seus dois
principais fornecedores, a França (-29%) e a Espanha (-75%).

2.6. PERSPECTIVAS PARA 2003

O Reino Unido apresentará de novo em 2003 um papel fundamental
na evolução do sector ovino, uma vez que da sua capacidade de
aprovisionamento dos restantes países da U.E. dependerá a evolução
dos principais parâmetros da conjuntura do mercado.

No final de 2002 o efectivo ovino reprodutor deverá apresentar
apenas um aumento insignificante, +0.2%. No Reino Unido o
acréscimo deverá ser moderado, +3.5%, enquanto na maior parte
dos outros países, a tendência para a baixa, que tem vindo a verificar-
-se nos últimos anos, deverá prosseguir.

A produção em 2003 poderá aumentar ligeiramente (+0.4%). No
Reino Unido este aumento poderá atingir 2.0% e em Espanha 1.0%.
Pelo contrário, em França a produção manter-se-á estável e em
Itália poderá mesmo verificar-se um recuo (-2.0%).

Também no consumo o aumento deverá ser ligeiro, uma vez que as
importações oriundas de Países Terceiros estão sujeitas a
contingentes e o Reino Unido ainda não poderá responder
positivamente a todas as solicitações dos seus parceiros
Comunitários.

As importações oriundas de Países Terceiros poderão apenas
aumentar ligeiramente, visto que os dois principais fornecedores,
Nova Zelândia e Austrália, utilizam já na totalidade os respectivos
contingentes. Ao nível intra-Comunitário, as expedições do Reino
Unido deverão continuar a recuperar lentamente.

Neste contexto, os preços à produção deverão manter-se a um nível
elevado, no entanto, poderão apresentar uma ligeira redução
relativamente a 2002.

the recovery was slightly more important: 174 400 tce as compared
to 150 500 tce in 2001. However, when compared to 2000 the fall
was -46 000 tce.

 As regards live animals, France and Spain, the two major exporters,
increased their sales, the same happening to the United Kingdom,
who was banned from exporting during almost the entire year 2001.

Imports made by France and Italy, the two major buyers, reveal
different changes: a decrease in France (-84 800 heads) and an
increase in Italy (+140 000 heads). Italy increased its purchases to
France (+29%) and to Spain (+60%).

As to meat, the United Kingdom, who has increased its exports
(+28 000 tce), could only recover 30% of the volume lost in 2001
(-89 000tce). On the contrary, in Ireland, the second largest exporter
in the EU, in spite of its effort to diversify destinations, sales fell 8
000 tce, due to a reduced supply.

France increased its purchases to the United Kingdom (+24 000
tce). However, these accounted for only 57% of the 2000 figure.
On the contrary, Italy, the second largest EU client, considerably
reduced purchases to its two major suppliers, France (-29%) and
Spain (-75%).

2.6. OUTLOOK FOR 2003

The United Kingdom will play in 2003 a key role in the development
of the sheep sector. Indeed, the evolution of the main parameters
of the market conjuncture will result from its ability to supply the
remaining EU countries.

At the end of 2002, the breeding sheep herd should reveal only a
minor increase, +0.2%. In the United Kingdom, the increase should
be moderate, +3.5%, whereas in most other countries, the
downward trend of the last few years should persist.

Output in 2003 could increase slightly (+0.4%). In the United
Kingdom, this increase may reach +2.0% and in Spain +1.0%. On
the contrary, in France, production should remain stable and, in
Italy, there could be even a decrease (-2.0%).

In terms of consumption, the increase should also be minor, since
imports from Third Countries are subject to quotas and the United
Kingdom will not yet be able to meet all the requests from its
Community partners.

Imports from Third Countries can only increase slightly, since the
two major suppliers, New Zealand and Australia, already use up
their entire quotas. At the intra-Community level, exports from
the United Kingdom should continue to gradually recover.

Within this context, producer prices should remain high. However,
they may fall slightly as compared to 2002.
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1. MERCADO NACIONAL

1.1. CONJUNTURA GLOBAL

Numa análise ao mercado do frango em 2002, em Portugal, alguns
factos, que a seguir se mencionam, merecem especial relevo.

Assim, e de acordo com a informação estatística disponível, a
estimativa da produção de carne de frango desceu 1,6%
relativamente a 2001, devido, em parte, a um decréscimo de 1,7%
de pintos produzidos em aviários de multiplicação nacionais.
Contudo, uma observação mensal, revela que no último trimestre a
produção foi superior à do ano antecedente.

Relativamente ao consumo, verificaram-se descidas, quer no
consumo interno, quer no consumo per capita de 1,8% e de 2,1%,
respectivamente. O nosso grau de auto suficiência (99%) não sofreu
alteração em relação a 2001.

Os preços médios em 2002 diminuíram, quer no frango vivo (-8,9%),
quer no frango 65% (-7,3%), em relação ao ano transacto, fruto
de uma conjuntura que se caracterizou pela existência de um
excedente de oferta relativamente à procura, que foi fraca,
originando uma pressão sobre os preços, por uma concorrência da
carne de peru e de aves de criações especiais a preços competitivos
e por uma forte concorrência entre os operadores. A maior variação
negativa 2002/2001 registou-se em Fevereiro, como consequência
de uma forte oferta e baixa procura. Pelo contrário, o maior
diferencial positivo verificou-se em Outubro, resultado de uma forte
procura não correspondida pela oferta. O preço médio do frango
ao consumidor, à excepção do mês de Outubro (frango com
miúdos), foi sempre inferior ao do ano anterior. A queda dos preços
verificada em Dezembro para o valores mais baixos do ano, traduziu,
não só uma situação de excesso de oferta que o mercado
atravessava, mas também a preferência dos consumidores por outro
tipo de carnes, nomeadamente de ovino, caprino e peru, durante a
quadra natalícia.

Relativamente à balança sectorial, verificaram-se saldos positivos,
nomeadamente em pintos do dia (2º ano consecutivo) e galos,
galinhas e frangos (3º ano consecutivo) e déficit em carne, pedaços
e miudezas de galos, galinhas e frangos.

Em 2002, os nossos principais fornecedores foram a Espanha e a
França, que representaram em conjunto 87,3% do valor total das
nossas aquisições. Do lado das expedições, foi também a Espanha o
nosso maior cliente, totalizando 90,5% das nossas vendas.

Os PALOP corresponderam a 6,5% das nossas exportações, sendo
Angola o nosso principal cliente.

1.2. EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO

No ano em análise, a estimativa de produção de carne de frango foi
de 239 118 toneladas, correspondendo a um decréscimo de 1,6%
em relação a 2001. Esta quebra, traduz, em parte, uma diminuição
de 1,7% de pintos produzidos em aviários de multiplicação nacionais
relativamente ao ano anterior.

Numa análise mensal da produção, verificou-se que em Janeiro,
Março, Outubro, Novembro e Dezembro, os níveis foram superiores
aos do ano de 2001, tendo os restantes meses apresentado valores
abaixo dos homólogos do ano anterior. É interessante verificar que
no 2º e 3º trimestres, registaram-se variações sempre negativas, no
entanto, no 4º trimestre, os diferenciais foram sempre positivos.

1. THE PORTUGUESE MARKET

1.1. OVERVIEW

Analysing the Portuguese chicken market in 2002, the following
facts stand out:

According to the available statistical information, chicken meat
output estimates were 1.6% down from 2001, partly due to a 1.7%
decrease in chicks produced in multiplication farms. However, a
monthly observation reveals that, in the last quarter of the year,
output was higher than in the previous year.

As to consumption, there were decreases, both in domestic
consumption and in per capita consumption (-1.8% and -2.1%,
respectively). Our degree of self-sufficiency (99%) did not change
as compared to 2001.

Average 2002 prices decreased both for live chicks (-8.9%) and for
65% chick (-7.3%), as compared to the previous year, as a result
of a short-term situation characterised by supply surpluses and poor
demand. This situation led to pressure on prices; to competition
between turkey meat and specially bred poultry at competitive
prices; and to a fierce competition among operators. The worst
negative variation 2002/2001 occurred in February, as a result of a
high supply and a poor demand. On the contrary, the highest
positive difference occurred in October, due to a high demand that
was not met by supply. The average consumer price for chick was
always below the previous year level, except in October (chick
with offal). In December, sales touched bottom, due on one hand
to the surplus supply, and on the other hand to the consumers'
preference for other types of meat (namely sheep, goat, and turkey)
over the Christmas season.

As regards the sector trade balance, there was a surplus for day-old
chicks ( for the second year in a row) and cocks, hens and chicks
(third consecutive year) and a deficit in meat, pieces and offal of
cocks, hens and chicks.

In 2002, our main suppliers were Spain and France, who together
accounted for 87.3% of our total purchases. In terms of exports,
Spain is also our major client, accounting for 90.5% of  total
Portuguese sales.

Portuguese-speaking African countries (PALOP) accounted for 6.5%
of our exports, Angola being our major client.

1.2. OUTPUT

In 2002, estimates for chicken meat production were 239 118 tons,
a 1.6% decrease from 2001. This fall partly results from the 1.7%
decrease in chicks produced in multiplication farms.

Analysing monthly production, in January, March, October,
November and December values were above 2001 levels, whereas
in the remaining months they were below those levels. The second
and third quarters recorded negative variations, the fourth quarter
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Registe-se o facto do ano de 2002 se iniciar (Janeiro) e findar
(Outubro, Novembro e Dezembro), com níveis de produção
superiores aos meses correspondentes do ano de 2001.

No que respeita ao consumo interno, deu-se uma quebra de 4 310
toneladas (-1,8%) em relação ao ano anterior. Relativamente ao
consumo per capita, e para igual período, registou-se uma descida
de 2,1%.

O nosso grau de auto suficiência (99%) não sofreu alteração em
relação a 2001.

positive variations. The year 2002 started (January) and ended

(October, November and December) with output levels above the

corresponding months of 2001.

As to domestic consumption, there was a 4 310 ton fall (-1.8%)

from the previous year. Over the same period, per capita

consumption also fell (-2.1%).

Our degree of self-sufficiency (99%) remained unchanged.
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1.3. EVOLUÇÃO DOS PREÇOS

1.3.1. PREÇOS À PRODUÇÃO E NO GROSSISTA

Numa análise comparativa das cotações médias anuais 2002/2001,
é de registar os decréscimos verificados, quer no frango vivo, quer
no frango 65% de 8,9% e 7,3%, respectivamente.

Em ambos os mercados verificaram-se variações mensais negativas,
praticamente ao longo de todo o ano, à excepção de Outubro e
Novembro. O maior diferencial negativo deu-se no mês de Fevereiro,
como consequência de uma oferta superior à procura, que foi fraca,
originando uma pressão sobre os preços; uma concorrência da carne
de peru e de aves de criações especiais a preços competitivos e uma
forte concorrência entre os operadores. Por sua vez, a variação
positiva mais elevada verificou-se em Outubro, resultante de uma
oferta fraca e insuficiente para satisfazer a procura.

A cotação média anual do frango vivo em 2002 foi de 0,72 EUR/kg
PV contra 0,79 EUR/kg PV em 2001. No ano em análise, o valor
mais elevado (0,81 EUR/kg P.V.) verificou-se em Outubro e a
cotação mais baixa registou-se no mês de Dezembro (0,53 EUR/kg
P.V.), representando uma amplitude de 0,28 EUR/kg P.V.

A cotação deste produto ao longo do ano foi bastante constante, à
excepção do último trimestre.

O frango 65% teve em 2002 uma cotação média de 1,27 EUR/kg
p. carcaça versus. 1,37 EUR/kg p. carcaça em 2001. O diferencial
entre o valor mais elevado 1,42 EUR/kg p. carcaça (Agosto) e o
mais baixo 1,01 EUR/kg p. carcaça (Dezembro) foi de 0,41 EUR/kg
p. carcaça.

Relativamente ao comportamento dos preços ao longo do ano,
verificou-se uma tendência mais sinuosa do que no frango vivo.

1.3. PRICES

1.3.1. PRODUCER/WHOLESALER PRICES

Comparing average annual prices 2002/2001, there were decreases
both for live chick and for 65% chick (-8.9% and -7.3%,
respectively).

In both markets there were negative monthly variations, virtually
all year round, except in October and November. The widest
negative change occurred in February, since supply exceeded
demand, causing pressure on prices. This situation also led to
competition between turkey meat and specially bred poultry at
competitive prices and to a fierce competition among operators.
The widest positive variation occurred in October, as a result of a
poor supply, unable to meet demand.

The annual average price of live chick in 2002 was 0.72 EUR/kg
lw, as compared to 0.79 EUR/kg lw in 2001. In 2002, the highest
price (0.81 EUR/kg lw) occurred in October and the lowest in
December ( 0.53 EUR/kg lw), a 0.28 EUR/kg lw price difference.

Prices of this product remained rather stable over the year, except
in the last quarter.

 In 2002, the average price of 65% chick was 1.27 EUR/kg cw, as
compared to 1.37 EUR/kg cw in 2001. The difference between the
highest value (1.42 EUR/kg cw in August) and the lowest
(1.01 EUR/kg cw in December) was 0.41 EUR/ cw.

As to price behaviour over the year, there were more fluctuations
than for live chick.
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FRANGO VIVO - Cotações Médias Nacionais
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1.3.2. PREÇOS AO CONSUMIDOR

À semelhança do sucedido na produção e no grossista a cotação
média anual do frango ao consumidor registou um diferencial
negativo (frango c/ miúdos -3,6% ; frango s/miúdos -3,8%) em
relação a 2001. O frango com miúdos registou variações negativas
2002/2001, durante praticamente todo o ano, à excepção do mês
de Outubro e Novembro. No que respeita ao frango sem miúdos,
somente no mês de Outubro é que se verificou um diferencial
positivo.

Em ambos os produtos, frango c/ miúdos e s/miúdos, o preço mais
elevado deu-se em Outubro, atingindo os valores de 2,02 EUR/kg
e 2,37 EUR/kg respectivamente, e o mais baixo em Dezembro
cifrando-se em 1,70 EUR/kg (frango c/miúdos)e 2,13 EUR/kg
(frango s/miúdos).

No caso do frango com miúdos, o intervalo entre a cotação mais
elevada e a mais baixa foi de 0,32 EUR/kg. Relativamente ao frango
sem miúdos este intervalo atingiu o valor de 0,24 EUR/kg.

A queda do preços para o valores mais baixos do ano, que se
verificaram em Dezembro, traduziu, não só uma situação de excesso
de oferta que o mercado atravessava, mas também a preferência
dos consumidores por outro tipo de carnes, nomeadamente de ovino,
caprino e peru, durante a quadra natalícia.

1.3.2.  CONSUMER PRICES

As it happened with producer and wholesaler prices, the annual

average chick consumer price suffered a decrease (chick with offal:

-3,6%; chick without offal: -3,8% ). Except in October and

November for chick with offal, all products suffered price decreases.

As to chick with offal, only in October was its price above 2001

levels.

For both products, chick with and without offal, the highest prices

occurred in October (2.02 EUR/kg and 2.37 EUR/kg, respectively),

and the lowest in December (1.70 EUR/kg and 2.13 EUR/kg).

For chick with offal, the gap between the highest and the lowest

price was 0.32 EUR/kg. As for chick without offal, the gap was

0.24 EUR/kg.

In December, sales touched bottom, due on one hand to the surplus

supply, and on the other hand to the consumers' preference for

other types of meat (namely sheep, goat, and turkey) during the

Christmas season.
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1.4. EVOLUÇÃO DAS TROCAS

Em 2002, tal como no ano anterior, as saídas de pintos do dia foram
superiores às entradas.

Numa análise ao período 1993/2002, verificam-se saldos positivos
nos anos 1994, 1995, 2001 e 2002. Nos últimos dois anos dá-se
uma inversão da tendência deficitária que se prolongava desde 1996,
registando-se superavit de 511 730 unidades em 2001 e de 2 741
347 unidades em 2002. No que respeita ao comercio de galos,
galinhas e frangos, verificou-se também um superavit em 2002 de
2 134 297 unidades, contudo, inferior em 147 224 unidades em
relação ao ano anterior (superavit de 2 281 521 unidades),
representando um decréscimo de 6,5%. É de salientar o facto de
no último triénio a balança comercial ter sido sempre positiva.

Relativamente ao comercio internacional de carne, pedaços e
miudezas de galos, galinhas e frangos, assistiu-se a uma diminuição
do déficit comercial de 23,7% relativamente ao ano transacto.
Registe-se que até 1996, as saídas foram sempre superiores às
entradas, invertendo-se esta tendência em 1997, situação que se
vem mantendo até 2002.

Numa análise mensal às trocas internacionais de pintos do dia
verifica-se que os meses que registaram maiores entradas foram
Janeiro (1 304 698 unidades), Fevereiro (1 309 818 unidades) e
Maio (1 038 546 unidades). Pelo contrário, Novembro (762 724
unidades) e Dezembro (566 237 unidades) foram os meses de
menores importações. É de registar o facto de a partir de Julho as
nossas aquisições virem sempre a diminuir até atingirem o seu valor
mais baixo no mês de Dezembro. Quanto às saídas, verificaram-se
valores importantes nos primeiros dez meses do ano, caindo
abruptamente em Novembro e Dezembro.

Numa referência às trocas de carne, pedaços/miudezas galos/
galinhas/frangos, e, relativamente às entradas no nosso país,
registaram-se oscilações durante os primeiros nove meses, seguida
de uma queda contínua no último trimestre. No que diz respeito às
saídas, verificaram-se oscilações ao longo do ano, traduzindo-se
numa curva sinuosa, atingindo o seu pico no mês de Outubro e o
valor mais baixo em Janeiro.

Uma análise às nossas compras em 2002, permite destacar como
principais parceiros, a Espanha e a França que representaram em
conjunto 87,3% do valor total das nossas aquisições. Relativamente
a pintos do dia, estes dois países, totalizaram 95,3% das entradas
deste produto. Do lado das expedições, foi também a Espanha o
nosso maior cliente, representando 94% das nossa vendas de pintos
do dia e 90,5% do total das nossas expedições.

As saídas para os PALOP corresponderam a 6,5% das nossas
exportações, com especial destaque para Angola cujas expedições
representaram 4,3% (350 844 euros) do total das nossas vendas.

É interessante verificar que, quer nas entradas, quer nas saídas, o
produto mais transaccionado foi o pinto do dia

1.4. TRADE

In 2002, as in the previous year, exports of day-old chicks were

above exports.

Analysing the 1993/2002 period, there was a surplus in 1994, 1995,

2001 and 2002. In the last two years, the deficit trend that had

started in 1996 reversed, with a 511 730 unit surplus in 2001 and

a 2 741 347 unit surplus in 2002. As to trade of cocks, hens and

chicks, there was also a 2 134 297 unit surplus in 2002, 147 224

units less that in the previous year (a 2 281 521 unit surplus),

corresponding to a 6.5% decrease. Over the last three-year period,

the trade balance  was always positive.

In the international trade of meat, pieces and offal of cocks, hens

and chicks, there was a reduction in the trade deficit (-23.7%) as

compared to the previous year. It should be noted that until 1996,

exports were always above imports, this trend having reversed in

1997. Since then, the situation has remained unchanged.

A monthly analysis of the international trade of day-old chicks

reveals that imports peaked in January (1 304 698 units ), February

(1 309 818 units) and May (1 038 546 units). On the contrary,

November (762 724 units) and December (566 237 units) were the

months with the least amount of imports. It should be noted that

from July onwards, Portuguese purchases kept falling, having

touched bottom in December. As to exports, they were significant

during the first ten months of the year, and then plummeted in

November and December.

Imports of meat, pieces and offal of cocks, hens and chicks, recorded

fluctuations during the first nine months of the year, followed by a

continuing fall in the last quarter. Exports suffered fluctuations all

over the year, with a peak in October and a record low in January.

Our main suppliers in 2002 were Spain and France, who together

accounted for 87.3% of total Portuguese purchases. These two

countries accounted for 95.3% of total imports of day-old chicks.

Spain was also the major client for Portuguese exports, accounting

for 94% of day-old chick sales and for 90.5% of total exports.

Exports to Portuguese Speaking African Countries (PALOP)

accounted for 6.5% of total exports. Angola stands out with 4.3%

(350 844 EUR) of our sales.

It is interesting to notice that both in imports and in exports, the

most traded product was day-old chicks.
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PINTOS DO DIA - GALOS, GALINHAS E FRANGOS - Comércio Internacional Mensal
DAY OLD CHICKS - COCKS, HENS AND CHICKENS - Monthly Foreign Trade

Fonte/Source: I.N.E.
* 2002 - dados provisórios/provisional data
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COMÉRCIO INTERNACIONAL DE GALOS, GALINHAS E FRANGOS - 2002
COCKS, HENS AND CHICKENS FOREIGN TRADE - 2002

ENTRADA/IMPORTS SAÍDA/EXPORTS

PRODUTO
PRODUCT Origem Unidades Toneladas Eur Destino Unidades Toneladas Eur

Origin Units Tonnes Eur Destiny Units Tonnes Eur

PINTOS DO DIA BÉLGICA 23 440 N.D. 68 004 ANGOLA 189 598 N.D. 120 668
GALOS E GALINHAS BELGIUM ANGOLA

COCKS AND HENS ESPANHA 4 097 640 N.D. 5 056 138 CABO VERDE 128 900 N.D. 88 516
DAY OLD CHICKS SPAIN CAPE VERDE

FRANÇA 5 663 685 N.D. 2 492 246 ESPANHA 12 225 492 N.D. 3 847 757
FRANCE SPAIN

ISRAEL 3 340 N.D. 21 140 GUINÉ BISSAU 15 000 N.D. 4 500
ISRAEL GUINEA BISSAU

ITÁLIA 13 500 N.D. 69 795 MOÇAMBIQUE 12 420 N.D. 26 622
ITALY MOZAMBIQUE

REINO UNIDO 46 458 N.D. 217 390 SÃO TOMÉ PRINCIPE 18 000 7 181
UNITED KINGDOM SÃO TOMÉ AND PRINCIPE

TOTAL 9 848 063 N.D. 7 924 713 12 589 410 N.D. 4 095 244

GALOS GALINHAS ESPANHA 444 497 N.D. 589 416 ESPANHA 2 588 454 N.D. 2 568 340
SPAIN SPAIN

COCKS  AND HENS
FRANÇA 9 660 N.D. 20 628
FRANCE

TOTAL 454 157 N.D. 610 044 2 588 454 N.D. 2 568 340

CARNE DE GALOS ALEMANHA 0.4 1 824 ANGOLA 5.3 10 910
GALINHAS E FRANGOS GERMANY ANGOLA

FRESCA/
/REFRIGERADA ESPANHA 1 971.1 2 725 479 CABO VERDE 0.1 418

SPAIN CAPE VERDE
COCKS HENS AND
CHICKENS FRESH FRANÇA 75.7 77 325 ESPANHA 623.4 847 144

OR CHILLED MEAT FRANCE SPAIN

ITÁLIA 4.0 2 200 FRANÇA 30.7 43 753
ITALY FRANCE

PAÍSES BAIXOS 1.9 8 205 LUXEMBURGO 4.8 3 975
NETHERLANDS LUXEMBOURG

PAÍSES BAIXOS 21.1 39 397
NETHERLANDS

TOTAL 2 053.0 2 815 033 685.4 945 597

CARNE DE GALOS ALEMANHA 27.5 39 116 A/PROVIS. BORDO (PT) 14.0 29 255
GALINHAS E FRANGOS GERMANY STORES AND PROV. (TC)

CONGELADA
ESPANHA 103.3 123 265 ANGOLA 187.8 175 643

COCKS HENS SPAIN ANGOLA
AND CHICKENS
FROZEN MEAT FRANÇA 197.3 251 066 BENIM 13.7 11 047

FRANCE BENIM

GRÉCIA 72.2 69 690 BULGÁRIA 86.9 22 314
GREECE BULGARIA

PAÍSES BAIXOS 102.3 115 581 REINO UNIDO 15.2 23 910
NETHERLANDS UNITED KINGDOM

REINO UNIDO 4.2 3 692 SÃO TOMÉ PRINCIPE 28.2 25 697
UNITED KINGDOM SAO TOME AND PRINCIPE

TIMOR 1.0 1 809
TIMOR

TOTAL 506.9 602 410 346.7 289 675
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PEDAÇOS/MIUDEZAS ALEMANHA 57.2 206 851 ANGOLA 1.5 6 302
GALOS/GALINHAS/ GERMANY ANGOLA

/FRANGOS
FRESCOS/REFRIGER. BÉLGICA 22.0 23 224 CABO VERDE 0.3 660

BELGIUM CAPE VERDE
COCKS HENS AND
CHICKENS FRESH ESPANHA 542.4 1 055 450 ESPANHA 56.4 66 253

OR CHILLED SPAIN SPAIN
PARTS/OFFALS

FRANÇA 66.3 83 156 FRANÇA 0.5 158
FRANCE FRANCE

IRLANDA 21.0 117 880
IRELAND

ITÁLIA 0.1 549
ITALY

PAÍSES BAIXOS 1.1 8 577
NETHERLANDS

TOTAL 710.1 1 495 687 58.6 73 373

PEDAÇOS/MIUDEZAS ALEMANHA 212.5 470 294 A/PROVIS. BORDO (PT) 8.8 24 185
GALOS/GALINHAS/ GERMANY STORES AND PROV. (TC)

/FRANGOS
CONGELADOS BÉLGICA 75.6 61 821 A/PROVIS. BORDO (UE) 0.4 1 263

BELGIUM STORES AND PROV. (EU)
COCKS HENS AND
CHICKENS FROZEN BRASIL 0.0 10 ALEMANHA 0.3 1 648

PARTS/OFFALS BRAZIL GERMANY

DINAMARCA 0.5 2 925 ANGOLA 17.9 37 321
DENMARK ANGOLA

ESPANHA 1 752.8 1 569 350 BENIM 18.8 15 374
SPAIN BENIM

FRANÇA 456.8 545 525 CABO VERDE 25.4 25 563
FRANCE CAPE VERDE

PAÍSES BAIXOS 511.9 619 414 ESPANHA 167.1 95 669
NETHERLANDS SPAIN

PAÍSES BAIXOS 0.1 13
NETHERLANDS

PAISES UE N/ DETERM. 7.7 20 248
NOT DET. EU COUNT.

ROMÉNIA 19.5 5 850
ROMANIA

SÃO TOMÉ PRINCIPE 1.5 1 254
SÃO TOMÉ AND PRINCIPE

TOTAL 3 010.2 3 269 339 267.4 228 388

n.d. - valor não disponível, uma vez que a declaração da massa líquida deixou de ser obrigatória a nível Comunitário/n.d. - not available
Fonte/Source: I.N.E. (dados provisórios/provisional data)

ENTRADA/IMPORTS SAÍDA/EXPORTS

PRODUTO
PRODUCT Origem Unidades Toneladas Eur Destino Unidades Toneladas Eur

Origin Units Tonnes Eur Destiny Units Tonnes Eur

COMÉRCIO INTERNACIONAL DE GALOS, GALINHAS E FRANGOS - 2002
COCKS, HENS AND CHICKENS FOREIGN TRADE - 2002
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1. MERCADO NACIONAL

1.1. CONJUNTURA GLOBAL

Em 2002, e de acordo com a informação estatística disponível, o
preço médio do peru na produção caiu 19,1% em relação ao ano
anterior. Em Janeiro de 2002, a cotação baixou 26,4% relativamente
a Dezembro do ano anterior e 50,4% em relação ao mês homólogo
de 2001. Nos três primeiros trimestres, os diferenciais foram sempre
negativos, provocando graves quebras nos rendimentos dos
produtores O 4º trimestre apresentou variações positivas, devido,
em parte, à proximidade da época natalícia.

As cotações no mercado grossista sofreram uma descida de 14,9%
em relação ao ano anterior. À semelhança do que se verificou no
preço médio na produção, também o preço médio ao grossista
começou no ano de 2002 (Janeiro) com uma forte variação negativa
(-44,7%) em relação ao ano antecedente, situação que se prolongou
até Julho, entrando em contra-ciclo no mês seguinte até final do
ano, culminando em alta em Dezembro (quadra natalícia).

O preço médio ao consumidor em 2002 do bife e da perna foi
inferior em 8,8% e 9,7%, respectivamente, em relação ao ano
antecedente.

Do acima exposto, poder-se-á concluir que o comportamento dos
preços à produção, ao grossista e ao consumidor teve algumas
similitudes. Em todos eles, a média anual foi inferior à do ano anterior,
as variações mensais negativas deram-se de uma forma sinuosa e
nos três preços acima mencionados registou-se uma inversão da
tendência nos últimos meses do ano, atingindo o seu pico em
Dezembro.

É provável que se continuem a sentir fortes pressões sobre os preços
à produção e à indústria, facilitadas pela dispersão da oferta, pela
forte concorrência existente e por dificuldades resultantes das frágeis
estruturas de comercialização em muitas das empresas nacionais.

No ano em análise, deram entrada no nosso país 913 007 perus do
dia, representando um decréscimo de 45,1% em relação ao ano
anterior. Quanto às saídas, tal como em 2001, não houve qualquer
registo. O comercio de carne, pedaços e miudezas de peru registou
um decréscimo nas entradas de cerca de 20% e um aumento das
expedições em 39,7% em relação ao ano transacto, traduzindo-se
numa redução do déficit de 24,1%.

Os meses de Novembro e Dezembro foram os que registaram um
maior número de entradas, facto que se explica pela proximidade
da época natalícia. Por outro lado, em Novembro verificou-se o
maior volume de saídas.

Em 2002, o déficit da nossa balança comercial de perus cifrou-se
em 10 225 205 euros.

No ano em análise, os países da União Europeia foram os nossos
principais fornecedores, com destaque para a Espanha, que
representou, em valor, 67,4% do total das nossas compras.
Relativamente às expedições, Angola foi o nosso maior cliente.

1. THE PORTUGUESE MARKET

1.1. OVERVIEW

In 2002, according to the available statistical information, the turkey

average producer price was 19.1% down from the previous year.

In January 2002, this price fell 26.4% from December of the

previous year and 50.4% from January 2001. In the first three

quarters, the differences were always negative, leading to a serious

fall in producers' income. Over the fourth quarter, there were

positive variations, partly due to the approaching Christmas season.

Wholesale prices fell 14.9% from the previous year. As it happened

with the average producer price, the average wholesaler price also

suffered a sharp fall (-44.7%), in January 2002. This situation lasted

until July and then reversed from August until the end of the year,

prices peaking in December (Christmas season).

Average consumer prices in 2002 for steak and leg were,

respectively, 8.8% and 9.7% down from the previous year.

It can be concluded from the above that the behaviour of producer,

wholesaler and consumer prices had certain similarities. For all of

them, the annual average was below that of the previous year;

negative monthly changes fluctuated; and there was a reversing

trend over the last few months of the year, prices peaking in

December.

Strong pressure on producer and industry prices is likely to persist,

facilitated by a certain supply scattering, a fierce competition and

difficulties resulting from poor marketing structures in many

Portuguese holdings.

In 2002, 913 007 day-old turkeys were imported, a 45.1% fall

from the previous year. As to exports, there were none, just as in

2001. Imports of turkey meat, cuts and offal fell approximately

20% and exports increased 39.7% from the previous year, leading

to a 24.1% deficit reduction.

Imports peaked in November and December due to the approaching

Christmas season. On the other hand, exports peaked in November.

In 2002, the Portuguese trade deficit for turkey totalled 10 225

205 Euro.

EU countries were our major suppliers, particularly Spain, which

accounted for 67.4%of total purchases. On the other hand, Angola

was our major client.
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CARNE DE PERÚ - Estimativa de Produção
TURKEY MEAT - Forecasted Production
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1.2. EVOLUÇÃO DOS PREÇOS

1.2.1. PREÇOS À PRODUÇÃO E NO GROSSISTA

No ano em análise, o preço médio do peru na produção sofreu um
decréscimo de 19,1% em relação a 2001.

Nos três primeiros trimestres de 2002, as cotações mantiveram-se
sempre abaixo das do ano anterior, provocando fortes quebras nos
rendimentos dos produtores, situação que se inverteu no último
trimestre, cujas preços foram mais elevados do que nos meses
homólogos do ano antecedente. Numa análise comparativa mensal
2002/2001, verificou-se um forte diferencial negativo no início do
ano (Janeiro), seguido de variações oscilantes e sempre negativas
até Setembro, invertendo-se esta tendência nos três últimos meses
do ano, resultando assim, diferenciais positivos, sempre crescentes,
atingindo o seu máximo no mês de Dezembro (+53,8%), situação
que se explica pela proximidade da época natalícia.

Relativamente à cotação média no mercado grossista, registou-se
uma descida de 14,9% em relação ao ano anterior. À semelhança
do que se verificou no preço médio na produção, também o preço
médio ao grossista começou no ano de 2002 (Janeiro) com uma
forte variação negativa em relação ao ano antecedente, situação
que se prolongou até Julho, contudo, de uma forma mais moderada,
tendência que se inverteu no mês seguinte até ao final do ano,
registando-se diferenciais positivos, sempre crescentes, culminando
em alta no mês de Dezembro.

1.2. PRICES

1.2.1. PRODUCER/WHOLESALER PRICES

In 2002, the average turkey producer price decreased 19.1% from

the previous year.

Over the first three quarters of 2002, prices were always below

those of the previous year, leading to sharp falls in producers'

income. This situation reversed over the last quarter, with prices

being higher than in the same period of the previous year.

Comparing 2002/2001 prices on a monthly basis, there was a

significant decrease in January, followed by negative fluctuations

until September. Afterwards, the trend reversed with increasing

positive variations, which peaked in December (+53,8%).

Wholesale prices fell 14.9% from the previous year. As it happened

with the average producer price, the average wholesaler price also

suffered a sharp fall in January 2002. This situation lasted until

July, although in a less distinct manner. It then reversed from August

until the end of the year, with increasing positive variations. Prices

peaked in December.

PERÚ - Mercado Nacional
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1.2.2. PREÇOS AO CONSUMIDOR

O preço médio ao consumidor em 2002 do bife e da perna foi
inferior em 8,8% e 9,7%, respectivamente, em relação ao ano
anterior.

Em ambos os produtos, a variação mensal dos preços relativa aos
meses homólogos de 2001 foi negativa durante praticamente todo
o ano, à excepção do bife (variação positiva em Novembro e
Dezembro) e da perna (variação positiva em Dezembro).

Do atrás exposto, poder-se-á verificar que o comportamento dos
preços à produção, ao grossista e ao consumidor teve algumas
semelhanças: - em todos eles, a média anual foi inferior à do ano
antecedente, as variações mensais negativas deram-se de uma forma
sinuosa e registou-se uma inversão da tendência nos últimos meses
do ano, atingindo o seu pico em Dezembro.

1.2.2. CONSUMER PRICES

Average consumer prices in 2002 for steak and leg were,
respectively, 8.8% and 9.7% down from the previous year.

For both products, monthly changes from 2001 were negative for
virtually all year long, except in November and December for steak,
and in December for leg.

It can be concluded from the above that the behaviour of producer,
wholesaler and consumer prices had certain similarities. For all of
them, the annual average was below that of the previous year;
negative monthly changes fluctuated; and there was a reversing
trend over the last few months of the year, prices peaking in
December.

PERÚ VIVO - Cotações Médias Nacionais
LIVE TURKEY - National Average Prices
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BIFE DE PERÚ - Preços ao Consumidor
TURKEY STEAK - Consumer Prices
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1.3. EVOLUÇÃO DAS TROCAS

A balança comercial portuguesa em 2002 registou um déficit, em
valor, de 10 225 205 euros

No ano em análise, entraram no nosso país 913 007 perus do dia,
representando um decréscimo de 45,1% em relação ao ano anterior.
Quanto às saídas, tal como em 2001, não houve qualquer registo.

Numa análise à nossa balança comercial de perus do dia para o
período 1993 a 2002, constata-se que foi sempre deficitária,
contudo, em 1997 foi expedido um número significativo deste tipo
de produto (439 790 unidades). Por outro lado, em 1995, 2001 e
2002 não se registaram quaisquer saídas.

Relativamente ao comercio de carne, pedaços e miudezas de peru
verificou-se uma diminuição nas entradas de cerca de 20% e um
aumento das saídas em 39,7% em relação ao ano transacto,
traduzindo-se numa redução do déficit de 24,1%.

Uma observação mensal revela que os meses de Novembro e
Dezembro corresponderam ao maior número de entradas, facto que
se explica pela proximidade da época natalícia. Por outro lado, em
Novembro verificou-se o maior volume de saídas.

Uma análise ao nosso comércio internacional em 2002, mostra que
os nossos principais fornecedores foram os países da União Europeia,
com destaque para Espanha, que representou, em valor, 67,4%,
do total das nossas compras. É de salientar o facto da França ter
sido um fornecedor privilegiado de perus do dia, totalizando 82,9%
das nossas compras. No que respeita a perus/peruas, foi mercado
espanhol o nosso único abastecedor.

Relativamente às saídas, Angola foi nosso principal destino (35,5%
das nossas exportações), seguido de Espanha (19,6% do total
expedido). É de referir que Angola foi o nosso único cliente de carne
de perus e peruas congelada.

1.3. TRADE

The Portuguese trade deficit for turkey in 2002 totalled 10 225
205 Euro.

In the same year, 913 007 day-old turkeys were imported, a 45.1%
fall from the previous year. As to exports, there were none, just as
in 2001.

Analysing the Portuguese trade balance for day-old turkey over
the 1993-2002 period, one realises that it was always a deficit
balance. However, in 1997, a significant number of these animals
were exported: 439 790 units. On the other hand, in 1995, 2001
and 2002 there were no exports at all.

Imports of turkey meat, cuts and offal fell approximately 20% and
exports increased 39.7% from the previous year, leading to a 24.1%
deficit reduction.

A monthly analysis shows that imports peaked in November and
December, a situation explained by the approaching Christmas
season. On the other hand, exports peaked in November.

Analysing international trade in 2002, one concludes that our major
suppliers were EU countries, particularly Spain, which accounted
for 67.4% (in value) of total purchases. France was the major
supplier of day-old turkeys, totalling 82.9% of Portuguese
purchases. As to adult turkeys (males and females), Spain was the
only supplier.

As regards exports, Angola was the main destination (35.5% of
total exports), followed by Spain (19.6%). Angola was our only
client for frozen adult turkey meat.

Fonte/Source: D.G.C.C.
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COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PERÚS E PERUAS - 2002
TURKEYS FOREIGN TRADE - 2002

ENTRADA/IMPORTS SAÍDA/EXPORTS

PRODUTO
PRODUCT Origem Unidades Toneladas Eur Destino Unidades Toneladas Eur

Origin Units Tonnes Eur Destiny Units Tonnes Eur

PINTOS DO DIA ESPANHA 10 N.D. 313
PERÚS/PERUAS SPAIN

TURKEYS COCKS/ FRANÇA 880 907 N.D. 984 074
/HENS DAY OLD FRANCE

CHICKS
REINO UNIDO 32 090 N.D. 202 618
UNITED KINGDOM

TOTAL 913 007 N.D. 1 187 005

PERÚS/PERUAS ESPANHA 63 317 N.D. 759 699
SPAIN

TURKEY
COCKS/HENS

TOTAL 63 317 N.D. 759 699

CARNE DE PERÚS ALEMANHA 0.1 455 CABO VERDE 0.1 200
E PERUAS FRESCA/ GERMANY CAPE VERDE

/REFRIGERADA
ESPANHA 2 407.1 3 108 145 ESPANHA 4.9 9 778

TURKEY COCKS/HENS SPAIN SPAIN
FRESH OR

CHILLED MEAT FRANÇA 221.7 362 081
FRANCE

ITÁLIA 549.6 942 855
ITALY

TOTAL 3 178.5 4 413 536 5.0 9 978

CARNE DE PERÚS BRASIL 0.0 13 ANGOLA 33.4 74 021
E PERUAS BRAZIL ANGOLA

CONGELADA
ESPANHA 3.9 30 693

TURKEY COCKS/HENS SPAIN
FROZEN MEAT

FRANÇA 6.4 11 058
FRANCE

PAÍSES BAIXOS 0.2 377
NETHERLANDS

REINO UNIDO 0.1 1 937
UNITED KINGDOM

TOTAL 10.7 44 078 33.4 74 021

PEDAÇOS/ ALEMANHA 0.0 48 ANGOLA 0.9 4 063
/MIUDEZAS GERMANY ANGOLA

PERÚS E PERUAS
FRESCOS/ BÉLGICA 6.0 4 260 BENIM 16.5 11 652

/REFRIGERADOS BELGIUM BENIM

TURKEY COCKS/HENS ESPANHA 1 323.5 3 088 359 ESPANHA 106.6 65 228
FROZEN OR SPAIN SPAIN

CHILLED
PARTS/OFFALS FRANÇA 211.7 452 568

FRANCE

ITÁLIA 434.1 473 912
ITALY

TOTAL 1 975.3 4 019 147 124.1 80 943

PEDAÇOS/ ALEMANHA 0.4 5 378 A/PROVIS. BORDO (PT) 23.4 77 239
/MIUDEZAS GERMANY STORES AND PROV. (TC)

PERÚS E PERUAS
CONGELADOS BRASIL 0.0 33 A/PROVIS. BORDO (UE) 0.6 1 682

BRAZIL STORES AND PROVIS. (EU)
TURKEY COCKS/HENS

FROZEN ESPANHA 169.3 239 349 ALEMANHA 21.4 16 036
PARTS/OFFALS SPAIN GERMANY
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ENTRADA/IMPORTS SAÍDA/EXPORTS
PRODUTO
PRODUCT Origem Unidades Toneladas Eur Destino Unidades Toneladas Eur

Origin Units Tonnes Eur Destiny Units Tonnes Eur

FRANÇA 27.3 41 764 ANGOLA 70.9 99 186
FRANCE ANGOLA

PAÍSES BAIXOS 5.7 15 250 BENIM 54.9 35 114
NETHERLANDS BENIM

CABO VERDE 0.0 168
CAPE VERDE

ESPANHA 160.2 22 898
SPAIN

FRANÇA 91.9 45 765
FRANCE

PAÍSES BAIXOS 48.3 28 571
NETHERLANDS

SÃO TOMÉ PRINCIPE 19.2 8 433
SÃO TOMÉ AND PRINCIPE

TOTAL 202.6 301 774 490.9 335 092

n.d. - valor não disponível, uma vez que a declaração da massa líquida deixou de ser obrigatória a nível Comunitário/n.d. - not available
Fonte/Source: I.N.E. (dados provisórios/provisional data)

COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PERÚS E PERUAS - 2002
TURKEYS FOREIGN TRADE - 2002
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COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PATOS, GANSOS E PINTADAS - 2002
DUCKS, GEESE AND GUINEA FOWL’S FOREIGN TRADE - 2002

ENTRADA/IMPORTS SAÍDA/EXPORTS
PRODUTO
PRODUCT Origem Unidades Toneladas Eur Destino Unidades Toneladas Eur

Origin Units Tonnes Eur Destiny Units Tonnes Eur

PINTOS DO DIA - ESPANHA 32  561 N.D. 22 268 PAÍSES BAIXOS 28 000 N.D. 15 113
PATOS/GANSOS SPAIN NETHERLANDS

E PINTADAS
FRANÇA 488 150 N.D 152 328

DUCKS, GEESE, FRANCE
GUINEA FOWL’S

DAY OLD CHICKS REINO UNIDO 26 530 N.D. 181 746
UNITED KINGDOM

TOTAL 547 241 N.D. 356 342 28 000 N.D. 15 113

PATOS/GANSOS ESPANHA 11 327 N.D. 31 767
E PINTADAS SPAIN

DUCKS, GEESE, FRANÇA 7 457 N.D. 17 858
GUINEA FOWL’S FRANCE

TOTAL 18 784 N.D. 49 625

CARNE DE PATOS ALEMANHA 0.6 2 884 ANGOLA 1.0 2 058
GANSOS E PINTADAS GERMANY ANGOLA

FRESCA/REFRIG.
ESPANHA 78.1 190 114 PAÍSES BAIXOS 23.8 44 528

DUCKS/GEESE SPAIN NETHERLANDS
GUINEA FOWL’S

FRESH OR FRANÇA 25.5 56 174
CHILLED MEAT FRANCE

ITÁLIA 0.0 272
ITALY

PAÍSES BAIXOS 18.8 36 240
NETHERLANDS

TOTAL 123.1 285.684 24.8 46 586

CARNE DE PATOS ALEMANHA 139.3 252 847 ALEMANHA 199.1 392 664
GANSOS E PINTADAS GERMANY GERMANY

CONGELADA
DINAMARCA 15.1 35 061 ANGOLA 28.4 59 574

DUCKS, GEESE, DENMARK ANGOLA
GUINEA FOWL’S
FROZEN MEAT ESPANHA 65.7 142 214 CABO VERDE 3.3 8 392

SPAIN CAPE VERDE

FRANÇA 426.2 833 716 ESPANHA 167.0 331 629
FRANCE SPAIN

PAÍSES BAIXOS 70.6 149 340 FINLÂNDIA 25.3 47 284
NETHERLANDS FINLAND

REINO UNIDO 128.7 288 917 FRANÇA 73.0 133 378
UNITED KINGDOM FRANCE

PAÍSES BAIXOS 140.1 261 870
NETHERLANDS

REINO UNIDO 74.7 129 310
UNITED KINGDOM

TOTAL 845.7 1 702 095 711.0 1 364 101

PEDAÇOS/ ALEMANHA 3.2 61 631 ANGOLA 0.0 1 123
/MIUDEZAS GERMANY ANGOLA

PATOS/GANSOS/
/PINTADAS ESPANHA 223.9 186 689 ESPANHA 5.1 382
FRESCOS/ SPAIN SPAIN

/REFRIGERADOS
FRANÇA 25.1 67 588

DUCKS GEESE FRANCE
GUINEA FOWL’S

FRESH OR CHILLED ITÁLIA 11.1 37 301
PARTS/OFFALS ITALY
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ENTRADA/IMPORTS SAÍDA/EXPORTS
PRODUTO
PRODUCT Origem Unidades Toneladas Eur Destino Unidades Toneladas Eur

Origin Units Tonnes Eur Destiny Units Tonnes Eur

PAÍSES BAIXOS 0.3 4 163
NETHERLANDS

TOTAL 263.6 357 372 5.1 1 505

PEDAÇOS/ BÉLGICA 6.0 5 232 A/PROVIS. BORDO (PT) 11.5 66 113
/MIUDEZAS BELGIUM STORES AND PROV. (TC)

PATOS/GANSOS/
/PINTADAS DINAMARCA 0.5 4 552 A/PROVIS. BORDO (UE) 0.1 1 018

CONGELADOS DENMARK STORES AND PROV. (EU)

DUCKS, GEESE, ESPANHA 29.1 47 854 ANGOLA 2.3 7 142
GUINEA FOWL’S SPAIN ANGOLA

FROZEN
PARTS/OFFALS FRANÇA 41.3 231 452 ESPANHA 9.6 18 827

FRANCE SPAIN

ITÁLIA 60.9 225 487
ITALY

PAÍSES BAIXOS 13.1 27 404
NETHERLANDS

TOTAL 151.0 541 981 23.6 93 100

n.d. - valor não disponível, uma vez que a declaração da massa líquida deixou de ser obrigatória a nível Comunitário/n.d. - not available
Fonte/Source: I.N.E. (dados provisórios/provisional data)

COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PATOS, GANSOS E PINTADAS - 2002
DUCKS, GEESE AND GUINEA FOWL’S FOREIGN TRADE - 2002
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AVES - Mercado Mundial
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1. MERCADO MUNDIAL

Em 2002, a produção mundial de carne de aves cifrou-se em 71,6
milhões de tec, registando um acréscimo de 2,9% (+2 milhões de
tec) em relação ao ano anterior. Contudo, a quota de produção
avícola na produção mundial de carne caiu 29,7%.

A produção de frango de carne cresceu 3,5% e a de peru 1,7% em
relação ao ano antecedente.

A maior parte dos países produtores viram aumentar a sua produção,
à excepção da União Europeia, cuja produção tinha sido beneficiada
pela crise bovina em 2001, tendo-se mantido relativamente estável
em 2002. É de salientar, que 2/3 da produção mundial foi assegurada
pelo EUA (17,52 milhões de tec), China (12,55 milhões de tec),
União Europeia (9,08 milhões de tec) e Brasil (7,69 milhões de tec).

A produção nos EUA cresceu 3,1%, como resultado de um aumento
da procura interna. Contudo, o volume destinado à exportação,
(cerca de 15% da produção) diminuiu, devido a embargos de ordem
sanitária aplicados pela Ucrânia, Rússia, Japão e México.

Relativamente à produção chinesa, verificou-se uma subida de 1,9%
relativamente a 2001, subida essa, bastante inferior à dos anos
precedentes. Este facto, deveu-se, em parte, a um crescimento
moderado da procura interna e a uma queda das exportações,
resultante da instauração de um embargo por parte do Japão.

A produção de aves na União Europeia, depois de um período de
crescimento em 2001 de 3,6%, favorecido por uma forte procura
de produtos avícolas, registou um ligeiro decréscimo de 0,1% em
2002, cifrando-se em 9 086 000 tec. Os principais países produtores,
França, Itália e Reino Unido, reajustaram a sua produção em baixa,
enquanto a Espanha e a Alemanha orientaram-na em alta.
Relativamente ao frango de carne, que representa 71% da produção
avícola da UE, verificou-se um aumento da produção de 0,6%
(+39 000 tec), devido a um forte crescimento da produção
espanhola. Por seu lado, no peru (21 % da produção avícola)
registou-se uma diminuição de 1,7 % correspondendo a -33 000
tec, decréscimo esse, causado por retracções na produção em França
e na Itália.

O Brasil viu crescer a sua produção em 11,1% (+771 000 tec). Este
aumento, deve-se, quer a um forte crescimento da procura interna,
quer a um acréscimo nas exportações que beneficiaram da
desvalorização do real face ao dólar.

A produção dos PECO progrediu 2,4% em 2002, graças aos
acréscimos verificados na Polónia (+2,7 %; +16 000 tec) e na Hungria
(+1,9%; +8 000 tec). Estes dois países representaram 57% da
produção dos PECO.

Em 2002, o consumo mundial de carne de aves atingiu 71,6 milhões
de tec, correspondendo a uma subida de 2,9% relativamente a 2001,
acréscimo esse, sensivelmente igual ao registado no período 2001/
/2000. O consumo per capita cresceu 1,7%, atingindo 11,5 kg/
/hab./ano. O sector das aves beneficiou, não só de um relativo
baixo preço ao retalhista em algumas zonas, mas também de uma
melhor imagem do produto junto do consumidor, como
consequência da crise bovina.

Nos EUA, primeiro consumidor mundial de carne de aves, o consumo
interno registou uma subida de 4,8%. O abrandamento da
actividade económica favoreceu o consumo de produtos de baixo
preço, nomeadamente a carne de porco e de aves. O consumo per
capita cresceu 1,8 kg/hab./ano, cifrando-se em 50,9 kg/hab./ano.

O consumo nos PECO totalizou 1,719 milhões de tec,
correspondendo a um aumento de 1,7% relativamente a 2001. A
Polónia, a Hungria e a República Checa representaram 62% do
total do consumo dos PECO.

1. WORLD MARKET

In 2002, the world poultry meat output totalled 71.6 million tce, a

2.9% (+2 million tce) increase from the previous year. However,

the share of poultry output in world meat output fell 29.7%.

Chicken meat production increased 3.5% and turkey meat 1.7%,

as compared to the previous year.

Most producing countries increased their output, except the EU. In
fact, EU's poultry meat production had benefited from the beef

crisis of 2001, and therefore it remained more or less stable in

2002. It should be noted that 2/3 of the world output came from
the USA (17.52 million tce), China (12.55 million tce), the EU (9.08

million tce) and Brazil (7.69 million tce).

The USA output went up 3.1%, due to an increase in domestic

demand. However, the volume directed to exports (approximately

15% of total output) fell, due to sanitary embargoes applied in
Ukraine, Russia, Japan and Mexico.

As regards Chinese output, it was 1.9% up from2001, an increase

much below previous years' levels. This was partly due to the fact

that there was a moderate increase in domestic demand and a fall
in exports, as a result of the embargo applied by Japan.

Poultry production in the EU, following a period of growth in 2001
(+3.6%), fostered by a high demand of poultry products, fell slightly

(-0.1%) in 2002, totalling 9 086 000 tce. The main producing
countries, France, Italy and the United Kingdom, readjusted their

output for a fall, whereas Spain and Germany guided it to an

increase. As regards meat-producing chicken (71% of total EU
poultry production), there was a 0.6% (+39 000 tce) increase in

output, due to a sharp increase in Spanish production. Turkey

production in turn (21% of total poultry production) fell 1.7% (-
33 000 tce), a decrease caused by output falls in France and Italy.

Brazilian output increased 11.1% (+ 771 000 tce). This increase
was due both to a sharp increase in domestic demand and to an

increase in exports, profiting from the depreciation of the real

against the dollar.

CEEC output increased 2.4% in 2002, thanks to increases in Poland
(+2.7%; +16 000 tce) and Hungary (+1.9%; +8 000 tce). These

two countries accounted for 57% of total CEEC output.

In 2002, the world poultry meat consumption totalled 71.6 million

tce, a 2.9% increase from2001, quite similar to the 2001/2000

increase. Per capita consumption increased 1.7%, reaching 11.5
kg/inhab./year. The poultry sector benefited not only from a low

retailer price in certain areas but also from a better image near the

consumer, as a result of the beef crisis.

In the USA, the world leading consumer of poultry meat, domestic
consumption increased 4.8%. The slowdown in economic activity

favoured consumption of low-priced products, namely pig and

poultry meat. Per capita consumption increased 1.8 kg/inhab./year,
reaching 50.9 kg/inhab./year.

CEEC consumption totalled 1 719 million tce, corresponding to a
1.7% increase from 2001. Poland, Hungary and the Czech Republic

accounted for 62% of total CEEC consumption.
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Relativamente às trocas, deu-se uma diminuição de 1,5 % face a
2002. Este decréscimo, deveu-se, em parte, à instauração de
embargos sanitários aplicados a carnes americanas (febre aviária) e
chinesas (doença de Newcastle, presença de resíduos de antibióticos).
O encerramento temporário dos mercados para estes países traduziu-
-se num aumento significativo de vendas por parte da União Europeia
e sobretudo do Brasil.

As exportações americanas, que representam 39% das exportações
mundiais, caíram 10,1% (-285 000 tec). A presença de epizootia
aviária em certas regiões dos EUA, levou a que outros países
instaurassem embargos ao longo de quase todo o ano. A ausência
que se fez sentir por parte dos EUA nas principais praças mundiais,
favoreceu a penetração de alguns países em certos mercados, caso
do Brasil, que viu crescer as suas exportações em 21,5%,
beneficiando também da desvalorização do real face ao dólar. Este
incremento, deveu-se, em grande parte, ao forte acréscimo de
expedições para a Rússia (+208%; +233 000 tec ), impondo-se
como o segundo fornecedor do mercado russo, a seguir ao EUA,
mas à frente da União Europeia.

As exportações europeias de carne de aves para países terceiros
registaram um forte acréscimo 18,4% em relação a 2001, devido,
não só ao embargo instaurado pela Rússia a alguns produtos
americanos (coxas de frango), mas também, embora com menos
relevância, ao aumento de vendas para o norte de África. No entanto,
as vendas da União Europeia para outros destinos regrediram,
nomeadamente para o Próximo e Médio Oriente, tendo como
principal concorrente o Brasil, no frango inteiro congelado.

Relativamente às importações europeias de carne de aves, verificou-
se um decréscimo de 4,3% (-35 400 tec) em relação ao ano
antecedente. É de salientar que esta diminuição tem pouco
significado, não só porque é relativa ao ano de 2001, ano em que
se registou um elevado consumo de aves, satisfeito por um forte
recurso à importação, mas também dado o contexto de saturação
do mercado intra-comunitário de carne de aves em 2002, em que a
queda dos preços europeus atenuou o diferencial em relação aos
preços dos países terceiros, tendo a Comissão posto em prática uma
série de medidas sanitárias e tarifárias, com consequência nas
importações.

2. MERCADO COMUNITÁRIO

2.1. EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO E CONSUMO

A produção de aves na União Europeia, que tinha crescido 3,6%
em 2001, em consequência de uma forte procura de produtos
avícolas, muito por força da crise da BSE, registou um ligeiro
decréscimo de 0,1% em 2002, totalizando 9 086 000 tec. Os
principais países produtores (França, Itália e Reino Unido) reajustaram
a sua produção em baixa, enquanto a Espanha e a Alemanha
orientaram-na em alta. Relativamente ao frango de carne (71% da
produção avícola da UE), verificou-se um aumento da produção de
0,6% (+39 000 tec), devido a um forte crescimento da produção
espanhola. Por seu lado, no peru (21% da produção avícola)
registou-se uma diminuição de 1,7%, correspondendo a (-33 000
tec), decréscimo esse, causado por retracções na produção verificadas
em França e na Itália.

Os países que viram a produção indígena bruta de carne de aves
crescer relativamente ao ano anterior, foram: a Bélgica (+1,7%;
+5 000 tec), a Dinamarca (+0,5%; 1 000 tec), a Grécia (+2,9%;
4 000 tec), a Alemanha (+1,6%; 16 000 tec), a Espanha (+9,9%;
93 000), Portugal (+6,1%; 18 000 tec) a Finlândia (+11,3%; 9 000
tec) e a Suécia (+9,5%; 10 000). É interessante verificar, que a

As to trade, there was a 1.5% fall from 2001. This decrease was

partly due to sanitary embargoes applied to North-American meat

(avian fever) and Chinese meat (Newcastle disease, presence of

antibiotic residues). The temporary closure of these markets led to

a significant increase in sales to the  EU, and particularly to Brazil.

American exports (39% of world exports) fell 10.1% (- 285 000

tce). The outbreak of the avian epidemics in certain USA regions

led other countries to apply embargoes over most of the year. The

absence of the USA in most world markets favoured the presence

of other countries, such as Brazil, whose exports increased 21.5%,

also benefiting  from the depreciation of the real against the dollar.

This increase was mostly due to the sharp increase in exports to

Russia (+208%; +233 000 tce). Brazil has thus become the second

most important supplier of the Russian market, following the USA,

but ahead of the EU.

European poultry meat exports to third countries increased sharply

(+18.4%) as compared to 2001, due not only to the embargo Russia

applied to certain USA products (chick leg), but also, although less

significantly, to increasing sales to Northern Africa. However, EU

sales to other destinations, namely the Near and Middle East, fell,

Brazil being its most fierce competitor for whole frozen chick.

As to European imports of poultry meat, there was a 4.3%

(-35 400 tce) decrease as compared to the previous year. It should

be noted that this decrease is not very significant, not only because

it regards 2001, when there was a high consumption of poultry

meat, met by resorting massively to imports, but also because of

the saturation of the intra-Community poultry meat market in 2002,

when the fall in European prices reduced the difference from third

country prices. The Commission implemented several measures

regarding animal health and prices, which had an impact on exports.

2. COMMUNITY MARKET

2.1. PRODUCTION AND CONSUMPTION

The EU poultry production, which had increased 3.6% in 2001, as

a result of a high demand of poultry products caused mostly by the

BSE crisis, fell slightly (-0.1%) in 2002, totalling 9 086 000 tce.

The main producing countries, France, Italy and the United

Kingdom, readjusted their output for a fall, whereas Spain and

Germany guided it to an increase. As regards meat-producing

chicken (71% of total EU poultry production), there was a 0.6%

(+39 000 tce) increase in output, due to a sharp increase in Spanish

production. Turkey production in turn (21% of total poultry

production) fell 1.7% (-33 000 tce), a decrease caused by output

falls in France and Italy.

The countries where gross indigenous production of poultry meat

increased were: Belgium (+1.7%; 5 000 tce), Denmark (+0.5%; 1

000 tce), Greece (+ 2.9%; 4 000 tce), Germany (+1.6%; 16 000

tce), Spain (+9.9%; 93 000), Portugal (+6.1%; 18 000 tce), Finland

(+11.3%; 9 000 tce) and  Sweden (+9.5%; 10 000). It is interesting



230

AVES - Mercado Mundial

AVES E OVOS • POULTRY AND EGGS         Anuário Pecuário 2004

Espanha, Portugal e a Alemanha representaram 81,4 % do acréscimo
do volume de produção de 2002 face ao ano antecedente, volume
de produção esse que, englobando o total dos Estados Membros,
apresentou uma diminuição de 0,1%, já anteriormente mencionada.

Em 2002, o consumo de carne de aves na UE, cifrou-se em
8 713 000 tec, representando uma descida de 2,5% (-223 000 tec)
relativamente ao ano anterior (8 936 000 tec). Este decréscimo
poderá ser relativizado, se tivermos em conta o forte crescimento
verificado em 2001 (+7,2%), devido à crise da BSE, levando os
consumidores a substituírem carne bovina por produtos sucedâneos.
Se excluirmos o ano de 2001, que foi atípico, verificamos que, no
ano em análise, o consumo de carne de aves foi superior em 4,6%
em relação a 2000.

Uma análise ao período 1998 a 2002, revela uma tendência sempre
crescente do consumo até 2001, invertendo-se esta continuidade
em 2002.

O Reino Unido, Alemanha e França, representaram 54,8% do total
do consumo de carne de aves na União Europeia.

O consumo per capita caiu de 23,3 kg/hab./ano em 2001 para
22,8 kg/hab./ano em 2002. É interessante referir que existem fortes
disparidades entre os níveis de consumo dos diferentes Estados
Membros. Por um lado, existem países no seio da UE,
designadamente a Irlanda e Portugal, com uma elevada capitação
de carne de aves, cujo o nível é superior a 30 kg/hab./ano, por
outro, nomeadamente nos países do Norte da Europa, o consumo
per capita é baixo.

Em 2002, o consumo europeu de carne de frango regrediu 1,9%
face ao ano anterior. O consumo per capita cifrou-se em 16,2 kg/
/hab./ano. Somente a Espanha (26,8 kg/hab./ano; +7,3%) e a e
Dinamarca (24,5 kg/hab./ano; +1,7%) registaram acréscimos na
capitação desta carne relativamente ao ano anterior.

O consumo europeu de carne de peru recuou 5,7% face a 2001,
cifrando-se em 1,65 milhões de tec. O consumo individual
estabeleceu-se nos 4 kg/hab./ano versus 4,2 kg/hab./ano em 2001.

A carne de frango, representou em 2002, mais de 70% do total do
consumo de carne de aves, enquanto o peru cerca de 17%.

to notice that Spain, Portugal and Germany accounted for 81.4%
of the increase in production volume in 2002. As mentioned above,
for the whole of the Member States production volume fell 0.1%.

In 2002, EU poultry meat consumption totalled  8 713 000 tce, a
2.5% fall (-223 000 tce) from the previous year (8 936 000 tce).
This decrease is not so significant, if we consider the sharp increase
in 2001 (+ 7.2%), due to the BSE crisis, which led consumers to
change from beef and veal to other meats. If we exclude 2001,
which was an atypical year, we realise that in 2002 poultry meat
consumption was 4.6% higher than in 2000.

The analysis of the1998-2002 period shows an ever increasing
consumption until 2001, a trend that reversed in 2002.

The United Kingdom, Germany and France accounted for 54.8%
of total EU poultry meat consumption.

Per capita consumption fell from 23.3 kg/inhab./year in 2001 to
22.8 kg/inhab./year in 2002. It should be noted that there are
marked disparities among consumption levels in the Member States.
On one hand, there are EU countries, such as Ireland and Portugal,
with a high per capita consumption of poultry meat (> 30 kg/inhab./
year). On the other hand, in Northern European countries, for
instance, per capita consumption is poor.

In 2002, European poultry meat consumption was 1.9% down from
the previous year. Per capita consumption was 16.2 kg/inhab./year.
Only Spain (26.8 kg/inhab./year; + 7.3%) and Denmark (24.5 kg/
inhab./year; +1.7%) recorded increases in per capita consumption.

European consumption of turkey meat totalled 1.65 million tce, a
5.7% decrease from 2001. Per capita consumption settled at 4 kg/
inhab./year as compared to 4.2 kg/inhab./year in 2001.

Chicken meat accounted for more than 70% of total poultry meat
consumption, whereas turkey accounted for 17%.
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2.2. EVOLUÇÃO DOS PREÇOS

Em 2002, o preço médio comunitário do frango inteiro foi de 1,381
EUR/kg/p.c., valor esse, inferior em 9,1% relativamente ao ano
anterior (1,520 EUR/kg/p.c. ). Este diferencial poderá ser explicado
pelas elevadas cotações registadas no 1º semestre de 2001, bem
como pelo acréscimo de oferta comunitária no 1º semestre de 2002.
É de referir, que a partir do 2º semestre, alguns Estados Membros
reduziram a sua produção, nomeadamente a França e a Itália,
favorecendo uma subida dos preços.

Uma análise à variação mensal das cotações (2002/2001) revela
que, à excepção do mês de Outubro, que registou um diferencial
positivo, em todos os outros meses observaram-se variações
negativas, com forte amplitude no 1ºsemestre.

Nos quinze Estados Membros, só a Irlanda, Finlândia e Suécia viram
os seus preços subir em 2002 relativamente ao ano antecedente. É
de destacar o forte acréscimo de 23,8% verificado na Suécia. Pelo
contrário, em Espanha, na Dinamarca, na Holanda e na Alemanha
registaram-se fortes quedas em relação a 2001. A cotação
portuguesa diminuiu 7,4% em relação ao ano antecedente.

A cotação média do peru em 2002 foi de 1,908 EUR/kg/p.c. contra
2,018 EUR/kg/p.c. em 2001, isto é, inferior em 5,4 % relativamente
ao ano anterior. Uma análise mensal das cotações 2002/2001 revela
a existência de diferenciais fortemente negativos até Junho,
mantendo-se negativos, mas em fase de recuperação, durante os
meses de Julho e Agosto, invertendo-se a tendência a partir de
Setembro, passando a variações positivas até final do ano.

Portugal, registou uma regressão no preço médio do peru de 13,2%
face a 2001.

2.2. PRICES

In 2002, the average Community price for whole chick was 1.38

euro/kg cw, a 9.1% fall from the previous year (1.52 euro/kg cw).

This difference may be explained by the high prices recorded over

the first half of 2001, as well as by an increasing Community supply

in the first half of 2002. On the second half of the year, some

Member States (namely, France and Italy) reduced their output,

thus fostering a price increase.

As to monthly price variations 2002/2001, they were always

negative (particularly over the first half of the year), except in

October, when there was a positive change.

Among the 15 Member States, only Ireland, Finland and Sweden

underwent a price increase in 2002. The steep increase in Sweden

stands out: + 23,8%. On the contrary, in Spain, Denmark, the

Netherlands and Germany there were sharp decreases. Portuguese

prices fell 7.4% as compared to the previous year.

The average turkey price was 1.908 euro/kg cw in 2002 vs. 2.018

euro/kg cw in 2001, a 5.4% decrease. Monthly price variations

2002/2001 show very negative differences until July. Although

recovering, prices remained inferior in July and August, and the

trend finally reversed from September onwards, with positive

variations until the end of the year.

Portuguese turkey prices fell 13.2% from 2001.
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2.3. EVOLUÇÃO DAS TROCAS

2.3.1. TROCAS COM PAÍSES TERCEIROS

No ano em análise, as exportações europeias de carne de aves
(1,24 milhões de tec) progrediram 18,4% face a 2001. Este
acréscimo, deve-se mais a razões conjunturais, nomeadamente ao
embargo russo a carne de aves oriunda dos EUA, do que a um
aumento de competitividade da União Europeia no mercado
mundial.

No que diz respeito às exportações europeias de frango de carne,
registou-se um acréscimo de 17,3% face ao ano antecedente. Esta
subida, deveu-se, em grande parte, ao embargo russo às coxas de
frango provenientes dos do EUA entre Março e Setembro de 2002,
e a um acréscimo de vendas com destino à África Subsariana.

Os operadores europeus, nomeadamente em França, na Holanda e
na Alemanha, aproveitaram o encerramento do mercado russo à
carne americana (Março a Setembro) por razões sanitárias, para
incrementar as suas vendas de pedaços desossados e carcaças
congeladas.

As expedições de carne de peru cresceram 22,7%, tendo como
principais destinos a Rússia e a África Subsariana.

Em 2002, três categorias de produtos representaram 96% das
exportações europeias de carne de aves: - pedaços de frango
desossados e congelados (50%), frango inteiro congelado (24%) e
pedaços de peru desossados e congelados (22%).

Numa análise aos principais países exportadores, verificou-se que:

A França, que representa 35% das expedições, viu aumentar as
suas vendas em 8,4%, tendo como principal destino o mercado
russo; a Holanda (28% das exportações comunitárias), registou um
acréscimo nas saídas dos seus produtos de 14,4%, principalmente
para a Rússia e África Subsariana (pedaços de frango desossados e
congelados) e a Alemanha obteve um forte crescimento das suas
exportações (+44,3%) em relação ao ano anterior.

Relativamente às importações europeias de carne de aves em 2002,
que se cifraram em cerca de 788 300 tec, registou-se uma descida
de 4,3% em relação ao ano antecedente. Este decréscimo tem pouco
significado, não só porque é relativo a 2001, ano em que se registou
um elevado aumento do consumo de aves, consumo esse, satisfeito
por um forte recurso à importação, mas também porque em 2002
verificou-se uma saturação do mercado intra-comunitário de carne
de aves, conduzindo a uma queda dos preços europeus, atenuando-
-se o diferencial relativo às cotações de países terceiros.

O nível de importações em 2002 representou 9,1% do consumo
interno da União Europeia e foi superior em 33,3% ao verificado
em 2000.

É de salientar que em 2002, três países representaram 85 % das
importações da União Europeia de carne de aves:

A Alemanha (41%), cujas compras diminuíram em 7,6% (-25 800
tec), o Reino Unido (25%), cujas entradas cresceram 30,6 %
(+45 800 tec) e a Holanda (19%), que reduziu as suas compras em
12,6% (-21 100 tec).

Em 2002, as importações de carne de frango caíram 3,9%
(-25 600 tec) em relação ao ano transacto. Este decréscimo deveu-
-se a uma maior oferta de frango comunitário com consequente
descida dos preços.

No ano em análise, as importações de carne de peru totalizaram
114 800 tec, representando uma diminuição de 6,5% em relação
ao ano anterior. Esta queda, é resultado, não só de uma forte oferta
que se fez sentir na UE, mas também dos baixos preços observados
praticamente ao longo de todo o ano de 2002.

2.3. TRADE

2.3.1. EU TRADE WITH THIRD COUNTRIES

In 2002, European poultry meat exports (1.24 million tce) increased

18.4% from 2001. This increase was due rather to short-term

reasons, namely the Russian embargo to meat coming from the

USA, than to an increase in EU competitiveness in the world market.

As to European meat-producing chicken exports, they were 17.3%

up from the previous year. This increase was mostly due to the

Russian embargo on chicken legs from the USA between March

and September 2002, and to increasing sales to sub-Saharan Africa.

European operators, namely in France, the Netherlands and

Germany, took advantage of the  Russian market closing to North-

-American meat to increase their sales of boned parts and frozen

carcasses.

Turkey meat exports increased 22.7%, and they were directed for

the most part to Russia and sub-Saharan Africa.

In 2002, three product categories accounted for 96% of total

European poultry meat exports: boned frozen chick parts (50%),

whole frozen chicks (24%) and boned frozen turkey parts (22%).

Considering the major exporting countries, France, who accounts

for 35% of total exports suffered a 8.4% increase in sales, mainly

to the Russian market; the Netherlands (28% of EU exports)

increased its exports 14.4%, mainly to Russia and sub-Saharan

Africa (boned frozen chick parts), and Germany recorded a sharp

increase in its sales (+44,3%).

As regards European poultry meat imports (788 300 tce) in 2002,

there was a 4.3% fall from the previous year. This decrease is not

very significant, not only because it regards 2001, when there was

a high consumption of poultry meat, met by resorting massively to

imports, but also because in 2002 there was a saturation of the

intra-Community poultry meat market, which led to a fall in

European prices, therefore reducing the difference from third country

prices.

In 2002, imports covered 9.1% of the EU domestic consumption

and they were 33.3% up from 2000.

It should be noted that in 2002, three countries accounted for 85%

of total European poultry meat imports: Germany (41%), the United

Kingdom (25%) and the Netherlands (19%).

In 2002, imports of chick meat fell 3.9% (-25 600 tce) from the

previous year. This decrease was due to a higher supply of

Community chick with the subsequent price fall.

In 2002, turkey meat imports totalled 114 800 tce, a 6.5% fall

from the previous year. This fall results not only from a higher EU

supply, but also from the low prices recorded over almost the entire

year.
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2.3.2. TROCAS INTRA COMUNITÁRIAS

O volume de trocas de carne de aves entre os países da União
Europeia, apesar de uma aparente saturação do mercado, continua
a progredir. Em 2002, ultrapassou os dois milhões de tec,
representando um acréscimo de 4,1% face ao ano anterior. Contudo,
nas carnes congeladas e frescas observou-se uma descida de 10%
e 2%, respectivamente, enquanto nas preparações e carnes em
salmoura registaram-se acréscimos de 44,3% e 76,4%,
respectivamente.

Em 2002, apesar de uma saturação da procura, as trocas intra
comunitárias de carne de frango registaram uma subida de 7,5%
(+110 200 tec) em relação ao ano anterior. A Holanda, que forneceu
43% do mercado, viu crescer as suas trocas em 17%. A Alemanha,
que representou 10% das expedições, aumentou as suas vendas
em 30,7%, tornando-se no terceiro país fornecedor de carne de
frango da União Europeia, à frente da França

As trocas intra comunitarias de carne de peru cifraram-se em
408 000 tec, correspondendo a uma descida de 7,2% relativamente
a 2001. Este decréscimo atingiu principalmente a França, cujas
expedições diminuíram 11,1%. A Itália, pelo contrário, viu as suas
vendas crescerem 14,5% em relação ao ano anterior.

2.4. PERSPECTIVAS PARA 2003

No ano de 2002 assistiu-se a uma situação de saturação do mercado
intra comunitário de carne de aves, situação essa, que poderá
inverter-se em 2003 com um novo desenvolvimento da procura.
Perspectiva-se um crescimento do consumo no seio da União
Europeia de cerca de 1,6%.

A avicultura europeia, vitima de elevados custos de produção, poderá
assistir em 2003, a uma descida nas trocas internacionais. As
exportações poderão regredir 4%. As vendas para o Médio Oriente
de frangos inteiros congelados com restituições serão limitadas a
230 000 tec. O mercado russo, que foi determinante no acréscimo
das exportações europeias em 2002, não oferece boas perspectivas
para 2003. Os EUA, livres do embargo sanitário a que foram sujeitos
em 2002, deverão recuperar o volume das suas exportações. O
Brasil deverá aumentar a sua quota de mercado, impondo-se como
o 2º país fornecedor. As vendas da União Europeia poderão ser
prejudicadas, caso a Rússia implemente medidas tarifárias de
contingentação à importação de carne de aves.

Relativamente às importações prevê-se que subam 5% em 2003.

É previsível que o acréscimo do consumo europeu, origine um ligeiro
aumento da produção de cerca de 0,5%. No entanto, certos países
europeus, nomeadamente a França, sentindo dificuldades na
exportação, poderão vir a diminuir a sua produção.

Um aumento da procura, que se prevê para 2003, será um factor
importante para a estabilidade dos preços na União Europeia.

2.3.2. INTRA-COMMUNITY TRADE

The volume of poultry meat trade among EU countries, in spite of
an apparent market glut, continues to increase. In 2002, it was
over 2 million tce, a 4.1% increase from the previous year. However,
frozen and fresh meats suffered a decrease (-10% and -2%,
respectively), whereas meat preparations and brined meat increased
(+44.3% and +76.4%, respectively).

In spite of the market glut, intra-Community trade of poultry meat
increased 7.5%  (+110 200 tce) as compared to the previous year.
Dutch trade increased 17%. German exports were up 30.7%,
Germany thus becoming the third poultry meat supplier in the EU,
ahead of France.

Intra-Community trade of turkey meat totalled 408 000 tce, a 7.2%
fall from 2001. This decrease hit France more dramatically, with
exports falling 11.1%. Italian imports, on the contrary, increased
14.5% from the previous year.

2.4. OUTLOOK FOR 2003

In 2002, there was a saturation of the intra-Community market of
poultry meat. This situation could change in 2003, with a further
increase in demand. Estimates indicate a 1.6% increase in EU
consumption.

European poultry breeding, with high production costs, could suffer
in 2003 a decrease in terms of international trade,  with exports
falling 4%. Sales to the Middle East of whole frozen chicks with
refunds will be limited to 230 000 tce. The Russian market, which
was decisive to the increase in European exports in 2002, does not
offer good prospects for 2003. The USA, free from the sanitary
embargo of 2002, should recover their usual export volume. Brazil
should increase its market share, thus asserting itself as the second
world supplier. EU sales may suffer, if Russia implements tariff
measures to restrain imports of poultry meat.

As to imports, they are expected to increase 5% in 2003.

It is expected that the increase in European consumption will give
rise to a slight increase in output (+0.5%). However, certain EU
countries, such as France, when faced with export difficulties may
choose to reduce their production.

An increase in demand, expected for 2003, will be an important
factor for price stability in the EU.



239

Anuário Pecuário 2004          AVES E OVOS • POULTRY AND EGGS

EGGS - Domestic Market

1. MERCADO NACIONAL

1.1. CONJUNTURA GLOBAL

Numa análise ao sector de ovos em 2002, em Portugal,
consideraram-se mais relevantes os factos que a seguir se
mencionam:

De acordo com a informação estatística disponível, a estimativa da
produção de ovo decresceu 4,8% em relação ao ano anterior. Este
decréscimo, pode, em parte, dever-se à aplicação de uma directiva
comunitária respeitante a normas de bem-estar animal.

O consumo interno desceu 6,6% e o consumo per capita 6,5%,
facto que é relevante num país cuja capitação de ovos é baixa
relativamente a outros países da União Europeia.

As cotações médias anuais na produção e no grossista mantiveram-
-se em relação ao ano anterior, enquanto os preços médios anuais
ao consumidor subiram 1,1% no ovo L embalado e 4,5 % no ovo
M embalado, ou seja, na cadeia produção/grossista/retalhista/
/consumidor, o mais prejudicado foi o consumidor.

Em 2002, registou-se uma diminuição nas entradas de ovos para
incubação de 28,6% relativamente ao ano antecedente. No último triénio
houve reduções sucessivas nas entradas deste produto no nosso país.

Ao longo do ano, as aquisições deram-se de uma forma oscilante,
atingindo o seu pico no mês de Março. O mês de Dezembro de
2002 foi o que registou menor número de entradas, ao contrário
do sucedido no mês homólogo de 2001.

Relativamente às saídas deu-se um decréscimo de (-60%) em relação
ao ano anterior. As expedições variaram bastante ao longo do ano,
sendo de registar as baixas quantidades saídas durante a época
estival, contrariamente ao sucedido no ano antecedente.

Nos ovos destinados ao consumo verificou-se uma diminuição nas
entradas de -32,6% e um aumento nas saídas de 16,1%, confirmando,
assim, o acréscimo verificado na auto suficiência nacional.

A Espanha foi o nosso principal fornecedor, seguido da França,
representando, respectivamente, 78,7% e 19,9% das nossas
compras. Estes mesmos países, foram também os nossos maiores
clientes. As expedições para os PALOP foram significativas, tendo
representado 18,3% do total das nossa vendas.

1.2. EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO

De acordo com as estimativas da ANAPO - Associação Nacional dos
Avicultores Produtores de Ovos - a produção de ovos em 2002 registou
um decréscimo de 4,8 % em relação ao ano anterior. É de salientar o
facto de no último triénio a produção ter decrescido continuamente,
sendo em 2002 inferior em 7,1 % relativamente a 2000.

Numa análise mensal, verifica-se que durante todos os meses do
ano de 2002, a produção foi inferior aos valores registados nos meses
homólogos do ano anterior. No 1º trimestre registaram-se
diferenciais elevados, descendo para praticamente metade no 2º
trimestre, observando-se as variações mais baixas em Julho e Agosto,
subindo de novo, de uma forma oscilante de Setembro a Dezembro,
não atingindo, contudo, os diferenciais registados nos primeiros três
meses do ano.

Relativamente ao consumo, deu-se uma descida de 6,6% no
consumo interno e de 6,5% no consumo per capita.

O nosso grau de auto-suficiência subiu 4% (100% em 2001 para
104% em 2002).

1. THE PORTUGUESE MARKET

1.1. OVERVIEW

Analysing the Portuguese egg market in 2002, the following facts
stand out:

According to the available statistical information, estimates for egg
output fell 4.8% as compared to the previous year. This decrease
may be partly due to the implementation of a Community directive
regarding animal welfare.

Domestic consumption fell 6.6% and per capita consumption 6.5%.
This is relevant in a country where per capita consumption is low
when compared to other EU countries.

The average annual producer and wholesaler prices remained the
same, whereas the average annual consumer price increased 1.1%
for packed L eggs and 4.5% for packed M eggs. This means that in
the producer/wholesaler/retailer/consumer chain, consumers
suffered the most.

In 2002, there was a 28.6% decrease in imports of eggs for hatching
as compared to the previous year. Over the last three years, there
have been successive import decreases.

Over the year, purchases fluctuated, peaking in March. December
2002 was the month with the smallest amount of imports, unlike
the same month in the previous year.

As to exports, there was a 60% fall from the previous year. Exports
fluctuated a lot over the year, with particularly small amounts in
the summertime, contrarily to the previous year.

For consumption eggs, there was a 32.6% decrease in imports and
a 16.1% increase in exports, thus confirming the increase in self-
-sufficiency.

Spain was our major supplier (78.7% of total purchases), followed
by France (19.9%). These two countries were also our major clients.
Exports to PALOP (Portuguese speaking African Countries) were
significant, accounting for 18.3% of total sales.

1.2. OUTPUT

According to ANAPO estimates, in 2002, egg production increased
4.8% as compared to the previous year. It should be stressed that
over the last three-year period, output fell continually. In 2002, it
was 7.1% below 2000 levels.

A monthly analysis reveals that in every month of 2002, output
was smaller than in the corresponding month of the previous year.
Over the first quarter, there were huge differences, which fell to
virtually half in the second quarter. The smallest variations occurred
in July and August. They increased again from September to
December, although never reaching the huge values of the first
three months.

As to consumption, domestic consumption fell 6.6% and per capita
consumption 6.5%.

The Portuguese degree of self-sufficiency increased 4% (from 100%
in 2001 to 104% in 2002).
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1.3. EVOLUÇÃO DOS PREÇOS

1.3.1. PREÇOS À PRODUÇÃO E NO GROSSISTA

Em 2002, a cotação média nacional do ovo na produção não registou
qualquer alteração em relação ao ano anterior.

Mensalmente, só em Abril, Maio e Agosto é que se verificaram
diferenciais negativos em relação aos meses homólogos do ano
antecedente. Nos restantes, com excepção de Janeiro, Junho e Julho
(cotações iguais em 2001 e 2002), registaram-se variações positivas.

A cotação do ano de 2002, começou (Janeiro) com um valor igual à
do mês homólogo do ano anterior, mantendo-se relativamente alta
mas estável até final do 1º trimestre, devido, em parte, a um
abrandamento da oferta relacionada com a substituição de bandos
e mudas de pena e à subida das cotações verificadas no mercado
espanhol, contudo, neste período registou-se um certo equilíbrio
entre a oferta e a procura dando origem a uma certa estabilidade
nos preços. A partir de Abril dá-se uma descida sensível nas cotações,
registando-se os valores mais baixos no período de Maio a Agosto,
resultante de uma situação de excesso de oferta em relação à
procura. De Setembro até final do ano dá-se uma progressão
contínua dos preços, devido a uma melhoria da procura, a alguma
contenção nas vendas, à subida das cotações no mercado espanhol,
e, no caso dos meses de Novembro e Dezembro, à proximidade da
época do Natal.

A cotação média nacional do ovo no grossista, à semelhança do
sucedido com o ovo na produção, não registou qualquer alteração
em relação ao ano antecedente.

Uma análise às cotações médias mensais durante o ano de 2002
revela que os preços médios mais baixos situaram-se no período de
Maio a Agosto, e o mais elevado no mês de Dezembro, resultado
da forte procura existente na quadra natalícia.

Comparando as variações mensais 2002/2001, verifica-se um
diferencial negativo no início do ano (Janeiro), com uma descida na
cotação relativamente ao último mês do ano de 2001, descida essa,
influenciada pela conjuntura do mercado europeu, nomeadamente
o espanhol, que atravessava uma situação de excedentes de
produção. Em Fevereiro e Março dá-se uma inversão da tendência
até final do 1º trimestre, resultante de uma subida dos preços no
mercado espanhol, aumento da procura interna e de algumas
expedições efectuadas para o norte da Europa. No 2º trimestre,
entra-se de novo em contra ciclo (variações negativas, à excepção
do ovo L, variação nula em Junho). Em Julho, o diferencial é nulo,
quer para o ovo M, quer para o ovo L. Agosto regista variações
negativas, invertendo-se esta situação em Setembro até final do
ano, observando-se diferenciais positivos, embora de uma forma
sinuosa, e uma tendência sempre crescente dos preços, fruto de
uma oferta incapaz de satisfazer a procura, recorrendo-se, por vezes,
ao mercado externo, procura essa, que registou um incremento nos
últimos dois meses do ano pela proximidade da época natalícia.

1.3. PRICES

1.3.1. PRODUCER/WHOLESALER PRICES

In 2002, the average annual egg producer price did not change as
compared to the previous year.

Only in April, May and August did prices fell as compared to the
corresponding months of the previous year. In the remaining
months, except in January, June and July (similar prices in 2001
and 2002), there were always positive changes.

In January 2002, prices were similar to January 2001 and they
remained relatively high but stable until the end of the first quarter.
This was partly due to a decrease in supply related to flock
replacement and feather changes and to the price increase in Spanish
markets. However, there was a relative balance between supply
and demand, giving rise to a certain price stability. From April
onwards, there was a noticeable price fall, the lowest values
occurring from May to August, as a result of a supply surplus.
Between September and the end of the year prices increased
continually, due to increasing demand, to some receding in sales,
to the increase in Spanish prices and, in November and December,
to the approaching Christmas season.

The average domestic egg wholesaler price, as it happened to the
corresponding producer price, did not change as compared to the
previous year.

Analysing average monthly prices in 2002, one realizes that the
lowest prices occurred from May to August, and the highest ones
in December, because of the high demand over the Christmas
season.

Comparing 2002/2001 monthly variations, there was a negative
difference at the beginning of the year (January), with prices falling
from December 2001. This was influenced by the situation in
European markets, particularly the Spanish one, where there was a
production surplus. In February and March this trend reversed, and
this lasted until the end of the first quarter, due to increasing Spanish
prices, increasing domestic demand and some exports to Northern
Europe. Over the second quarter, negative variations returned,
except for L eggs (zero variation in June). In July, the variation was
null, both for L and M eggs. In August, negative variations were
recorded, but the situation reversed again from September until
the end of the year, with positive although fluctuating differences.
Prices kept increasing, since supply was unable to meet demand.
The latter continued to increase, particularly over the Christmas
season, and sometimes imports were needed to meet this increased
demand.
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1.3.2. PREÇOS AO CONSUMIDOR

No ano em análise, os preços médios ao consumidor registaram um
acréscimo de 1,1% no ovo L embalado e de 4,5 % no ovo M
embalado em relação a 2001.

Analisando os diferenciais 2002/2001 verifica-se que relativamente
ao ovo L embalado, as maiores variações negativas deram-se em
Fevereiro, Junho e Julho, meses em que se verificaram cotações baixas
em 2002, devido a um excesso de oferta em relação à procura e a
uma forte concorrência entre os operadores. Por sua vez, os diferenciais
positivos mais acentuados registaram-se nos últimos dois meses do
ano, com preços elevados, fruto de uma situação de forte procura
em relação à oferta, tendo alguns Centros que recorrer a compras no
exterior, a preços superiores aos praticados no mercado nacional.

No que respeita ao ovo M embalado, registaram-se variações 2002/
/2001 positivas, praticamente durante todo o ano, à excepção do
mês de Julho. Os maiores diferenciais e as cotações mais elevadas
deram-se no último trimestre do ano, pelas razões acima mencionadas
em relação ao ovo L embalado, e pela proximidade da quadra natalícia.
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Fonte/Source: Direcção Geral de Comércio e Concorrência (D.G.C.C.)

1.3.2. CONSUMER PRICES

In 2002, average consumer prices increased 1.1% for packed L eggs

and 4.5% for packed M eggs, as compared to 2001.

As to 2002/2001 differences, for packed L eggs, the widest negative

variations occurred in February, June and July, when prices reached

their lowest 2002 levels, due to excessive supply and fierce

competition between operators. On the other hand, the sharpest

positive variations occurred in the last two months of the year,

when demand exceeded supply. Some centres had to resort to

imports at higher prices than in the domestic market.

As to packed M eggs, there were positive 2002/2001 variations

virtually all year long, except in July. The widest differences occurred

over the last quarter for the above-mentioned reasons and the

approaching Christmas season.
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1.4. EVOLUÇÃO DAS TROCAS

Os dados provisórios do I.N.E. para 2002 apontam para uma redução
nas entradas de ovos para incubação de 28,6% relativamente ao
ano anterior. É de registar que as aquisições deste produto têm
sofrido reduções sucessivas no último triénio.

Ao longo do ano, as entradas deram-se de uma forma oscilante,
atingindo o seu pico no mês de Março. É interessante verificar a
situação contrastante relativamente às compras de Dezembro nos
dois últimos anos. Em 2001, foi o mês em que entraram mais ovos
para incubação. Pelo contrário, o mês homólogo de 2002, foi o que
registou o menor número de aquisições deste produto.

Relativamente às saídas deu-se um decréscimo de 60% em relação
ao ano anterior. As expedições oscilaram bastante ao longo do ano,
sendo de registar as baixas quantidades saídas durante a época
estival, contrariamente ao sucedido no ano antecedente.

Nos ovos destinados ao consumo verificou-se uma diminuição nas
entradas de 32,6% e um aumento nas saídas de 16,1%, confirmando
assim o acréscimo verificado na auto suficiência nacional.

As compras deste produto oscilaram ao longo do ano, tendo-se
registado o valor mais elevado no mês de Dezembro, devido à época
do Natal. Quanto às saídas, é de referir a forte diminuição que se
verificou a partir de Setembro até final do ano.

Relativamente à origem das nossas aquisições, podemos verificar
que a Espanha foi o nosso principal fornecedor seguido da França,
representando respectivamente 78,7% e 19,9% das nossas compras.

Uma análise ao destino das nossas expedições, revela que a Espanha
(30,3%) e a França (20,4%) foram também os nossos principais
clientes. Contudo, é de salientar o facto dos Países Africanos de
Língua Oficial Portuguesa terem representado 18,3% do total das
nossa vendas.

1.4. TRADE

INE's provisional data for 2002 indicate a 28.6% decrease in imports

of eggs for hatching. It should be noted that purchases of this product

have been falling continually over the last three-year period.

Over the year, imports fluctuated, peaking in March. It is interesting

to notice the contrasting purchasing situations in December over

the last two years. In 2001, December was the month when imports

of eggs for hatching peaked. On the contrary, in the same month

of 2002, this was when purchases touched bottom.

As to exports, there was a 60% fall from the previous year. Exports

fluctuated a lot over the year, with particularly small amounts in

the summertime, contrarily to the previous year.

For consumption eggs, there was a 32.6% decrease in imports and

a 16.1% increase in exports, thus confirming the increase in self-

-sufficiency.

Egg purchases fluctuated all year long, peaking in December. As to

exports, there was a sharp fall from September until the end of the

year.

Spain was our major supplier, followed by France (78.7% and

19.9% of our purchases, respectively).

Spain (30.3%) and France (20.4%) were also our major clients.

However, it should be noted that Portuguese Speaking African

Countries (PALOP) accounted for 18.3% of total sales.
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OVOS PARA INCUBAÇÃO - Comércio Internacional Mensal
POULTRY EGGS FOR INCUBATION - Monthly Foreign Trade

Jan Fev/Feb Mar Abr/Apr Mai/May Jun Jul Ago/Aug Set/Sep Out/Oct Nov Dez/Dec

U
ni

da
de

s/
U

n
it

s

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

Fonte/Source: I.N.E. (*2000 - dados provisórios/provisional data)
Entrada/Imports 2002*
Saída/Exports 2002*

Entrada/Imports 2001
Saída/Exports 2001



249

Anuário Pecuário 2004          AVES E OVOS • POULTRY AND EGGS

EGGS - Domestic Market

OVOS DE AVES DOMÉSTICOS PARA CONSUMO - Comércio Internacional Mensal
POULTRY EGGS FOR CONSUMPTION - Monthly Foreign Trade

10
00

 U
ni

da
de

s/
U

n
it

s

Jan Fev/Feb Mar Abr/Apr Mai/May Jun Jul Ago/Aug Set/Sep Out/Oct Nov Dez/Dec

0

2 500

5 000

7 500

10 000

12 500

15 000

17 500

20 000

Fonte/Source: I.N.E. (*2000 - dados provisórios/provisional data)
Entrada/Imports 2002*Entrada/Imports 2001
Saída/Exports 2002*Saída/Exports 2001



250

OVOS - Mercado Nacional

AVES E OVOS • POULTRY AND EGGS         Anuário Pecuário 2004

COMÉRCIO INTERNACIONAL DE OVOS - 2002
EGGS FOREIGN TRADE - 2002

ENTRADA/IMPORTS SAÍDA/EXPORTS
PRODUTO
PRODUCT Origem Unidades Toneladas Eur Destino Unidades Toneladas Eur

Origin Units Tonnes Eur Destiny Units Tonnes Eur

OVOS PARA FRANÇA 1 414 968 N.D. 915 686
INCUBAÇÃO DE FRANCE

PERUAS OU GANSAS

TURKEY AND GEESE

EGGS FOR

INCUBATION

TOTAL 1 414 968 N.D. 915 686

OVOS PARA ESPANHA 7 631 227 N.D. 466 127 CABO VERDE 1 017 130 N.D. 163 083
INCUBAÇÃO DE SPAIN CAPE VERDE
OUTRAS AVES

FRANÇA 144 693 N.D. 37 181 ESPANHA 1 352 850 N.D. 190 830
OTHER POULTRY FRANCE SPAIN

EGGS FOR

INCUBATION PAÍSES BAIXOS 475 200 N.D. 76 122 FRANÇA 302 400 N.D. 13 263
NETHERLANDS FRANCE

PAÍSES BAIXOS 312 920 N.D. 44 842
NETHERLANDS

TOTAL 8 251 120 N.D. 579 430 2 985 300 N.D. 412 018

OUTROS OVOS DE ALEMANHA 31 000 1.5 4 728 ALEMANHA 13 129 000 882.4 705 895
AVES DOMÉSTICAS GERMANY GERMANY

(CONSUMO)
DINAMARCA 183 000 9.2 28 350 ANGOLA 185 000 10.7 19 498

OTHER POULTRY DENMARK ANGOLA
EGGS

(CONSUMPTION) ESPANHA 77 427 000 5 127.7 5 674 549 CABO VERDE 19 000 1.2 2 920
SPAIN CAPE VERDE

FRANÇA 509 000 30.7 89 700 CHIPRE 4 000 0.3 2 345
FRANCE CYPRUS

ESPANHA 982 000 64.8 39 856
SPAIN

FRANÇA 13 142 000 900.8 705 316
FRANCE

GUINÉ BISSAU 9 273 000 792.2 499 170
GUINEA BISSAU

PAÍSES BAIXOS 302 000 20.8 18 100
NETHERLANDS

REINO UNIDO 4 797 000 310.9 251 002
UNITED KINGDOM

SÃO TOMÉ PRÍNCIPE 3 000 0.1 624
SÃO TOMÉ AND PRINCIPE

TOTAL 78 150 5 169.1 5 797 327 41 836 000 2 983.9 2 244 726

OUTROS OVOS ALEMANHA 118 0.0 11 A/PROVIS. BORDO (UE) 12 600 0.6 1 865
DE AVES GERMANY STORES AND PROV. (EU)

OTHER POULTRY ESPANHA 505 116 33.7 31 937 ALEMANHA 302 400 20.6 17 541
EGGS SPAIN GERMANY

FRANÇA 1 005 640 70.3 516 946 ANGOLA 3 375 0.2 675
FRANCE ANGOLA

ESPANHA 6 552 380 332.3 906 235
SPAIN
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COMÉRCIO INTERNACIONAL DE OVOS - 2002
EGGS FOREIGN TRADE - 2002

ENTRADA/IMPORTS SAÍDA/EXPORTS
PRODUTO
PRODUCT Origem Unidades Toneladas Eur Destino Unidades Toneladas Eur

Origin Units Tonnes Eur Destiny Units Tonnes Eur

FRANÇA 359 400 47.0 48 193
FRANCE

PAÍSES BAIXOS 807 000 41.8 126 616
NETHERLANDS

SÃO TOMÉ PRINCIPE 2 500 0.1 138
SÃO TOMÉ AND PRINCIPE

TOTAL 1 510 874 104.0 548 894 8 039 655 442.6 1 101 263

n.d. - valor não disponível, uma vez que a declaração da massa líquida deixou de ser obrigatória a nível Comunitário/n.d. - not available
Fonte/Source: I.N.E. (dados provisórios/provisional data)
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2. MERCADO COMUNITÁRIO

2.1. EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO E CONSUMO

Em 2002, a produção europeia de ovos para consumo registou um
decréscimo de 0,9% (-48.000 toneladas equivalente ovo com casca)
cifrando-se em cerca de 5,2 milhões de teoc. Se tivermos em conta
a produção de ovos para consumo e para incubação, a diminuição
foi de  0,4%, totalizando 5,65 milhões de teoc.

Relativamente à produção de ovos para consumo, somente três dos
quinze países da União Europeia (Espanha, Reino Unido e Áustria)
viram a sua produção crescer relativamente ao ano anterior.
Contudo, países como a Dinamarca e a Irlanda mantiveram a sua
produção face ao ano de 2001. Por outro lado, verificaram-se
regressões significativas na Holanda (-6,9%) e na Grécia (-6,1%)

Uma análise ao período de 1998 a 2002, revela um crescimento
sempre contínuo da produção até 2001, invertendo-se esta
tendência em 2002.

A diversificação da produção europeia continuou a dar-se através
de duas vias, a saber:

- a produção de ovoprodutos, estimada em 1,2 milhões de teoc
(cerca de 1/4 da produção total da U.E.). É de salientar, que o
crescimento do sector de ovoprodutos na União Europeia tem sido
uma constante, no entanto, tem-se desenvolvido de uma forma
desigual consoante os países, representando actualmente 10%
da produção total na Áustria e em Espanha e cerca de metade na
Bélgica.

- os sistemas de produção alternativos à gaiola tradicional, destinados
a responder à procura crescente dos consumidores. Em 2001, cerca
de 32,5 milhões de galinhas poedeiras, exceptuando as de
produção biológica, foram criadas em sistemas alternativos.

2. THE COMMUNITY MARKET

2.1. PRODUCTION AND CONSUMPTION

In 2002, the European output of eggs for consumption fell 0.9%
(48 000 ton egg in shell equivalent - tese) to 5.2 million tese. Taking
into account the output of eggs for consumption and eggs for
hatching, the decrease was -0.4%, to 5.65 million tese.

As regards the output of eggs for consumption, only three EU
countries (Spain, the United Kingdom and Austria) recorded an
increase. However, countries such as Denmark and Ireland
maintained an output similar to that of 2001. On the other hand,
there were significant decreases in the Netherlands (-6.9%) and in
Greece (-6.1%)

Analysing the 1998-2002 period, there is a continuous output
increase up until 2001, the trend reversing in 2002.

Diversification of European output continues through the two
following ways:

- Production of egg products, estimated at 1.2 million tese
(approximately 1/4 of total EU production). It should be noted
that the EU egg product sector has been continually increasing.
However, it has developed diversely from one country to another:
it currently accounts for 10% of total output in Austria and in
Spain and for about 50% in Belgium.

- Alternative poultry farming systems, aimed at meeting the
consumers' increasing demand. In 2001, there were already nearly
32 million laying hens (not including those organically grown)
raised in alternative systems. If we add 3.5 million organically
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Adicionando 3,5 milhões de poedeiras biológicas ao valor acima
mencionado perfaz um total de 36 milhões de unidades, isto é,
13% do efectivo europeu. Os principais produtores europeus foram
a Holanda (9,2 milhões de galinhas poedeiras em sistemas
alternativos em 2001), o Reino Unido e a Alemanha.

Em 2002, o consumo de ovos na União Europeia cifrou-se em
5.093 .000 teoc, registando um acréscimo de 0,3 % (+14.000 teoc)
relativamente ao ano anterior. No entanto, somente quatro países
viram o seu consumo crescer, nomeadamente a Dinamarca, o Reino
Unido, a Espanha e a Áustria.

No ano em análise, o consumo per capita de ovos foi de 13,4 kg/
/hab./ano, equivalendo a cerca de 220 ovos/hab./ano.

2.2. EVOLUÇÃO DOS PREÇOS

Em 2002, o preço médio dos ovos na União Europeia registou um
acréscimo de  0,2% face ao ano anterior, estabelecendo-se em
0,943 EUR/kg versus 0,942 EUR/kg em 2001.

Uma análise à evolução das cotações médias mensais durante o
ano de 2002 revela que durante o 1º trimestre os preços foram
sempre superiores aos do período homólogo do ano antecedente,
invertendo-se esta situação no 2º trimestre (à excepção do mês de
Junho), registaram-se diferenciais negativos em Julho e Agosto,
passando a evoluir favoravelmente em Setembro, situação que se
manteve até final do ano. É interessante verificar que as cotações
mais elevadas deram-se no primeiro e no último trimestre do ano, e
que, à semelhança do sucedido no ano anterior, foi no mês de
Dezembro que se registou o valor mais elevado, devido a uma maior
procura que se fez sentir na época natalícia.

raised laying hens to this number, it totals 36 million units, that
is, 13% of the total European laying hen population. The main
European producers were the Netherlands (9.2 million laying hens
in alternative systems in 2001), the United Kingdom and Germany.

In 2002, EU egg consumption totalled 5 093 000 tese, a 0.3%
increase (+14 000 tese) from the previous year. However,
consumption only increased in four countries: Denmark, the United
Kingdom, Spain and Austria.

In 2002, per capita egg consumption was 13.4 kg/inhab./year,
corresponding to approximately 220 eggs/inhab./year.

2.2. PRICES

In 2002, the average egg price in the EU increased 0.2% from the
previous year, reaching 0.943 EUR/kg as compared to 0.942 EUR/
kg in 2001.

Analysing average monthly prices in 2002, over the first quarter
prices were always above the previous year levels, the situation
having reversed in the second quarter (except in June). In July and
August, the differences were negative, but in September they
became positive again and remained so until the end of the year. It
should be noted that the highest prices occurred in the first and in
the last quarters and that, similarly to the previous year, December
recorded the highest value, due to the higher demand at the
Christmas season.
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Dos vários Estados Membros, o que registou maior variação positiva
em relação ao período homólogo do ano anterior foi a Irlanda
(+8,8%). Contudo, foi na Dinamarca que se verificou o preço médio
mais elevado (1,554 EUR/kg), valor superior em 0,611 EUR/kg, à
da média comunitária, facto que já tinha sucedido em 2001. Por
sua vez, os maiores diferenciais negativos 2002/2001, registaram-
-se em Espanha (-4,3%) e na Grécia (-4,1%).

Analisando a política de preços dos vários Estados Membros pode-
-se constatar que os países que praticaram uma política de preços
elevados em 2001 continuaram a fazê-lo no ano seguinte, e os
Estados Membros que orientaram as cotações em baixa mantiveram
a mesma política em 2002.

OVOS - Cotações Médias Comunitárias Mensais
EGGS - Monthly Average Prices
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Ireland was the EU Member State with the widest positive variation
as compared to the same period of the previous year (+8.8 %).
However, Denmark recorded the highest average price (1.55 EUR/
/kg), 0.61 EUR/kg above the EU average, as it had happened already
in 2001. On the other hand, the widest negative 2002/
/2001variations occurred in Spain (-4.3 %) and in Greece (-4.1%).

Analysing the price policy of the different Member States, one
realizes that the countries with a high price policy in 2001 continued
to do so in 2002, the same happening to those who opted for a low
price policy.
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2.3. EVOLUÇÃO DAS TROCAS

2.3.1. TROCAS COM PAÍSES TERCEIROS

No ano em análise, as exportações destinadas a países terceiros
(183 100 teoc) decresceram (-3,4% i.e. -6 400 teoc) em relação a
2001. As vendas de ovoprodutos (2/3 das expedições da União
Europeia) caíram 5%. As saídas de ovos com casca, que
representaram _ das vendas, diminuíram 10% As exportações de
ovos de incubação registaram um acréscimo de 45% relativamente
a 2001.

Os principais exportadores, nomeadamente a Holanda (40% das
vendas da União Europeia) e a Alemanha (19% das expedições da
U.E.) viram diminuir as sua vendas em 4,6% e 3,4%,
respectivamente. Por seu lado, a França e a Bélgica registaram
acréscimos nas suas exportações em relação ao ano anterior.

De Julho de 2001 a Junho de 2002, e relativamente ao volume
exportável com direito a restituições negociadas no quadro dos
acordos do GATT (98 800 teoc), somente foi utilizado 81,8% dessa
quantidade. O subcontingente de ovos com casca, destinado
maioritariamente, aos países do Próximo e Médio Oriente e ao Japão,
representou 71% do volume total.

Po sua vez , as importações provenientes de países terceiros (26
200 teoc) registaram um acréscimo de 42,6% (+7 800 teoc) em
relação ao ano antecedente.

Do contigente aberto à importação com direitos aduaneiros
reduzidos, que representava 184 000 teoc no período 2001/2002,
dos quais 157 500 teoc foram aprovados no quadro dos acordos do
GATT, foram utilizados apenas 6,9%. Os produtos transformados
(gema de ovo, ovo líquido e ovalbuminas), representaram cerca
de _ dos produtos importados com direitos aduaneiros reduzidos.

2.3.2. TROCAS INTRA-COMUNITÁRIAS

As trocas de ovos entre os Estados Membros da União Europeia
(881 000 teoc) cresceram 3% (+27 000 teoc) em relação a 2001.

A Holanda (44% do mercado) registou um acréscimo das suas
expedições em 5,9% (+20 600 teoc) e a França (12% do mercado)
aumentou as suas vendas em 5%. Pelo contrário, a UEBL (12% das
expedições da U.E.) sofreu uma diminuição significativa das suas
entregas (-25,6% i.e -37 000 teoc).

2.4. PERSPECTIVAS PARA 2003

Em 2003, deverá entrar em vigor uma directiva comunitária relativa
ao bem-estar das galinhas poedeiras. A área mínima destinada a
estas galinhas deverá passar de 450cm2 para 550cm2. Para o caso
de novos investimentos, a área deverá ser de 750cm2/galinha. A
aplicação desta directiva, além de criar uma certa incerteza
relativamente à evolução da produção de ovos produzidos em gaiola,
deverá traduzir-se num incremento dos sistemas de produção
alternativos. Deste modo, uma retracção no sistema tradicional em
gaiola, poderá levar a um aumento da produção de ovos em sistemas
alternativos.

A produção europeia de ovos para consumo poderá decrescer 1,3%
em 2003.

O sector dos ovos, no que respeita às exportações para países
terceiros (3% da produção comunitária), está em estreita correlação

2.3. TRADE

2.3.1. EU TRADE WITH THIRD COUNTRIES

In 2002, exports to third countries - estimated at 183 100 3 ton
egg in shell equivalent - fell 3.4% (-6 400 tese) from 2001. Sales
of egg products, corresponding to around two thirds of total EU
exports, fell 5%. Exports of eggs in shell, which accounted for 1/4
of total sales, fell 10%. Exports of eggs for hatching increased 45%
as compared to 2001.

Major exporters, namely the Netherlands (40% of total EU exports)
and Germany (19%), decreased their sales (-4.6% and -3.4%,
respectively). On the other hand, France and Belgium increased
their exports from the previous year.

Between July 2001 and June 2002, the exportable volume eligible
for refunds within the GATT agreements was 98 800 tese, but only
81.8% of this amount was used. The egg in shell sub-quota, mainly
directed to Near and Middle-East Countries and to Japan, accounted
for 71% of the total volume.

On the other hand, exports from third countries (26 200 tese)
increased 42.6% (+7 800 tese) as compared to the previous year.

Of the quota open to imports at reduced custom duties, which in
2001/2002 was 184 000 tese (of which 157 500 approved under
GATT agreements), only 6.9% were used. Processed products (egg
yolk, liquid egg and egg albumen) accounted for 75% of imports
with reduced custom duties.

2.3.2. INTRA-COMMUNITY TRADE

Egg trade between EU Member States (881 000 tese) was up 3%
(+27 000 tese) from 2001.

Dutch exports (a 44% market share) increased 5.9% (+20 600 tese)
and French ones (12% of the market) 5%. On the contrary, EUBL
(12% of EU exports) suffered a significant decrease in exports
(-25.6%; -37 000 tese).

2.4. OUTLOOK FOR 2003

In 2003, a Community directive regarding the welfare of laying
hens should be implemented. The minimum area for these hens
should increase from 450cm2 to 550cm2. In the case of new
investments, this area should be 750cm2/hen. The implementation
of this directive, in addition to creating some uncertainty regarding
cage produced eggs, should imply an increase in alternative
production systems. Therefore, the decrease in traditional cage
production systems may lead to an increase in alternative egg
production systems.

European egg output may fall 1.3% in 2003.

Exports to third countries in the egg sector (3% of Community
output) are closely related to the situation in the Community market.
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com a situação do mercado comunitário. Deste modo, se tivermos
em conta uma possível quebra da produção e uma provável
correcção nos preços, as exportações podem diminuir 3%. Do lado
das importações, e caso se verifique a mesma situação, podem
crescer 4%.

O consumo humano de ovos deverá ser inferior a 5 milhões de
teoc, decrescendo 1,7% em relação a 2002.

Thus, taking into account a possible production fall and a probable

price adjustment, exports may fall (-3%). As regards imports, if the

situation is similar, they may increase 4%.

Human consumption of eggs should be below 5 million tese, a

1.7% decrease as compared to 2002.
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O SECTOR LEITEIRO EM PORTUGAL
E NA UNIÃO EUROPEIA

1. CONJUNTURA GLOBAL

Na União Europeia (UE), o ano 2002, foi marcado por uma forte
instabilidade do mercado que se traduziu numa redução dos preços
dos principais produtos lácteos e consequentemente no preço do
leite pago à produção. Por outro lado, manteve-se a tendência para
a redução do número de produtores, do efectivo leiteiro e para o
aumento do rendimento por vaca.

Portugal não acompanhou algumas destas tendências,
nomeadamente na evolução do efectivo leiteiro e preço do leite,
sendo de salientar que o acréscimo verificado na produção de leite
conduziu à ultrapassagem da quota nacional.

Contrariando a evolução verificada nos anos transactos, o preço
médio do leite pago à produção na UE registou um decréscimo de
2,9%.

Em Portugal, no mesmo período, ao contrário da UE, houve um
acréscimo de 1,9% no preço médio do leite pago à produção.

Tal facto ficou a dever-se, em parte, a um aumento da produção
nos estábulos individuais em detrimento das salas colectivas de
ordenha mecânica. Consequentemente, a melhoria da qualidade
do leite recolhido permitiu que os preços efectivamente pagos à
produção tenham aumentado.

Em 2002, Portugal registou um aumento de 6,2% na produção de
leite de vaca, tendo a UE verificado um acréscimo de apenas 0,05%.

Este acréscimo na produção de leite em Portugal conduziu à
ultrapassagem da quantidade global garantida de entregas (quota
nacional de leite entregue aos compradores acrescida da franquia
de 73 mil toneladas atribuída à Região autónoma dos Açores) na
campanha leiteira de 2002/03 (período compreendido entre abril
de 2002 a Março de 2003) em 6.453 toneladas. A multa
correspondente ficou a cargo de 351 produtores e ascendeu a 2.3
Meuros. Para o mesmo período, também se registou uma
ultrapassagem na Bélgica, Dinamarca, França, Irlanda, Luxemburgo,
Finlândia e Áustria. O saldo da UE-15 foi inferior ao somatório das
respectivas quotas em cerca de 0.3%.

Na UE, em 2002, a produção de manteiga atingiu aproximadamente
1,9 milhões de toneladas, um valor ligeiramente superior ao do ano
anterior. O consumo aparente de manteiga foi nitidamente inferior
à produção, pelo que a aplicação das medidas de regulação do
mercado, foram indispensáveis ao seu equilíbrio, designadamente
a intervenção pública, cujas quantidades entregues aumentaram
significativamente, atingindo as 156 537 toneladas, comparadas com
as 38 740 toneladas registadas em 2001. Também o mercado do
leite em pó desnatado registou uma forte instabilidade durante o
ano de 2002, em resultado de um excesso de oferta agravado pela
fraca procura no mercado mundial. Assim, em 2002, as quantidades
intervencionadas totalizaram cerca de 150 mil toneladas, quando
em 2001 não houve recurso a esta medida.

Ao nível do comércio internacional a UE em 2002 registou um
aumento das quantidades exportadas face a 2001, nomeadamente
na manteiga de 19,7% e no leite em pó desnatado de 12,0%.
Relativamente às importações destaca-se um aumento de 32,7%
no leite em pó desnatado e uma redução no queijo de 10,4%.

THE MILK SECTOR IN PORTUGAL

AND IN THE EU

1. OVERVIEW

Within the European Union (EU), in 2002, the market was very

unstable, leading to a price decrease in the main milk products and

consequently in milk producer prices. On the other hand, a

downward trend persisted for the number of producers and the

dairy herd, whereas yield per cow tended to increase.

Portugal did not follow some of these trends, namely regarding the

dairy herd and milk prices. The increase in milk production led to

an overshooting of the Portuguese quota.

Reversing the previous years' trend, EU's milk producer price fell

2.9%.

Unlike the EU over the same period, Portugal suffered a 1,9%

increase in average milk producer prices.

This was partially due to an increase in production in single

cowhouses to the detriment of collective mechanical milking rooms.

Therefore, the improvement in the quality of the collected milk

allowed actual producer prices to increase.

In 2002, Portugal suffered a 6.2% increase in cow's milk output.

The EU increase was only 0.05%.

This increase in milk production in Portugal led to a 6 453-ton

overshooting of the global guaranteed quantity of deliveries (the

national milk quota delivered to buyers, plus 73 thousand tons

assigned to the Azores autonomous region) during the 2002/03

milk marketing year (comprised between April 2002 and March

2003). The corresponding fine is to be paid by 351 farmers and it

amounts to 2.3 Meuros. Over the same period, there was also

overshooting in Belgium, Denmark, France, Ireland, Luxembourg,

Finland and Austria. The EU-15 balance was about 0.3% below

the sum of their quotas.

In 2002, the EU butter output reached 1.9 million tons, slightly up

from the previous year. Butter apparent consumption was clearly

below production. This meant that market regulation measures,

namely public intervention, had to be taken. Intervention quantities

delivered increased substantially, reaching 156 537 tons, as

compared to 38 740 tons in 2001. Skimmed milk powder also

underwent a strong instability over 2002, as a result of a surplus

supply worsened by poor world market demand. Therefore,

intervention quantities totalled around 150 thousand tons, whereas

in 2001 there was no need to resort to this measure.

In terms of international trade, EU exports were up from 2001,

namely for butter (19.7%) and skimmed milk powder  (12.0%). As

regards imports, there was a 32.7% increase for skimmed milk

powder and a 10.4% decrease for cheese.
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2. O EFECTIVO BOVINO LEITEIRO NACIONAL
E COMUNITÁRIO

A nível comunitário verificamos, que a tendência geral no ano de
2002 foi de diminuição do efectivo leiteiro, com excepção de
Portugal e do Reino Unido, e por um aumento do rendimento por
vaca.

Em 2002, o efectivo nacional de vacas leiteiras era de 341 milhares
de cabeças, o que corresponde a um aumento de 0,9%, que se
deveu ao abate de vacas leiteiras em 2001, por motivo da BSE e a
uma renovação do efectivo em 2002, o que se repercutiu no
aumento da produção de leite que atingiu os 2 106 milhares de
toneladas.

De entre os países comunitários que sofreram maiores reduções
refere-se a Itália (-11,9%), a Espanha (-5,6%), o Luxemburgo
(-4,3%), a Grécia (-4,1%) e a Holanda (-3,9%). Em 2002, recorde-
-se que Portugal representava, apenas 1,8% do efectivo bovino
leiteiro comunitário.

Quanto ao rendimento por vaca, na generalidade dos países da UE
houve um aumento, sendo de realçar, a nível dos principais países
produtores, que as maiores variações registaram-se na Itália 7,2%,
na Bélgica 6,0%, na Espanha 5,1% e na França 4,3%.

Em Portugal, a variação foi a mais elevada, cerca de  8,4%, devendo-
-se tal facto à renovação do efectivo bovino leiteiro pelo motivo já
mencionado no 1º parágrafo.

2. DOMESTIC AND EU DAIRY HERD

At the EU level, there was an overall downward trend in 2002 in

the dairy herd, except in Portugal and the United Kingdom. As to

yield per cow, there was a general increase.

The domestic dairy herd in 2002 consisted of 341 thousand heads

(Table III), corresponding to a 0.9% increase. This was due to the

BSE-related slaughter of dairy cows in 2001, and to a herd renewal

in 2002, which led to a 2 106 thousand-ton increase in milk output.

The Eu countries that suffered the sharpest falls were Italy (-11.9%),

Spain (-5.6%), Luxembourg (-4.3%), Greece (-4.1%) and the

Netherlands (-3.9%). It should be recalled that, in 2002, Portugal

accounted for only 1.8% of the total Community dairy herd.

As to yield per cow, in most EU countries there was an increase.

Among the main producing countries, the widest variations occurred

in Italy (7.2%), Belgium (6.0%), Spain (5.1%) and France (4.3%).

In Portugal, the variation was wider, near 8.4%. This was due to a

renewal of the dairy herd for the reasons mentioned in the first

paragraph.
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3. PRODUÇÃO NACIONAL E COMUNITÁRIA
DE LEITE E LACTICÍNIOS

Em Portugal, no ano de 2002, o peso relativo do leite de vaca, no
total de leite produzido, foi de 94,1%, enquanto o leite de ovelha
representou 4,5%. O leite desta última espécie teve em 2002 uma
quebra menor que no ano transacto, registando uma variação de
(-2,4 mil toneladas), contra (-4,4 mil toneladas)  verificada, no
período 2000-2001.

No ano em análise, 2002, a produção de leite para consumo em
Portugal manteve-se próximo dos níveis verificados no ano anterior.
Quanto aos produtos lácteos, todos sem excepção, apresentaram
uma subida de produção, sendo os acréscimos mais significativos
no leite em pó, na manteiga e no iogurte, respectivamente, de
25,9%, 12,2% e 6,1%. Apenas o queijo apresentou um acréscimo
menor de cerca de 1,3%.

Na UE, segundo os últimos dados disponibilizados pela Comissão
Europeia, os valores apontam para uma ligeira subida na produção
de leite para consumo em natureza  (0,2%), bem como da manteiga
e do leite em pó, respectivamente de 1,5% e 4,7%. O Reino Unido
continua a ser o principal produtor de leite para consumo, com
24,3% da produção total, seguido da Alemanha com 19,1% e de
três grandes produtores a França com 13,5%, a Espanha com 12,6%
e a Itália com 10,7%.

Ao nível da produção de produtos lácteos destacam-se os seguintes
Estados Membros: A Alemanha é o primeiro produtor de natas,
com 29,8% da produção total, ficando em segundo lugar a França
com 17,0% e em terceiro lugar a Holanda com 14,3%.

3. DOMESTIC AND EU MILK AND
MILK PRODUCTS OUTPUT

In 2002, In Portugal, the relative contribution of cow milk to total
milk output was 94.1%, whereas sheep milk accounted for only
4.8%. In 2002, output of the latter recorded a slighter fall than in
the previous year (-2.4 thousand tons). Between 2000 and 2001,
the fall had reached 4.4 thousand tons.

In 2002, the production of drinking milk in Portugal remained stable.
As to milk products, output increased for all of them, particularly
for milk powder, butter and yoghurt, 25.9%, 12.2% and 6.1%,
respectively. Cheese was the only product with a slighter increase
(+1.3%).

In the EU, according to the latest data made available by the
European Commission, there was a slight increase in the output of
drinking milk (+0.2%), as well as of butter and milk powder (1.5%
and 4.7%, respectively). The United Kingdom is still the leading
drinking milk producer, accounting for 24.3 % of total output,
followed by Germany with 19.1% and three other major producers,
France with 13.5%, Spain with 12.6% and Italy with 1%.

In terms of milk products output, the following Member States
stand out: Germany is the leading cream producer, with 29,8% of
total output; France comes next with 17.0% and the Netherlands
is third with 14.3%.
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No leite em pó e na manteiga, a França e a Alemanha são os dois
principais produtores, com valores de produção muito semelhantes,
perfazendo no primeiro produto 53,2% do total produzido na UE e
no segundo produto 47,4%.

Por fim em relação ao queijo, mais uma vez a França e a Alemanha,
são os principais produtores, sendo detentores de cerca de 49,4%
do total produzido. Aqui há a destacar como terceiro grande
produtor, a Itália com 15,9% do total do queijo produzido na União
Europeia.

As to milk powder and butter, France and Germany are the two

leading producers, with very similar total output values, 53.2% of

the total EU output for the former and nearly 47.4% for the latter.

Finally, as regards cheese, France and Germany are the leading

producers, accounting for approximately 49.4% of total production.

Italy stands out as the third major producer with 15,9% of all the

cheese produced in the European Union.



264

LEITE E LACTICÍNIOS

LEITE E LACTICÍNIOS • MILK AND DAIRY        Anuário Pecuário 2004

4. CAPITAÇÃO NACIONAL E COMUNITÁRIA
DE LEITE E LACTICÍNIOS

No ano de 2002, em Portugal, o consumo per capita de leite para
consumo sofreu um decréscimo de 1%, o mesmo acontecendo ao
leite em pó gordo e meio gordo, cujo decréscimo se situou nos
25%, Relativamente ao ano transacto registaram-se  acréscimos
nos leites acidificados (nos quais se inclui o iogurte), nas bebidas
à base de leite e na manteiga, de 1,6%, 3,8% e 17,6%,
respectivamente.

Relativamente a outros produtos frescos (inclui nata), ao leite em
pó magro e ao queijo mantiveram-se níveis de capitação iguais ou
muito próximos dos verificados no ano anterior.

De acordo com os últimos dados disponibilizados pela Comissão
Europeia, em 2002 o consumo per capita de manteiga na UE sofreu
um decréscimo de 0,9%, relativamente ao ano anterior, enquanto
no mesmo período, a capitação de  queijo cresceu 1,6%.

Para o mesmo período, os países que maior contributo deram  para
a redução da capitação de manteiga na UE foram a Bélgica,
Dinamarca, França, Irlanda,  Finlândia e os Países Baixos. No período
em análise, os países que registaram acréscimos de capitação foram
Portugal, Reino Unido e Itália, enquanto  a Alemanha, a Espanha, a
Áustria, a Suécia, a Grécia e o Luxemburgo mantiveram níveis de
capitação muito próximo dos verificados no ano anterior.

Relativamente ao queijo o acréscimo da capitação ficou a dever-se
sobretudo ao aumento do consumo na Alemanha, Grécia, França,
Itália, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, Áustria e Suécia. Os
decréscimos de capitação verificaram-se na Bélgica, Dinamarca e
Luxemburgo sendo de 1,2% para cada um dos dois primeiros e
1,1% para o último. A Espanha, Irlanda e Finlândia mantiveram
níveis de capitação próximos dos verificados em 2001.

4. DOMESTIC AND EU MILK AND MILK
PRODUCTS PER CAPITA CONSUMPTION

In 2002, in Portugal, per capita consumption of drinking milk fell
1%, the same happening to whole and semi-skimmed milk powder
(-25%). As compared to the previous year, there were increases in
acidified milk (including yoghurt), in milk-based drinks and in butter
(1.6%, 3.8% and 17.6%, respectively).

As regards other dairy products (including cream), skimmed milk
powder and cheese per capita consumption remained stable.

According to the latest data provided by the European Commission,
in 2002, butter per capita consumption in the EU fell 0.9% from
the previous year, whereas cheese per capita consumption increased
1.6%.

Over the same period, the largest contribution to this decrease in
EU butter per capita consumption came from Belgium, Denmark,
France, Ireland, Finland and the Netherlands. Over this period, the
countries with increases in per capita consumption were Portugal,
the United Kingdom and Italy, whereas Germany, Spain, Austria,
Sweden, Greece and Luxembourg remained stable.

As regards cheese, the increase in per capita consumption was
mainly due to the increases that occurred in Germany, Greece,
France, Italy, the Netherlands, Portugal, the United Kingdom, Austria
and Sweden. Falls in per capita consumption occurred in Belgium,
Denmark and Luxembourg (1.2% for the first two and 1.1% for
the latter). In Spain, Ireland and Finland, per capita consumption
remained stable.
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Importa salientar que ainda subsistem diferenças significativas na
capitação de alguns produtos face à média da UE, nomeadamente
na manteiga e no queijo, cujos valores se situam nos 38,4% e 57,4%,
respectivamente.

It should be mentioned that there are still significant differences
in per capita consumption of some products, as compared to
the EU average, namely butter and cheese (38.4% and 57.4%,
respectively).
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5. GRAU DE AUTO-APROVISIONAMENTO
EM LEITE E LACTICÍNIOS

Portugal apresenta um grau de auto-suficiência positivo no leite
para consumo, nas bebidas à base de leite, no leite em pó gordo e
meio gordo e na manteiga, o mesmo não se verificando nos leites
acidificados (incluindo iogurtes), nos outros produtos frescos (inclui
nata), no leite em pó magro e no queijo.

Em 2002, o grau de auto-aprovisionamento do leite para consumo
situou-se nos 106,6%, verificando-se um aumento de 0,5%
relativamente ao ano anterior.

O leite em pó gordo e meio gordo e o leite em pó magro, foram os
produtos em que o grau de auto-aprovisionamento mais aumentou,
registando no ano em análise acréscimos respectivamente, de 50%
e de 33,4%. No mesmo período o leite em pó gordo e meio gordo
ultrapassou o grau de auto-aprovisionamento da manteiga, cujos
valores foram respectivamente, de 150% e 128,6%. O grau de
auto-aprovisionamento da manteiga baixou de 2001 para 2002, de
147,1% par 128,6%, o que representa um decréscimo de 12,6%.
Pese embora o aumento da produção verificado nesse período, o
aumento da capitação contribui para esse resultado.

O iogurte sendo o produto que em Portugal tem o menor grau de
auto-aprovisionamento, 44,1% em 2002, registou um acréscimo
de 4,0% relativamente ao ano de 2001.

Para além da manteiga, também o queijo registou um decréscimo
no auto-aprovisionamento, aproximadamente 3,1%.

5. DEGREE OF SELF-SUFFICIENCY IN MILK
AND MILK PRODUCTS

Portugal has a positive degree of self-sufficiency for drinking milk,
milk-based drinks, whole and semi-skimmed milk powder, and
butter. This does not apply to acidified milks (including yoghurt),
other dairy products (including cream), skimmed milk powder and
cheese.

In 2002, the degree of self-supply for drinking milk was 106.6%, a
0.5% increase as compared to the previous year.

Whole and semi-skimmed milk powder and skimmed milk powder
were the products with the highest increases in the degree of self-
-supply, 50% and 33.4%, respectively. Over the same period, the
degree of self-supply of whole and semi-skimmed milk powder
overshot that of butter (150% and 128.6%, respectively). Between
2001 and 2002, the degree of self-supply of butter fell from 147.1%
to 128.6%, a 12.6% decrease. In spite of  the production increase
over that period, the increase in per capita consumption contributed
to this result.

Yoghurt, the product with the least degree of self-supply (44.1%
in 2002), suffered a 4.0% increase as compared to 2001.

Like butter, cheese suffered a decrease in self-supply of
approximately 3.1%.

BALANÇOS DE APROVISIONAMENTO DO LEITE E PRODUTOS LÁCTEOS / MILK AND DAIRY SUPPLY BALANCE

Produção Comércio Recursos Variação Utilização Interna/Domestic Utilization Capitação Grau
utilizável Internacional/ Disponiveis de (Kg) de auto-
Usable /Foreign Trade Available Existência

Total Da qual/of which
Per capita -aprovisiona-

Products Resources Change in stocks Alimentação Consumo consumption mento (%)
Entrada Saída Animal Humano Degree of

Produtos/ Imports Exports Animal Human self-supply
/Production Feeding Consumption

Leites/Milk
2001 1060 108 146 1022 23 999 77 917 89.1 106.1
2002 1067 93 181 979 -22 1001 82 914 88.2 106.6

Leites acidificados (incluindo iogurtes)/Acidified milk (including yoghurt)
2001 84 126 4 206 8 198 - 195 18.9 42.4
2002 89 110 2 197 -5 202 - 199 19.2 44.1

Bebidas à base de leite (Milk-based drinks)
2001 55 0 0 55 0 55 - 55 5.3 100
2002 57 0 0 57 0 57 - 57 5.5 100

Outros produtos frescos (inclui nata)/Other dairy products (including cream)
2001 14 4 2 16 0 16 - 16 1.6 87.5
2002 16 4 3 17 0 17 - 17 1.6 94.1

Leite em pó e meio gordo/Whole and semi-skimmed milk powder
2001 8 10 8 10 2 8 - 8 0.8 100
2002 9 9 9 9 3 6 - 6 0.6 150

Leite em pó magro/Skimmed milk powder
2001 9 9 2 16 3 13 4 9 0.9 69.2
2002 12 4 7 9 -4 13 4 9 0.9 92.3

Manteiga/Butter
2001 25 2 10 17 0 17 - 17 1.7 147.1
2002 27 3 7 23 2 21 - 21 2 128.6

Queijo/Cheese
2001 83 22 3 102 -1 103 - 103 10 80.6
2002 82 24 2 104 -1 105 - 105 10.1 78.1

Queijo fundido/Processed cheese
2001 0 4 0 4 0 4 - 4 0.4 0
2002 0 3 0 3 0 3 - 3 0.3 0

Unidade/Unit: 103 t

Fonte/Source: INE
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6. EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO INTERNATIONAL

Em 2002 a balança comercial, no que diz respeito ao sector do "Leite
e Produtos Lácteos", apesar de deficitária, evoluiu favoravelmente.
Para este resultado contribuiu sobretudo a redução significativa do
valor global das entradas.

Da análise do comércio internacional de leite e lacticínios no ano de
2002, ressalta o facto de as entradas em volume, de leite e lacticínios
terem diminuído na maioria dos produtos; excepções feitas à
manteiga e ao queijo que registaram acréscimos de 47,8% e 4,9%.
Relativamente a 2001, o leite e natas em natureza, o leite e natas
concentrados e o iogurte registaram decréscimos de 11,6%, 33,3%
e 12,4%, respectivamente.

Para o mesmo período, no respeitante às saídas verificaram-se
acréscimos no leite e natas em natureza e no leite e natas
concentrados, de 24,2% e 50,2%. No iogurte, no queijo e na
manteiga registaram-se decréscimos, de 57,7%, 10,5% e 45,8%,
respectivamente.

Anote-se que o volume de entradas e saídas de iogurte,
relativamente ao ano de 2001, sofreu um decréscimo acentuado de
12,4% e 57,7% respectivamente. Este decréscimo ficou a dever-se
fundamentalmente à diminuição significativa das trocas com
Espanha.

Assim, no total de entradas e saídas de iogurte em 2001, o comércio
com Espanha representou respectivamente, 56,1% e 81,1%, contra
52,3% e 2,0% em 2002. Apesar desta situação que traduz um
decréscimo acentuado no volume de saídas para Espanha, verifica-
-se uma diminuição do défice relativamente ao ano anterior, dado
que o decréscimo do volume de entradas, supera substancialmente
o decréscimo do volume de saídas.

O saldo das entradas/saídas, que em 2001 se situou nos (-176 837
782 €) diminuiu  em 2002 para (-151 082 598 €), pelo que o défice
da balança comercial sofreu um decréscimo, no período em análise,
de 14,6%. Para isso contribuiu sobretudo a diminuição das entradas
e simultâneo aumento das saídas de leite e natas em natureza, leite
e natas concentradas, bem como, a acentuada diminuição das
entradas de iogurte, que em termos absolutos superara
substancialmente a diminuição das saídas do mesmo produto.

O queijo, embora seja o produto lácteo que, a seguir ao iogurte,
mais contribuiu para o défice da balança comercial neste sector (já
que as quantidades entradas são nitidamente superiores às saídas)
não teve interferência significativa na evolução de 2001 para 2002.

A este respeito importa ainda salientar que a manteiga foi o produto
que apresentou a evolução mais desfavorável face a 2001, em
resultado de um aumento das entradas e uma redução nas saídas.
Deste modo, e ao contrário do que se verificou em 2001, a manteiga
contribui negativamente para o saldo final da balança comercial.

6. TRADE BALANCE

In 2002, the trade balance in the milk and milk product sector,
although still negative, suffered a positive change. The significant
decrease in global imports contributed to this result.

Analysing the international milk and milk product trade in 2002, it
turns out that imports in volume of milk and milk products fell for
most products, except butter and cheese, which increased 47.8%
and 4.9%, respectively. As compared to 2001, raw milk and cream,
concentrated milk and cream and yoghurt fell 11.6%, 33.3% and
12.4%, respectively.

Over the same period, exports increased both for raw milk and
cream (+24.2%) and for concentrated milk and cream (50.2%).
Yoghurt, cheese and butter exports fell 57.7%, 10.5% and 45.8%,
respectively.

It should be noted that the volume of yoghurt imports and exports
slumped 12.4% and 57.7%, respectively. This decrease was
basically due to a significant fall in trading with Spain.

In fact, in 2001, trade with Spain accounted for, respectively, 56.1%
and 81.1% of total yoghurt imports and exports, whereas in 2002
these figures fell to 52.3% and 2.0% . In spite of this sharp fall in
exports to Spain, the deficit improved as compared to the previous
year, since the decrease in the volume of imports significantly
overshoots the decrease in exports.

The import/export balance, which in 2001 was -176 837 782 €,
fell in 2002 to -151 082 598 €), a 14.6% decrease for the trade
balance deficit. The decrease in imports was the major contributor
to this improvement, together with the simultaneous increase in
exports of raw milk and cream, and concentrated milk and cream,
as well as the sharp fall in yoghurt imports. The latter, in absolute
terms clearly overshoots the decrease in yoghurt exports.

Cheese, although it is the milk product that, right next to yoghurt,
has most contributed to the trade balance deficit (since imports are
clearly above exports), did not have a significant influence on the
changes occurred between 2001 and 2002.

It should also be noted that butter was the product that suffered
the worst changes as compared to 2001, with an import increase
and an export decrease. Therefore, unlike what happened in 2001,
butter provided a negative contribution to the final outcome of the
trade balance.
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EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL - SORO DE LEITE
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SALDO DA BALANÇA COMERCIAL (2001 E 2002)
TRADE BALANCE OUTPUT
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COMÉRCIO INTERNACIONAL DE LEITE E LACTICÍNIOS - 2002
MILK AND DAIRY PRODUCTS FOREIGN TRADE - 2002

ENTRADA/IMPORTS SAÍDA/EXPORTS
PRODUTO
PRODUCT Origem Toneladas Eur Destino Toneladas Eur

Origin Tonnes Eur Destiny Tonnes Eur

LEITE E NATAS ALEMANHA 1 206.5 2 052 767 A/PROVIS. BORDO (PT) 114.4 90 014
EM NATUREZA GERMANY STORES AND PROV. (TC)

RAW MILK BÉLGICA 50.3 78 930 A/PROVIS. BORDO (UE) 0.1 144
AND CREAM BELGIUM STORES AND PROV. (EU)

DINAMARCA 3.6 6 650 ALEMANHA 1.3 993
DENMARK GERMANY

ESPANHA 67 890.4 31 119 617 ANGOLA 629.5 454 991
SPAIN ANGOLA

FRANÇA 33 201.3 13 386 312 BÉLGICA 0.0 14
FRANCE BELGIUM

ITALIA 97.8 76 781 CABO VERDE 192.9 188 909
ITALY CAPE VERDE

PAISES BAIXOS 0.4 385 EGIPTO 0.0 19
NETHERLANDS EGYPT

EMIRADOS ARABES 0.1 54
ARAB EMIRATES

ESPANHA 186 076.1 69 297 158
SPAIN

FRANÇA 0.8 1 514
FRANCE

GUINÉ 1.9 1 348
GUINEA

GUINÉ BISSAU 7.0 3 903
GUINEA-BISSAU

ITÁLIA 33.1 22 275
ITALY

LUXEMBURGO 25.6 15 363
LUXEMBOURG

MACAU 42.3 26 314
MACAU

MOÇAMBIQUE 0.3 393
MOZAMBIQUE

NORUEGA 7.9 4 577
NORWAY

PAÍSES BAIXOS 0.3 387
NETHERLANDS

REINO UNIDO 43.9 35 427
UNITED KINGDOM

SÃO TOMÉ PRINCIPE 36.5 22 950
SÃO TOMÉ AND PRINCIPE

TAILÂNDIA 0.0 18
THAILAND

TOTAL 102 450.4 46 721 442 187 214.1 70 166 765
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COMÉRCIO INTERNACIONAL DE LEITE E LACTICÍNIOS - 2002
MILK AND DAIRY PRODUCTS FOREIGN TRADE - 2002

ENTRADA/IMPORTS SAÍDA/EXPORTS
PRODUTO
PRODUCT Origem Toneladas Eur Destino Toneladas Eur

Origin Tonnes Eur Destiny Tonnes Eur

LEITE E NATAS ALEMANHA 1 333.4 2 763 784 A/PROVIS. BORDO (PT) 1.3 2 232
CONCENTRADOS GERMANY STORES AND PROV. (TC)

CONCENTRATED BÉLGICA 131.8 276 104 ÁFRICA DO SUL 4.0 3 631
MILK AND CREAM BELGIUM SOUTH AFRICA

DINAMARCA 192.0 365 143 ALEMANHA 587.7 1 391 021
DENMARK GERMANY

E. U. AMÉRICA 0.0 310 ANGOLA 273.2 563 983
UNITED STATES ANGOLA

ESPANHA 6 729.6 12 378 580 ÁUSTRIA 127.5 255 921
SPAIN AUSTRIA

ESTÓNIA 16.5 31 138 BÉLGICA 415.8 893 177
ESTONIA BELGIUM

FRANÇA 933.2 2 494 860 BRASIL 0.1 40
FRANCE BRAZIL

IRLANDA 122.0 272 366 BULGÁRIA 32.0 37 600
IRELAND BULGARIA

ITÁLIA 1.9 5 251 CABO VERDE 228.2 157 393
ITALY CAPE VERDE

LETÓNIA 420.1 718 729 CANADÁ 0.0 459
LATVIA CANADA

LITUÂNIA 21.0 36 330 CUBA 0.0 6
LITHUANIA CUBA

PAÍSES BAIXOS 1 191.2 2 893 434 E. U. AMÉRICA 0.2 946
NETHERLANDS UNITED STATES

REINO UNIDO 64.7 120 089 ESPANHA 6 032.2 12 775 508
UNITED KINGDOM SPAIN

FRANÇA 2 920.0 8 887 573
FRANCE

GUINÉ 0.0 265
GUINEA

GUINÉ BISSAU 1.3 2 186
GUINEA BISSAU

IEMEN 18.9 103 342
YEMEN

ITÁLIA 1 782.3 4 772 001
ITALY

LIECHTENSTEIN 0.7 1 935
LIECHTENSTEIN

LUXEMBURGO 2.1 5 038
LUXEMBOURG

MACAU 0.3 330
MACAU

MALÁSIA 0.0 145
MALAYSIA

MARROCOS 200.0 226 000
MOROCCO

MOÇAMBIQUE 0.2 1 256
MOZAMBIQUE
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COMÉRCIO INTERNACIONAL DE LEITE E LACTICÍNIOS - 2002
MILK AND DAIRY PRODUCTS FOREIGN TRADE - 2002

ENTRADA/IMPORTS SAÍDA/EXPORTS
PRODUTO
PRODUCT Origem Toneladas Eur Destino Toneladas Eur

Origin Tonnes Eur Destiny Tonnes Eur

NORUEGA 0.1 115
NORWAY

PAÍSES BAIXOS 2 247.1 4 565 044
NETHERLANDS

REINO UNIDO 25.4 62 358
UNITED KINGDOM

ROMÉNIA 8.9 26 765
ROMANIA

SÃO TOMÉ PRINCIPE 0.9 2 121
SÃO TOMÉ AND PRINCIPE

SUÍÇA 5.5 15 477
SWITZERLAND

TAILÂNDIA 200.0 237 000
THAILAND

TAIWAN 0.0 5
TAIWAN

TOTAL 11 157.3 22 356 118 15 116.0 34 990 873

MANTEIGA ALEMANHA 0.7 4 111 A/PROVIS. BORDO (PT) 9.6 34 571
GERMANY STORES AND PROV. (TC)

BUTTER
BÉLGICA 4 006.0 12 681 494 A/PROVIS. BORDO (UE) 0.0 201
BELGIUM STORES AND PROV. (EU)

ESPANHA 1 288.7 4 727 334 ALEMANHA 711.2 2 066 805
SPAIN GERMANY

FRANÇA 1 508.3 4 675 176 ANDORRA 0.1 320
FRANCE ANDORRA

GRÉCIA 10.8 46 576 ANGOLA 118.9 279 991
GREECE ANGOLA

ITÁLIA 22.1 31 090 ÁUSTRIA 242.0 692 482
ITALY AUSTRIA

PAÍSES BAIXOS 26.9 62 410 BÉLGICA 786.7 2 248 923
NETHERLANDS BELGIUM

REINO UNIDO 2.8 6 709 CABO VERDE 0.5 3 599
UNITED KINGDOM CAPE VERDE

SUÉCIA 37.7 180 704 CANADÁ 3.2 14 552
SWEDEN CANADA

E. U. AMÉRICA 11.2 45 869
UNITED STATES

ESPANHA 947.0 2 733 360
ESPANHA

FRANÇA 1 629.1 4 730 489
FRANCE

ITÁLIA 48.6 140 361
ITALY

LUXEMBURGO 2.6 11 487
LUXEMBOURG

MACAU 0.8 3 750
MACAU
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MILK AND DAIRY

COMÉRCIO INTERNACIONAL DE LEITE E LACTICÍNIOS - 2002
MILK AND DAIRY PRODUCTS FOREIGN TRADE - 2002

ENTRADA/IMPORTS SAÍDA/EXPORTS
PRODUTO
PRODUCT Origem Toneladas Eur Destino Toneladas Eur

Origin Tonnes Eur Destiny Tonnes Eur

MARROCOS 638.0 785 674
MOROCCO

PAÍSES BAIXOS 138.5 344 243
NETHERLANDS

PAÍSES UE N/ DETERM. 0.1 184
UNDET. EU COUNT.

REINO UNIDO 1.5 7 769
UNITED KINGDOM

SÃO TOMÉ PRINCIPE 2.3 7 449
SÃO TOMÉ AND PRINCIPE

TOTAL 6 904.0 22 415 604 5 291.9 14 152 079

IOGURTE E ALEMANHA 11 992.3 11 620 759 A/PROVIS. BORDO (PT) 70.5 97 916
QUEFIR GERMANY STORES AND PROV. (TC)

YOGHURT ÁUSTRIA 24.3 34 015 ABAST./PROVIS. BORDO (UE) 0.5 706
AND KEFIR AUSTRIA STORES AND PROV. (EU)

BÉLGICA 7 209.4 9 523 564 ALEMANHA 0.5 950
BELGIUM GERMANY

DINAMARCA 5.6 14 444 ANDORRA 0.6 594
DENMARK ANDORRA

E. U. AMÉRICA 0.5 847 ANGOLA 199.0 478 205
UNITED STATES ANGOLA

ESPANHA 57 566.6 55 356 106 ARABIA SAUDITA 0.0 2
SPAIN SAUDI ARABIA

FRANÇA 33 318.0 34 866 938 BÉLGICA 1.2 2 871
FRANCE BELGIUM

ITÁLIA 0.9 5 205 CABO VERDE 4.2 9 819
ITALY CAPE VERDE

PAÍSES BAIXOS 3.9 12 423 COSTA RICA 0.0 17
NETHERLANDS COSTA RICA

ESPANHA 38.0 31 850
SPAIN

FRANÇA 1 468.2 1 509 573
FRANCE

GUINÉ 0.3 382
GUINEA

LUXEMBURGO 1.4 2 305
LUXEMBOURG

MACAU 0.4 1 074
MACAU

MARROCOS 1.6 3 919
MOROCCO

MAURITÂNIA 33.0 79 206
MAURITANIA

MOÇAMBIQUE 0.2 270
MOZAMBIQUE

NORUEGA 0.1 113
NORWAY
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COMÉRCIO INTERNACIONAL DE LEITE E LACTICÍNIOS - 2002
MILK AND DAIRY PRODUCTS FOREIGN TRADE - 2002

ENTRADA/IMPORTS SAÍDA/EXPORTS
PRODUTO
PRODUCT Origem Toneladas Eur Destino Toneladas Eur

Origin Tonnes Eur Destiny Tonnes Eur

PAÍSES BAIXOS 0.0 105
NETHERLANDS

REINO UNIDO 20.9 31 695
UNITED KINGDOM

SÃO TOMÉ PRINCIPE 5.3 10 464
SÃO TOMÉ AND PRINCIPE

SUÍÇA 0.2 720
SWITZERLAND

TOTAL 110 121.5 111 434 301 1 846.4 2 262 756

QUEIJO E REQUEIJÃO ALEMANHA 5 650.4 16 698 294 A/PROVIS. BORDO (PT) 120.8 463 234
GERMANY STORES AND PROV. (TC)

CHEESE AND
CURD CHEESE ÁUSTRIA 77.4 235 801 A/PROVIS. BORDO (UE) 0.3 1 394

AUSTRIA STORES AND PROV. (EU)

BÉLGICA 141.9 439 233 ÁFRICA DO SUL 2.0 8 979
BELGIUM SOUTH AFRICA

DINAMARCA 1 056.5 4 366 639 ALEMANHA 11.0 58 854
DENMARK GERMANY

E. U. AMÉRICA 15.0 76 355 ANDORRA 4.0 25 422
UNITED STATES ANDORRA

ESPANHA 12 766.9 35 089 402 ANGOLA 461.5 1 924 618
SPAIN ANGOLA

FINLÂNDIA 0.0 255 ANTILHAS HOLAND. 0.7 2 883
FINLAND DUTCH ANTILLES

FRANÇA 5 293.4 14 699 574 ÁUSTRIA 286.1 645 033
FRANCE AUSTRIA

ITÁLIA 108.9 767 048 BÉLGICA 9.3 58 361
ITALY BELGIUM

LUXEMBURGO 446.5 1 521 577 BRASIL 11.3 86 526
LUXEMBOURG BRAZIL

NORUEGA 6.1 34 842 CABO VERDE 7.2 40 823
NORWAY CAPE VERDE

PAÍSES BAIXOS 763.5 2 659 600 CANADÁ 133.0 996 118
NETHERLANDS CANADA

REINO UNIDO 536.7 1 908 692 CONGO 1.0 6 665
UNITED KINGDOM CONGO

SUÍÇA 93.4 620 174 E. U. AMÉRICA 545.1 2 701 290
SWITZERLAND UNITED STATES

ESPANHA 459.5 1 599 068
SPAIN

FILIPINAS 0.1 1 450
PHILIPPINES

FRANÇA 120.0 582 680
FRANCE

GUINÉ BISSAU 1.0 909
GUINEA-BISSAU

ISRAEL 0.0 27
ISRAEL
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MILK AND DAIRY

COMÉRCIO INTERNACIONAL DE LEITE E LACTICÍNIOS - 2002
MILK AND DAIRY PRODUCTS FOREIGN TRADE - 2002

ENTRADA/IMPORTS SAÍDA/EXPORTS
PRODUTO
PRODUCT Origem Toneladas Eur Destino Toneladas Eur

Origin Tonnes Eur Destiny Tonnes Eur

ITÁLIA 6.5 28 246
ITALY

LUXEMBURGO 29.9 137 738
LUXEMBOURG

MACAU 5.2 41 054
MACAU

MOÇAMBIQUE 1.7 17 538
MOZAMBIQUE

NAMIBIA 0.1 239
NAMIBIA

PAÍSES BAIXOS 139.2 263 803
NETHERLANDS

R. D. CONGO (ZAIRE) 0.0 607
DEMOCRATIC CONGO
REPUBLIC (ZAIRE)

REINO UNIDO 8.7 55 138
UNITED KINGDOM

SÃO TOMÉ PRINCIPE 3.7 18 604
SÃO TOMÉ AND PRINCIPE

SUÍÇA 34.7 201 444
SWITZERLAND

TIMOR 0.7 4 483
TIMOR

TOTAL 26 965.5 79 117 486 2 404.9 9 973 228

SORO DE LEITE ALEMANHA 477.6 851 848 ALEMANHA 889.4 478 494
GERMANY GERMANY

WHEY

BÉLGICA 110.0 105 152 ANGOLA 0.0 79
BELGIUM ANGOLA

DINAMARCA 105.0 353 130 BÉLGICA 147.7 63 647
DENMARK BELGIUM

ESPANHA 748.1 464 760 BRASIL 9.0 8 370
SPAIN BRAZIL

FRANÇA 1 994.0 1 235 894 CABO VERDE 0.0 5
FRANCE CAPE VERDE

IRLANDA 46.9 204 610 ESPANHA 3 311.0 1 228 881
IRELAND SPAIN

PAÍSES BAIXOS 101.8 97 907 FRANÇA 2.0 3 614
NETHERLANDS FRANCE

ITÁLIA 160.0 95 033
ITALY

PAÍSES BAIXOS 1 982.7 851 830
NETHERLANDS

TOTAL 3 583.4 3 313 301 6 501.8 2 729 953

Fonte/Source:  I.N.E. (dados provisórios/provisional data)
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ENTRADA/IMPORTS SAÍDAS/EXPORTS

PRODUTO 2001 2002 2001 2002
PRODUCT

Toneladas EUR Toneladas EUR Toneladas EUR Toneladas EUR
Tons Tons Tons Tons

CAVALOS REPRODUTORES 6.0 69 582 - - 37.2 243 803 30.2 167 679
DE RAÇA PURA
PURE-BREED BREEDING HORSES

OUTROS CAVALOS - - 8.6 34 159 - - - -
OTHER HORSES

COELHOS DOMÉSTICOS 3 279.3 5 772 838 3 651.8 5 126 441 - - - -
DOMESTIC RABBITS

POMBOS 0.3 52 722 0.3 53 785 - - 0.0 45
PIGEONS

OUTROS ANIMAIS VIVOS 92.6 2 450 543 130.5 3 424 175 55.8 650 149 65.6 886 109
OTHER LIVE ANIMALS

CARNE/MIUDEZAS DE 465.0 508 390 199.2 262 039 16.8 80 797 19.1 67 842
CODORNIZES
QUAIL MEAT

CARNE/MIUDEZAS DE 1 989.5 6 931 144 1 980.0 5 468 921 6.3 31 626 4.5 18 127
COELHO
RABBIT MEAT

CARNE/MIUDEZA DE LEBRE 697.1 1 449 996 929.5 1 617 835 1.3 3 724 - -
HARE MEAT

CARNE DE ASININO E MUAR 3.3 10 316 0.1 141 - - - -
DONKEY/MULE MEAT

CARNE DE CAVALO 39.4 197 507 30.7 117 643 - - - -
HORSEMEAT

CARNE/MIUDEZA DE POMBO 26.2 69 449 1.8 28 351 - - - -
PIGEON MEAT

MIUDEZAS DE OVINO E CAPRINO 109.2 144 962 93.4 105 015 - - - -
SHEEP/GOAT OFFALS

OUT. CARNES  E MIUDEZAS 573.7 2 413 905 300.4 1 280 064 1.0 4 434 6.8 15 240
OTHER MEAT/OFFALS

CONSERVAS DE  CARNE 1 267.0 3 561 390 1 060.8 2 998 735 66.3 201 670 24.4 52 244
DE BOVINO
BEEF AND VEAL PRESERVES

CONSERVAS DE  CARNE 3 732.8 10 886 920 3 376.5 9 984 595 1 252.3 3 179 332 1 677.2 3 419 614
DE SUÍNO
PIGMEAT PRESERVES

OUTRAS CONSERVAS DE  CARNE 2 430.1 8 875 923 2 728.0 9 774 544 169.9 624 887 83.4 374 807
PIGMEAT PRESERVES

ENCHIDOS DE  CARNE 8 390.4 22 664 847 8 625.8 22 084 557 13 826.9 20 854 128 13 443.3 21 439 394
MEAT SAUSAGES

CARNES/MIUD. SECAS OU 12.7 32 741 5.2 33 561 0.0 402 0.0 253
FUMADAS DE BOVINO
SMOKED/SALTED/ DRIED
BOVINE MEAT/OFFALS

CARNES/MIUD. SECAS OU 4 687.2 22 879 975 6 073.0 27 592 166 957.0 3 084 296 1 888.6 4 484 953
FUMADAS DE SUÍNO
SMOKED/SALTED/ DRIED
PIG MEAT/OFFALS

OUTRAS CARNES/MIUD. SECAS, 7.8 65 286 28.6 89 128 0.2 1 564 0.7 4 762
SALG. OU FUMADAS
OTHER SMOKED/SALTED/
DRIED MEAT/OFFALS

GORDURAS DE PORCO E AVES 1 229.4 2 169 404 1 182.2 1 962 456 58.2 60 263 30.7 75 189
PIG AND POULTRY FAT

MEL NATURAL 1 991.6 3 027 259 6 583.4 21 575 052 1 299.6 1 980 390 1 990.2 4 261 704
NATURAL HONEY

Fonte/Source:  I.N.E. (2002 - dados provisórios/provisional data)

COMÉRCIO INTERNACIONAL DE OUTROS PRODUTOS ANIMAIS
INTERNATIONAL TRADE OF OTHER ANIMAL PRODUCTS
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ENTRADA/IMPORTS SAÍDAS/EXPORTS

PRODUTO 2001 2002 2001 2002
PRODUCT

Toneladas EUR Toneladas EUR Toneladas EUR Toneladas EUR
Tons Tons Tons Tons

ARROZ BRANQUEADO 8 566.3 4 823 589 6 937.5 3 954 009 529.7 427 619 1 179.5 795 392

MILLED RICE

ARROZ COM CASCA 46 507.7 14 426 834 21 583.1 6 511 317 1 746.7 421 117 16.5 11 348

RICE IN THE HUSK

ARROZ DESCASCADO 66 627.1 22 794 216 61 411.0 20 245 239 12.0 10 706 739.3 309 565

HUSKED RICE

ARROZ P/ SEMENTE 1 633.3 756 153 2 215.4 990 920 - - - -

SEED RICE

ARROZ SEMIBRANQUEADO 1 120.2 570 478 481.6 387 802 16.3 13 661 34.0 30 003

SEMI-MILLED RICE

ARROZ TRINCAS 2 419.7 757 500 1 790.7 612 904 6 877.5 2 062 928 6 949.8 2 199 548

BROKEN RICE

AVEIA 15 846.5 2 300 564 8 875.2 1 116 640 194.0 49 624 361.9 55 962

OATS

CENTEIO 14 428.9 1 889 147 21 006.8 2 622 238 703.7 95 823 0.0 7

RYE

CEVADA 316 934.6 42 514 398 359 387.8 47 475 467 14 842.3 2 085 813 49 977.2 6 787 543

BARLEY

CEVADA P/ SEMENTE 406.5 98 132 69.2 20 850 - - - -

SEED BARLEY

MILHO 1 220 166.3 162 782 355 1 182 717.5 155 766 193 2 833.7 548 641 14 377.0 2 481 597

MAIZE

MILHO HÍBRIDO P/ SEMENTE 4 212.6 10 433 062 4 480.7 10 914 378 549.6 1 158 907 507.9 1 158 120

SEED HYBRID MAIZE

MILHO P/ SEMENTE - OUTRO 396.6 209 902 112.7 64 996 0.2 721 0.8 346

SEED MAIZE - OTHER

TRIGO MOLE E MIST. 1 288 667.9 179 843 623 1 451 199.5 186 223 830 68 481.7 9 669 436 120 254.7 16 509 606
TRIGO/CENT.

SOFT WHEAT AND MASLIM

TRIGO E MIST. TRIG/CENT. 105 560.4 15 753 267 111 409.0 14 968 670 2 154.7 316 821 1 768.0 251 469
P/ SEM.

WHEAT AND SEED MASLIN

OUTROS CEREAIS 455.4 163 621 293.2 132 095 0.4 730 19.9 3 190

OTHER CEREALS

SORGO 1 334.2 299 181 1 250.1 227 983 60.2 24 427 46.1 12 371

SORGHUM

SORGO HÍBRIDO P/ SEMENTE 465.6 346 948 568.7 515 294 22.6 26 394 66.9 73 233

SEED HYBRID SORGHUM

T. MOURISCO, PAINÇO 8 258.5 2 870 665 8 477.9 3 684 159 91.7 44 193 78.7 57 828
E ALPISTA

BUCKWHEAT, MILLET AND
CANARY SEED

TRIGO DURO 208 694.6 37 370 271 78 639.3 15 429 848 33 201.3 4 861 526 63 111.2 8 598 166

DURUM WHEAT

TRITICALE 70.5 24 511 50.0 19 129 427.4 59 281 2 253.7 277 330

TRITICALE

TOTAL 3 312 773.4 501 028 417 3 322 957.0 471 883 961 132 745.6 21 878 368 261 743.1 39 612 624

Fonte/Source:  I.N.E. (2002 - dados provisórios/provisional data)

COMÉRCIO INTERNACIONAL DE CEREAIS
INTERNATIONAL TRADE OF CEREALS
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ENTRADA/IMPORTS SAÍDAS/EXPORTS

PRODUTO 2001 2002 2001 2002
PRODUCT

Toneladas EUR Toneladas EUR Toneladas EUR Toneladas EUR
Tons Tons Tons Tons

MANDIOCA 216 601.4 18 104 234 118 857.8 11 293 333 940.6 115 041 548.6 203 738

CASSAVA

T. MOLE E MIST. T./CENTEIO* 1 288 667.9 179 843 623 1 451 199.5 186 223 830 68 481.7 9 669 436 120 254.7 16 509 606

SOFT WHEAT AND MIX MASLIN

CEVADA* 316 934.6 42 514 398 359 387.8 47 475 467 14 842.3 2 085 813 49 977.2 6 787 543

BARLEY

AVEIA 15 846.5 2 300 564 8 875.2 1 116 640 194.0 49 624 361.9 55 962

OATS

MILHO* 1 220 166.3 162 782 355 1 182 717.5 155 766 193 2 832.7 548 641 14 377.0 2 481 597

MAIZE

SORGO* 1 334.2 299 181 1 250.1 227 983 60.2 24 427 46.1 12 371

SORGHUM

SOJA* 1 016 010.4 220 227 480 1 166 264.6 254 762 294 14 023.3 3 463 075 9 060.0 2 235 353

SOYA

GIRASSOL* 173 603.5 44 143 549 160 891.6 48 735 244 4 961.4 1 465 906 82.7 28 910

SUNFLOWER

COLZA / NABO SILVESTRE* 880.9 265 649 750.0 335 087 2.4 1 026 48.4 11 192

RAPE/TURNIP RAPE

FARINHA  DE  LUZERNA 46 121.1 5 189 245 35 756.3 4 716 405 0.2 41 49.5 6 411

LUCERNE MEAL

GORDURAS ANIMAIS 907.8 318 149 199.6 89 327 - - - -

ANIMAL FATS

MELAÇOS 65 855.0 6 477 859 46 875.4 4 375 304 821.3 117 666 3 054.0 325 291

MOLASSES

FARINHA DE CARNE 3.0 6 458 21.7 23 902 10.8 32 043 13.3 41 116

MEAT MEAL

FARINHA DE PEIXE 13 669.7 6 718 910 11 600.5 6 926 060 1 212.8 519 176 542.2 331 404

FISH MEAL

CORN GLUTEN FEED 554 223.3 59 575 389 520 629.6 51 833 749 29 361.6 3 763 489 29 441.3 3 420 789

SÊMEAS / FARELOS 25 638.5 3 589 872 21 745.7 2 460 108 5 797.5 691 312 8 029.1 938 090

SHARPS

POLPA DE BETERRABA 251.9 16 713 2 302.1 45 760 7 329.5 859 019 12 453.9 1 764 263

SHUGAR BEET PULP

SUB-PROD. DA IND. CERVEJA 73 939.1 9 758 439 64 012.2 7 539 850 126.4 18 768 1 169.0 150 456

BREWING INDUSTRY
BY-PRODUCTS

BAGAÇO DE SOJA 269 096.8 57 333 755 208 635.5 42 192 617 165 270.4 37 998 969 189 852.7 42 708 032

SOYA OILCAKES

BAGAÇO DE AMENDOIM 1 300.0 237  431 - - - - - -

PEANUT OILCAKES

OUTROS  BAGAÇOS 151 075.1 12 774 754 121 416.7 11 113 446 7 892.2 817 034 3 477.6 357 536

OTHER OILCAKES

BAGAÇOS DE FRUTA 137 234.0 12 241 728 143 654.1 12 661 439 2 574.6 72 038 454.7 46 621

POMACE

PREPARAÇÕES P/ AL. ANIMAL** 84 457.9 52 929 886 68 134.5 49 694 554 8 401.2 3 572 482 15 001.3 4 884 617

PROCESSED FEEDINGSTUFFS

*cereal total, excepto o destinado a sementeira
**excluindo as destinadas a cães e gatos e o Corn Gluten Feed
Fonte/Source:  I.N.E. (2002 - dados provisórios/provisional data)

COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL
INTERNATIONAL TRADE OF FEEDINGSTUFFS





284

ANÁLISE DA CONJUNTURA DO SECTOR DOS ALIMENTOS COMPOSTOS EM 2002 E PERSPECTIVAS DE EVOLUÇÃO
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OVERVIEW OF THE MIXED FEED SECTOR IN 2002 AND OUTLOOK FOR 2003

1. PRODUÇÃO DE ALIMENTOS
COMPOSTOS

Marcado pelas crises da pecuária - designadamente na avicultura,
suinicultura e produção de leite, pela ultrapassagem da quota
leiteira – e por uma conjuntura económica fortemente negativa, o
ano de 2002 caracterizou-se por elevados prazos de recebimento e,
consequentemente, encargos financeiros acrescidos, assumindo-se
a Indústria como o principal financiador da actividade pecuária. Pese
embora esta tendência, o mercado ainda registou um incremento,
devido ao aumento da procura de alimentos para suínos e outros
animais. Em 2002, os alimentos para aves lideraram o mercado
nacional, com uma quota de 36.5%, seguindo-se os alimentos para
suínos (32%), os alimentos para bovinos (25.5%) e os alimentos
destinados aos outros animais (6%). Inserido num  mercado
fortemente competitivo, quer a montante quer a jusante, são
enormes os desafios que se colocam a este sector, decorrentes da
revisão intercalar da PAC, do alargamento da União Europeia aos
países do Leste e das negociações da Organização Mundial do
Comércio e do cumprimento das normas relativas à segurança
alimentar, ambiente e bem estar animal. Nesta perspectiva é
fundamental que a União Europeia imponha às importações de países
terceiros, as mesmas regras que exige aos operadores comunitários,
sob pena de por em causa a competitividade da Fileira Pecuária e a
protecção dos consumidores.
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PRODUÇÃO POR ESPÉCIES

Em termos da evolução da produção associada, registou-se um
crescimento de 2.2%, para uma produção de 3 479 milhares de
toneladas, incremento que se ficou a dever fundamentalmente ao
movimento associativo da IACA, em que as entradas de novas
empresas compensaram as saídas de alguns associados, ou seja, o
crescimento real do mercado deverá ter-se situado em torno dos
1.1%, decorrentes da análise da nossa amostra mensal.
Relativamente às diferentes espécies animais, a produção de
alimentos para aves registou uma relativa estagnação (0.3%), os
alimentos para suínos um incremento de 7.8% (neste segmento é
mais evidente o impacto das novas empresas associadas) e os

1. MIXED FEED PRODUCTION

The year 2002 was marked by several livestock crises in poultry,
pig and milk production (the latter due to the overshooting of the
milk quota) and by a very negative economic situation, featuring
long payment time limits and consequently, higher costs, the
industry being the major investor in the livestock activity.  In spite
of this trend, the market managed to improve, due to the rising
demand in feed for pigs and other livestock. In 2002, poultry
feedstuffs led the domestic market, with a 36.5% share, followed
by pig feed (32%), cattle feed (25.5%) and other animal feed (6%).
This sector, which is part of a very competitive market, both
upstream and downstream, faces huge challenges, resulting from
the CAP mid-term review, from the EU enlargement to Eastern
European countries and from WTO negotiations, and also from the
need to comply with rules regarding food safety, environment and
animal welfare.  Therefore, it is vital that the European Union sets
the same rules to imports from third countries as it imposes on
Community operators. Otherwise, it will undermine the
competitiveness of the livestock production and distribution chain
and consumer protection.

PRODUCTION PER SPECIES

In terms of the changes in associated production, there was a 2.2%

increase, for a3 479 thousand ton output, which was basically due

to the IACA associative movement, where the membership of new

holdings offsets the departure of others. Therefore, the actual market

increase should have been around 1.1%, resulting from the analysis

of our monthly sample. As regards the different animal species,

poultry feed production remained rather stagnant (0.3%) pig

feedstuffs increased 7.8% (the impact of new associated holdings

is more noticeable in this segment) and other animal feed increased
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alimentos para "outros animais" uma subida de 6.3%. No que
respeita aos alimentos para bovinos, a produção associada regista
uma quebra de 2.3%, valor que não deverá estar de acordo com a
evolução real do mercado, uma vez que os dados da amostra mensal
representativa nos indicam um crescimento de 1.1%. O facto de
existirem empresas que produzem alimentos para ruminantes noutras
unidades, algumas delas fora do universo da nossa associação,
permitirão explicar este desvio.

Condicionados pela evolução dos preços das matérias primas, os
preços dos alimentos compostos acompanharam essa tendência,
constatando-se uma estabilidade/diminuição nas principais
referências, o que significa uma quebra significativa em termos reais.
A indústria de alimentos compostos continua fortemente empenhada
na oferta de produtos de melhor qualidade ao mais baixo preço,
contribuindo para a competitividade da pecuária nacional. No
entanto, face às dificuldades do mercado, o ano de 2002,
caracterizou-se, uma vez mais, tal como no ano anterior, pela
compressão das margens e prazos de recebimento dilatados.

2. CONSUMO DE MATÉRIAS PRIMAS

Relativamente ao consumo de matérias primas, continuando a não
poder utilizar proteínas animais transformadas na alimentação
animal, assistimos a um reforço do consumo de cereais em cerca de
10.3%, consolidando a tendência demonstrada nos últimos anos,
com uma taxa de incorporação de cerca de 44.1%. O consumo de
sementes e bagaços de oleaginosas, pese embora a impossibilidade
da utilização de farinhas de carne, registou uma quebra de 1.1%
com um nível de incorporação da ordem dos 25.0%.

Os produtos de substituição de cereais (PSC), pela menor
competitividade face aos cereais registam uma diminuição de 6.6%,
com uma taxa de utilização de 17.5%. Quanto às matérias primas
diversas, assistimos igualmente a um decréscimo, de 3.1 %, com
uma taxa de incorporação de 13.4%.

Quadro 2 - Consumo de Matérias Primas / Table 2 - Raw Material Consumption

1000 Toneladas/Tonnes

2001 2002 Var. 02/01 (%) Quota/Share 2001 (%) Quota/Share 2002 (%)

Cereais/Cereals 1 391 1 535 10.4 40.9 44.1

Sem/Bagaços/Oilseeds/ 880 870 -1.1 25.9 25.0
Oilcakes

CPS/PSC 651 608 -6.6 19.1 17.5

Outras/Other 481 466 -3.1 14.1 13.4

Fonte/Source:  IACA

Quadro 1 - Produção de Alimentos Compostos / Table 1 - Production of Mixed Feed

1000 Toneladas/Tonnes

2001 2002 Var. 02/01 (%) Quota/Share 2001 (%) Quota/Share 2002 (%)

Aves/Poultry 1 267 1 271 0.3 37.2 36.5

Bovinos/Cattle 911 890 -2.3 26.8 25.6

Suínos/Pigs 1 034 1 115 7.8 30.4 32.1

Outros/Others 191 203 6.3 5.6 5.8

TOTAL 3 403 3 479 2.2 100 100

Fonte/Source:  IACA

6.3%. As for cattle feed, associated production fell 2.3%, a figure

that should not correspond to the actual market changes, since

monthly sample data indicate a 1.1% increase. This is probably

explained by the fact that there are holdings producing ruminant

feed in other units, some of which are outside the universe of this

association.

Conditioned by changes in raw material prices, mixed feed prices

followed that trend, with stability/decrease in the main references,

which means a significant fall in real terms. The mixed feed industry

continues to be fully committed to providing higher quality products

at the lowest prices, thus contributing to the competitiveness of

Portuguese livestock production.  However, in 2002, marketing

difficulties led to a further decrease in profit margins and to a

lengthening in payment time limits.

2. RAW MATERIAL CONSUMPTION

As to raw material consumption, since it is still not possible to use

processed animal proteins in feedstuffs, cereal consumption

increased 10.3%, reinforcing the last few years trend, with an

incorporation level of approximately 44.1%. Consumption of

oilseeds and oilcakes, despite the prohibition on the use of meat

flours, fell 1.1% with an incorporation level of about 25.0%.

Cereal substitutes (CS), less competitive than cereals, fell 6.6%,

with an utilisation rate of 17.5%. As to other raw materials, there

was also a decrease, 3.1 %, with an incorporation level of 13.4%.
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3. PERSPECTIVAS DE EVOLUÇÃO

As principais ameaças e oportunidades para a evolução da industria
de alimentos compostos para animais e, consequentemente, para a
Fileira Pecuária, estão bem identificadas desde há muito, mantendo-
-se os problemas estruturais sobretudo ao nível do aprovisionamento
de matérias primas, designadamente a forte dependência externa
e os custos das operações portuárias que oneram os preços dos
nossos produtos. Como ameaças temos as importações crescentes
de produtos animais na satisfação do consumo nacional; o controle
e fiscalização dos produtos, nacionais e importados, a carecer de
um contínuo reforço, de forma a relançar a confiança dos
consumidores; a rápida expansão e concentração em termos de
centrais de compras das modernas formas de distribuição que não
tem sido acompanhada por igual movimento do lado da oferta da
produção nacional, bastante heterogénea e pulverizada, provocando
uma compressão nas margens dos produtores e tendência de baixa
de preços; os autoprodutores de alimentos compostos e a tendência
para a utilização de misturas nas explorações pecuárias, situação
que carece de medidas urgentes no âmbito da regulamentação e
fiscalização deste tipo de alimentos, aspecto tanto mais importante
dado que os alimentos compostos representam apenas cerca de
1/3 da alimentação animal, o que significa que toda a alimentação
deve ser controlada do mesmo modo de forma a que seja possível
garantir uma maior segurança alimentar; os problemas ambientais
e de bem estar animal que tendem a diminuir os efectivos e a
deslocalizar explorações pecuárias; a imagem da carne que tem sido
tão fortemente degradada, em que a utilização de substâncias
proibidas, os problemas sanitários, a BSE, os resíduos de antibióticos,
os OGM’s conduzem a uma desconfiança no consumidor,
colocando-se cada vez mais o problema da segurança alimentar
que continuará a ser a principal preocupação de todos, operadores
e Administração Pública, nos próximos anos.

Como oportunidades, temos o potencial de crescimento do consumo
de carnes face à média europeia; as possibilidades de exportação
de carnes, sobretudo ao nível da pecuária intensiva e
designadamente no sector avícola;  a modernização da actividade
pecuária, em termos de genética e de maneio; a certificação e
controle da qualidade dos produtos, designadamente a identificação
dos animais e rotulagem da carne, produzida de acordo com critérios
bem definidos, dadas as exigências dos consumidores, ou seja, a
segurança alimentar constitui, ela própria uma oportunidade para
as empresas se situarem em patamares de qualidade superior. De
resto, a crise da BSE de 2000, confirmou que a quebra no consumo
de carne de bovino atingiu essencialmente a carne importada,
demonstrando uma apetência do consumidor pela carne de origem
nacional, aspecto que importa potenciar no futuro e alargar a todo
o tipo de produtos animais.

No entanto, no curto/médio prazo, perspectivam-se grandes desafios
para o nosso sector, dadas as dificuldades da pecuária, as
modificações ao nível legislativo previstas no Livro Branco (dioxinas,
substâncias indesejáveis, fórmula aberta, lista positiva, etiquetagem
e rastreabilidade dos OGM’s, antibióticos), legislação na área do
ambiente e bem-estar animal, negociações internacionais (OMC,
reforma da PAC) e problemas ligados à segurança alimentar.

A alimentação constitui o principal encargo das explorações
pecuárias, representando em alguns casos, cerca de 70% dos custos
de produção, pelo que, sobretudo ao nível da pecuária intensiva,
da competitividade futura dos alimentos compostos depende a
capacidade concorrencial da pecuária nacional e a sua sobrevivência

3. OUTLOOK

The main threats and opportunities to the development of the mixed

feed industry, and consequently to the livestock production and

distribution chain, have long been identified. Structural problems

in terms of raw material supply persist, particularly a strong

dependence on foreign markets and high port operation costs, which

increase prices.

Major threats are: the increasing imports of animal products to

meet domestic consumption; the control and inspection of national

and imported products, which need to be reinforced in order to

boost consumer’s trust; the swift expansion and concentration in

purchase centres of modern distribution methods, which have not

been matched in terms of domestic supply, very heterogeneous

and scattered, leading to receding profit margins and to price falls;

the autoproducers of mixed feed and the tendency to use mixtures

in livestock farms, a situation that requires urgent regulation and

control measures (this is all the more important since mixed feed

accounts for only 1/3 of total feedingstuffs, which means that all

animal feeding should be controlled in a similar way, in order to

guarantee higher food safety); environmental and animal welfare

problems that tend to reduce the number of animals and to relocate

livestock farms; meat image, which has been so heavily smeared,

with the use of prohibited substances, sanitary problems, BSE,

antibiotic residues, GMO leading to a lack of trust on the part of

the consumer and making the food safety problem a major concern

for all, operators and public administration, for the next few years.

Major opportunities are: the growth potential in meat consumption

as compared to the European average; the possibilities in terms of

meat exports , particularly for intensive livestock rearing and for

the poultry sector; the modernisation of livestock activities, in terms

of genetics and husbandry; product quality certification and control,

namely animal identification and the labelling of meat produced

according to specific criteria to meet consumers’ demands. This

means that food safety itself is an opportunity for farm holdings to

reach higher quality levels. In fact, the 2000 BSE crisis confirmed

that the fall in beef consumption mainly hit imported meat,

consumers having turned to domestic meat, something that must

be fostered in the future and extended to all kinds of animal

products.

However, in the short/medium term the sector will be facing major

challenges, given the difficulties in the livestock sector, the

legislation amendments forecast in the White Paper (dioxins,

undesirable substances, open formula, positive list, GMO labelling

and traceability, antibiotics), the legislation in the environmental

and animal welfare area, international negotiations (WTO, CAP

reform) and the problems related to food safety.

Feeding is the major cost in livestock farms, accounting in some

cases for around 70% of production costs. Therefore, and

particularly regarding intensive livestock rearing, the

competitiveness of the domestic livestock production and its survival
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no curto médio/prazo. Nesta perspectiva, existem dois aspectos
fundamentais e que directamente se inter-relacionam: a
competitividade e a segurança alimentar, onde se levantam um
conjunto de questões que irão marcar de uma forma decisiva os
futuros acordos da Organização Mundial do Comércio, ao nível dos
acordos SPS (sanitários e fitossanitários). Portugal tem de criar
condições para minorar os custos de aprovisionamento de matérias-
-primas para a indústria de alimentos compostos, condição
indispensável para que a pecuária nacional possa ser competitiva,
pelo que continuamos a defender a transferência de stocks de
intervenção de cereais de países excedentários para os deficitários
como o nosso e  uma política europeia de cereais que privilegie o
mercado interno em detrimento das exportações para o mercado
mundial. No âmbito da revisão intercalar da PAC, Portugal tem  de
negociar medidas de excepção para o nosso país, de forma a
ultrapassar o nosso problema estrutural no aprovisionamento de
matérias primas e criar condições de maior competitividade para a
Fileira. As aprovações ou as retiradas de produtos têm de basear-se
na evidência científica e não nas percepções e emoções dos
consumidores e devemos exigir nas importações de produtos de
países terceiros os mesmos princípios e iguais restrições às que são
impostas aos operadores da União Europeia, sob pena de assistirmos
a uma deslocalização das empresas para fora do espaço europeu e
à asfixia completa da pecuária.

A produção de alimentos compostos em 2002 situou-se em 124.9
milhões de toneladas na União Europeia (excluindo-se a Grécia e o
Luxemburgo), um recuo de cerca de 1.5 milhões de toneladas
comparativamente a 2001 (-1.2%). No seu conjunto, as tendências
da produção de alimentos compostos, situam-se num intervalo entre
a quebra de 9% para a Holanda e um incremento de 7% para a
Irlanda.  Em 2003, de acordo com as previsões da FEFAC, a produção
de alimentos para bovinos deverá conhecer uma nova quebra, de
cerca de 2.0% em 2003. Para a produção de alimentos para suínos,
espera-se uma redução de 1.0%, enquanto que a crise vivida por
alguns países ao nível da fileira avícola, na sequência da peste aviária
que afectou a Holanda, a Bélgica e a Alemanha, deverá conduzir a
uma quebra na produção de alimentos para aves em valores
superiores a 3%. No seu conjunto, a produção de alimentos
compostos na União Europeia, poderá diminuir entre 1 a 2%. Para
Portugal, pelas actuais tendências de mercado e à nossa
especificidade, a quebra em 2003 será certamente superior à média
comunitária.

in the short/medium term depends on the future competitiveness

of mixed feed. Therefore, there are two closely related and vital

issues: competitiveness and food safety, which raise a number of

questions that will decisively shape the future agreements within

the WTO, as regards SPS (animal and plant health). Portugal has to

create conditions to reduce raw material supply costs for the mixed

feed industry, a crucial condition for the competitiveness of the

national livestock production. Therefore, we continue to defend

the transfer of cereal intervention stocks from surplus countries to

deficit countries, such as Portugal, and a European cereal policy

that benefits the internal market to the detriment of world market

exports. Within the CAP mid-term review, Portugal will have to

negotiate exception measures, in order to overcome its structural

problem in the supply of raw materials and to create more

competitive conditions for the chain. Product approvals or

withdrawals have to rely on scientific evidence and not on

consumers' perceptions or emotions and we must demand that

imports from third countries comply to the same principles and

suffer similar restrictions as those imposed on EU operators.

Otherwise, companies will relocate to outside the EU and livestock

production will stifle.

EU mixed feed output in 2002 was 124.9 million tons (excluding

Greece and Luxembourg), a 1.5 million ton fall from 2001 (-1.2%).

Overall, trends for mixed feed production range from a 9% fall in

the Netherlands to a 7% increase in Ireland.  In 2003, according to

FEFAC, the production of cattle feedingstuffs should fall again

(-2.0%). A 1.0% fall is expected for pig feed production, whereas

the poultry chain crisis that affected certain countries , following

the outburst of fowl plague in the Netherlands, Belgium and

Germany, should lead to a >3% fall in poultry feed production.

Altogether, the production of mixed feed in the EU could fall

between 1% and 2%. In Portugal, given the current market trends

and our specificity, the fall in 2003 should certainly be steeper

than the Community average.
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Evolução da Produção de Alimentos Compostos para Animais
Mixed Feed Production per Species
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ORGANISMOS PÚBLICOS DE INTERESSE PARA O SECTOR PECUÁRIO

AGÊNCIA PORTUGUESA DE SEGURANÇA ALIMENTAR
R. Elias Garcia, 30 - 2704-507 VENDA NOVA - AMADORA
Telef.: 214758200 - Fax: 214749029
E-mail: agencia@agencialimentar.min-agricultura.pt

AUDITOR DO AMBIENTE - MADRP
Praça do Comércio - 1149-010 LISBOA
Telef.: 213463504 - Fax: 213470356
E-mail: aa@min-agricultura.pt

DIRECÇÃO GERAL DAS ALFÂNDEGAS E IMPOSTOS ESPECIAIS SOBRE O CONSUMO
R. Alfândega, 5 - 1149-006 LISBOA
Telef.: 218813800 - Fax: 218813700
E-mail: dgaiec@dgaiec.min-financas.pt

DIRECÇÃO GERAL DA EMPRESA
Av. Visconde Valmor, 72 - 1069-041 LISBOA
Telef.: 217919100 - Fax: 217965158
E-mail: dgempresa@dgcc.pt

DIRECÇÃO GERAL DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLO DA QUALIDADE ALIMENTAR
Av. Conde Valbom, 98 - 1050-070 LISBOA
Telef.: 217983600 - Fax: 217983654
E-mail: dgfcqa@dgfcqa.min-agricultura.pt

DIRECÇÃO GERAL DAS RELAÇÕES ECONÓMICAS INTERNACIONAIS
Av. República, 79 - 5.º - 1069-059 LISBOA
Telef.: 217911800 - Fax: 217932210
E-mail: dgrei@dgrei.pt

DIRECÇÃO GERAL DE VETERINÁRIA
Lg. Academia Belas Artes, 2 - 1249-105 LISBOA
Telef.: 213239500 - Fax: 213463518
E-mail: dgv@dgv.min-agricultura.pt

DIRECÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA DO ALENTEJO
Qt.ª Malagueira - Apt. 83 - 7002-553 ÉVORA
Telef.: 266757800 - Fax: 266757850
E-mail: dralentejo@mail.telepac.pt

DIRECÇÃO REGIONAL DE  AGRICULTURA DO ALGARVE
Apt. 282  - Braciais - Patacão - 8001-904 FARO
Telef.: 289870700 - Fax: 289816003
E-mail: draalg@draalg.min-agricultura.pt

DIRECÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA DA BEIRA INTERIOR
R. Amato Lusitano, Lt. 3 - Apart. 107 - 6000-150 CASTELO BRANCO
Telef.: 272323263 - Fax: 272346021
E-mail: drabi@mail.telepac.pt

DIRECÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA DA BEIRA LITORAL
Av. Fernão Magalhães, 465 - 3000-177 COIMBRA
Telef.: 239800500 - Fax: 239833679
E-mail: drabl@drabl.min-agricultura.pt

DIRECÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA DE ENTRE DOURO E MINHO
R. Dr. Francisco Duarte, 365 - 1.º - 4710-379 BRAGA
Telef.: 253613294 - Fax: 253613293
E-mail: draedm@draedm.min-agricultura.pt

DIRECÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA DO RIBATEJO OESTE
Palheiro do Pinto - Est. Nac. 3 - 2001-096 SANTARÉM
Telef.: 243377500 - Fax: 243377545
E-mail: draro@draro.pt

DIRECÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA DE TRÁS-OS-MONTES
R. República, 133 - Apt. 24 - 5374-909 MIRANDELA
Telef.: 278260900 - Fax: 278260977
E-mail: dratm@dratm.min-agricultura.pt
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PUBLIC SERVICES FOR THE ANIMAL PRODUCTION POLICY

ESTAÇÃO ZOOTÉCNICA NACIONAL
Fonte Boa - 2000-763 VALE DE SANTARÉM
Telef.: 243760202 - Fax: 243760540
E-mail: ezn.inia@mail.telepac.pt

GABINETE DO GESTOR DO POADR
Praça do Comércio - 1149-010 LISBOA
Telef.: 213234960 - Fax: 213234988
E-mail: poadr@min-agricultura.pt

GABINETE DE PLANEAMENTO E POLÍTICA AGRO-ALIMENTAR
R. Padre António Vieira, 1 - 8.º - 1099-073 LISBOA
Telef.: 213819300 - Fax: 213876635
E-mail: gppaa@gppaa.min-agricultura.pt

ICEP PORTUGAL
Av. 5 de Outubro, 101 - 1050-051 LISBOA
Telef.: 217909500 - Fax: 217935028
E-mail: icep@icep.pt

INSPECÇÃO-GERAL E AUDITORIA DE GESTAO
Av. República, 84 - 2.º - 1649-008 LISBOA
Telef.: 217922100 - Fax: 217979163
E-mail: iga@mail.telepac.pt

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E HIDRÁULICA
Av. Afonso Costa, 3 - 1949-002 LISBOA
Telef.: 218442200 - Fax: 218442202
E-mail: idrha@idrha.min-agricultura.pt

INSTITUTO DE FINANCIAMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS / INSTITUTO NACIONAL
DE INTERVENÇÃO E GARANTIA AGRÍCOLA
R. Castilho, 45 a 51 - 1250-068 LISBOA
Telef.: 213846000 - Fax: 213846170
E-mail: ifadap@ifadap.min-agricultura.pt / inga@inga.min-agricultura.pt

INSTITUTO DO AMBIENTE
R. Murgueira, 9/9A - 2610-124 AMADORA
Telef.: 214728200 - Fax: 214719074
E-mail: geral@iambiente.pt

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA - DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICAS AGRICULTURA E PESCAS
Av. António José Almeida, 1 - 1000-043 LISBOA
Telef.: 21847005 - Fax: 218480480
E-mail: ine@ine.pt

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E DAS PESCAS
R. Barata Salgueiro, 37 - 1250-042 LISBOA
Telef.: 213131700 - Fax: 213131740
E-mail: info@inia.min-agricultura.pt

INSTITUTO PORTUGUÊS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Av. Liberdade, 192 - 2.º - 1250-147 LISBOA
Telef.: 213176700 - Fax: 213147897
E-mail: cooperacao.portuguesa@ipad.mne.gov.pt

LABORATÓRIO NACIONAL DE INVESTIGACAO VETERINÁRIA
Est. Benfica, 701 - 1549-011 LISBOA
Telef.: 217115200 - Fax: 217115380
E-mail: geral@lniv.min-agricultura.pt

SERVIÇO NACIONAL COUDÉLICO
Coudelaria de Alter - Coutada do Arneiro - 7440-152 ALTER DO CHÃO
Telef.: 245610060 - Fax: 245610090
E-mail: snc@snc.min-agricultura.pt



SERVIÇOS CENTRAIS

Av. 5 de Outubro, n.º 101 - 1050-051 LISBOA
Tel.: 00-351-21 790 95 00 - Fax: 00-351-21 793 50 28
Número Azul: 808 21 42 14
E-mail: icep@icep.pt

ESCRITÓRIOS REGIONAIS

Porto
DCOI-Porto
Direcções de Comércio e Internacionalização
Rua Direita do Viso, 120 - 4269-002 PORTO
Tel.: 22 615 64 00 - Fax: 22 615 64 99
E-mail: info.norte@icep.pt (comércio) / isabelqui@icep.pt (turismo)

Apoio Logístico Local - CALL
Rua de S. João de Brito, 621 - 4149-006 PORTO
Tel.: 22 615 20 00 - Fax: 22 615 20 22
E-mail: carlosfa@icep.pt

Centro de Informação Turística do Porto
Praça D. João I, 43 - 4000-295 PORTO
Tels.: 22 205 7514 / 3143 - Fax: 22 205 3212
E-mail: isabelqui@icep.pt

Aveiro
Rua da Boavista - Alagôas - Esgueira - 3800-115 AVEIRO
Tel.: 234 302 450 - Fax: 234 302 466
E-mail: icepaveiro@icep.pt

Covilhã
Centro Cívico - Edifício CGD, 4.º - 6200-073 COVILHÃ
Tel.: 275 330 553/6 - Fax: 275 330 555
E-mail: moraocor@icep.pt

Guimarães
Largo Condessa do Juncal, n.º 21 - Sala 1 - 4800-159 GUIMARÃES
Tel.: 253 51 84 53 - Fax: 253 51 44 97
E-mail: icepguima@mail.telepac.pt

Madeira / Funchal
Rua do Bom Jesus, n.º 9 - 1.º-E - 9050-028 FUNCHAL
Tels.: 291 22 91 09 / 291 22 85 55 - Fax: 291 23 25 46
E-mail: icep.funchal@mail.telepac.pt

Açores / Ponta Delgada
Rua do Aljube, n.º 42 - 1.º - 9500-018 PONTA DELGADA
Tel.: 296 28 20 93 - Fax: 296 28 54 54

DELEGAÇÕES NO ESTRANGEIRO

ÁFRICA DO SUL / Joanesburgo
(abrange Botswana e Namíbia)
Portuguese Trade and Tourism Office - ICEP
5th. Floor, Mercantile Lisbon House, 142 West St.
SANDOWN 2196
JOHANNESBURG - REP. SOUTH AFRICA
Para envio de Correio:
P.O.Box 786483 - SANDTON 2146
JOHANNESBURG - REP. SOUTH AFRICA
Tel.: 00-27-11-302 04 04
Fax: 00-27-11-784 35 86
E-mail: icepjhb@mweb.co.za

ALEMANHA / Berlim
Icep | Portugal, Handels - und Touristikamt
Tauentzienstrasse, 7 b/c
D-10789 Berlin
Tel.: 00-49-30-254 10 60
Fax: 00-49 30 254 10 699
E-mail: berlin@icep.pt

ALEMANHA / Frankfurt
Icep | Portugal, Handels -und Touristikamt
Schäfergasse 17
D-60313 FRANKFURT / MAIN
Tel.: 00-49-69-9207 2611 / 14
Fax: 00-49-69-231 433
E-mail: icep.frankfurt@icep.pt

ANGOLA / Luanda
Icep | Portugal - Serviços Comerciais e de Turismo da Embaixada de
Portugal
Com Centro Português de Negócios
Avenida de Portugal, 50
C.P. 1319 LUANDA
Tels.: 00-244-2-33 14 85 / 33 6037 / 33 9032 / 33 6470
Fax: 00-244-2-33 05 29
E-mail: icepluanda@multitel.co.ao

ARGÉLIA/Argel
Ambassade du Portugal
Section Commerciale
7, Rue Mohamed Khoudi, El-Biar
B.P. 266 - 16035 Hydra - Alger - ALGÉRIE
Tel.: 00-213-21-92 4076 / 5582
Fax: 00-213-21-92 5313 / 791885
E-mail: icepdz@djazair-connect.com

ARGENTINA / Buenos Aires (abrange Paraguai e Uruguai)
Embajada de Portugal
Icep | Portugal - Oficina de Comercio y Turismo
Calle Maipú, 942 - Piso 17
CAP. FED. 1340
BUENOS AIRES - ARGENTINA
Tel.: 00-54-11-43 15 24 42
Fax: 00-54-11-43 12 79 49
E-mail: ofcomturport@datamarkets.com.ar

AUSTRÁLIA / Sidney (abrange Nova Zelândia)
Portugal Trade Commission - ICEP
Suite 201, 234 George Street
Sidney NSW 2000
AUSTRALIA
Tel.: 00-61-2-9241 2710
Fax: 00-61-2-9241 2269
E-mail: miguelfont@icep-pt

ÁUSTRIA / Viena (abrange Eslováquia - com escritório e Eslovénia)
Icep | Portugal - Handelsdelegation - Touristitkzentrum
Opernring 1 / Stiege R/ 2 OG
A 1010 WIEN
Tel.: 00-43-1-585 44 50/9
Fax: 00-43-1-585 44 45
E-mail: icepvie@icepvie.co.at

BÉLGICA / Bruxelas (abrange Luxemburgo)
Icep Portugal - Office du Commerce et du Tourisme
Rue Blanche, 15 - 1er. étage
Boite 5
1050 BRUXELLES
Tels.: 00-32-2-230 96 25 (Comércio)

00-32-2-230 52 50 (Turismo)
Fax: 00-32-2-231 04 47
E-mail: icepbruxelas@icep.pt

BRASIL / Rio de Janeiro
Consulado Geral de Portugal
Icep | Portugal - Serviços Comerciais e de Turismo
Av. Marechal Câmara, 160 - Ed. Orly GR 1809
20020-080 RIO DE JANEIRO RJ
Tel./Fax: 00-55-21-544 13 43
E-mail: icep-rio@uol.com.br

BRASIL / São Paulo
Icep | Portugal - Comércio e Turismo
Com Centro de Apoio ao Investidor Português
Alameda Santos, 905 - 12.º andar
01419-001 SÃO PAULO SP
Tel.: 00-55-11-288 87 44
Fax: 00-55-11-288 28 77
E-mail: icep@dialdata.com.br

CABO VERDE / Praia (abrange Costa do Marfim)
Icep | Portugal - Comércio e Turismo
Av. da OUA - Achada de Santo António C.P. 215
PRAIA
Tel.: 00-238-62 14 74
Fax: 00-238-62 14 75
E-mail: icep@cvtelecom.cv

CANADÁ / Montreal
Icep | Portugal - Délégation Commerciale et du Tourisme du Portugal
2020, Rue University, Suite 2425
Montréal, Québec H3A 2A6 - CANADA
Tel.: 00-1-514-282 12 64
Fax: 00-1-514-499 14 50
E-mail: icepmtl@cgmrl.dgaccp.pt

CANADÁ / Toronto
Icep | Portugal - Trade and Tourism Commission
60 Bloor Street West, Suite 1005
TORONTO, ONTARIO M4W 3B8
Tels.: 00-1-416-921 49 25 (Comércio)

00-1-416-921 73 76 (Turismo)
Fax: 00-1-416-921 13 53
E-mail: mai@iceptor.ca

CHILE / Santiago do Chile
Oficina de Comercio y Turismo
EMBAJADA DE PORTUGAL
Nueva Tajamar 555
Piso 16 - Torre Costanera
Las Condes
SANTIAGO DO CHILE
Tel.: 00-56-2-431 01 80
Fax: 00-56-2-431 01 81
E-mail: eduardohenri@icep.pt

COREIA DO SUL / Seoul
Commercial Office
EMBASSY OF PORTUGAL
Icep | Portugal's contact - Mr. YU SAEHO
2nd Floor, Wonseo Building, Wonseo-dong 171,
Jongno-gu, Seoul 110-280
KOREA
Tel.: 00-82-2-747 22 90/1
Fax: 00-82-2-747 22 92
E-mail: portugal@unitel.co.kr

CUBA / Havana
EMBAIXADA DE PORTUGAL
Correspondente do Icep | Portugal - Comercio y Turismo
7ta. Avenida, n.º 2207 esquina a 24
Miramar - Playa
CIUDAD HABANA - CUBA
Tel.: 00-53-7-204 28 71
Fax: 00-53-7-204 25 93

DINAMARCA / Copenhaga
(abrange Noruega com escritório e Islândia)
Icep | Portugal  Handels- og Turistbureau
Toldbodgade 31, 1 sal
1253 KØBENHAVN K - DANMARK
Tels.: 00-45-33 12 76 32 (Comércio)

00-45-33 13 12 00 (Turismo)
Fax: 00-45-33 93 88 85
E-mail:icepcopen@icepcopen.dk

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS / Dubai (abrange Arábia Saudita)
PORTUGUESE TRADE CENTER
Icep Portugal
P.O Box 57396
Saeed Tower II, Office 502, Sheikh Road
Dubai - United Arabs Emirates
Tel.: 00-971-4-343 83 90
Fax: 00-971-4-343 57 20
E-mail: cccicep@emirates.net.ae

icepdxb@emirates.net.ae (comércio)

ESLOVÁQUIA / Bratislava
(sob a coordenação da Delegação na ÁUSTRIA / Viena)
Icep | Portugal - Trade and Tourism
Stefaniková 14
SK-81105 Bratislava - SLOVAKIA
Tel.: 00-421-2-52 49 57 19/21
Fax: 00-421-2-52 49 57 20
E-mail:portugal@stonline.sk



ESPANHA / Madrid
Icep | Portugal - Oficina de Comercio y Turismo
Com Centro de Apoio ao Investidor Português
Paseo de la Castellana, 141 - 17ª D
28046 MADRID
Tels.: 00-34-91-567 25 00 (Comércio e Investimento)

00-34-91-761 72 30 (Turismo)
Fax: 00-34-91-571 14 24 (Comércio e Investimento)

00-34-91-570 22 70 (Turismo)
E-mail: icep-madrid@icep.net (Comércio e Investimento)

turismo-portugal@icep.net (Turismo)

ESPANHA / Barcelona
Icep | Portugal - Oficina de Comercio y Turismo
Calle Bruc, 50 - 4º 3ª
08010 BARCELONA
Tels.: 00-34-93-301 44 16 / 301 45 62
Fax: 00-34-93-318 50 68
E-mail: icep.barcelona@icep.pt

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA / Nova Iorque
Icep | Portugal - Portuguese Trade and Tourist Office
590 Fifth Avenue, 4th. Floor
NEW YORK NY 10036-4702
U.S.A.
Tels.: 00-1-646-723 02 00

(encaminhamento automático de chamadas)
00-1-646-723 02 99
(alternativa para as chamadas internacionais)

Fax: 00-1-212-575 47 37 (Comércio)
00-1-212-764 61 37 (Turismo)

E-mail: webmaster@portugal.org (Comércio)
tourism@portugal.org (Turismo)

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA / S. Francisco
Icep | Portugal - Portuguese Trade and Tourism Commission
88 Kearny Street, Suite 1770
SAN FRANCISCO CA 94108
U.S.A.
Tel.: 00-1-415 -391 70 80
Fax: 00-1-415 -391 71 47
E-mail: icepsf@portugal.org

FINLÂNDIA / Helsínquia
Icep | Portugal - Portugalin Kauppa- ja Matkailutoimisto
Runeberginkatu 29 A 16
00100 HELSINKI
Tel.: 00-358-9-434 27 10
Fax: 00-358-9-434 27 110
E-mail: icep@icep.fi

FRANÇA / Paris
Icep | Portugal - Office du Commerce et du Tourisme
Ambassade du Portugal
3, Rue de Noisiel
75016 PARIS
Tel.: 00-33-1-45 05 44 10
Fax: 00-33-1-45 05 17 25
E-mail: icep.paris@icep.pt
Site: www.portugal-icep.fr
Atendimento ao Público (Turismo):
135, Boulevard Haussmann
75008 PARIS
Tel.: 00-33-1-56 88 31 900
Fax: 00-33-1-56 88 30 89
E-mail: icep.paris@icep.pt

GRÉCIA / Atenas
(sob a coordenação da Delegação na ITÁLIA / Milão)
EMBASSY OF PORTUGAL
Icep | Portugal's Contact Trade and Tourism
23, Vassilissis Sophias Ave. - 1st Floor
106 74 Athens - GREECE
Tels.: 00-30-1-0725 7505 / 0729 0096 / 0723 6784
Fax: 00-30-1-0724 5122 / 0729 0955
E-mail: comsecpt@otenet.gr

HOLANDA / Haia
Icep Portugal
Portugese Ambassade Economische Afdeling
Haagsche Bluf, 63
2511 CP Den Haag
The Netherlands
Tel.: 00-31 70 328 12 39
Telef. TURISMO (Contact Centre): 0900 7678 8425
Fax: 00-31 70 328 00 25
E-mail: icep.haia@icep.pt

HUNGRIA / Budapeste (abrange Bulgária e Croácia)
Icep Portugál Nagykövetség
MOM Park C épület IV em.
H-1123 Alkotás u.53
Budapest - Hungary
Tel.: 00-36-1-4887865
Fax: 00-36-1-4887870
E-mail: icep.bpest@mail.datanet.hu

IRAQUE/Bagdad
Embassy of Portugal
Icep Portugal - Trade and Tourism
P.O. Box 2123
Al-Jadriyah
Bagdad - IRAQ
Tels.: 00-1 914 360 59 54 / 00-9641 541 33 76 / 542 59 72
Fax: 00-870 600 212 145

IRLANDA / Dublin
Icep | Portugal - Portuguese Trade and Tourism Board
54, Dawson Street
DUBLIN 2 - IRELAND
Tel.: 00-353-1-670 91 33/4
Fax: 00-353-1-670 91 41
E-mail: info@icep.ie

ISRAEL / Telavive
EMBASSY OF PORTUGAL
Commercial Section
Icep | Portugal - Trade and Tourism Office
3, Daniel Frish Street - 12th
64731 Tel Aviv - ISRAEL
Tel.: 00-972-3-609 45 28
Fax: 00-972-3-609 45 50
E-mail: iceptel@netvision.net.il

ITÁLIA / Milão (abrange Grécia com correspondente e Sérvia)
Icep | Portugal - Ufficio Commerciale e Turistico
Largo Augusto, 3
20122 MILANO
Tels.: 00-39-02-79 51 35 / 79 46 21 (Comércio)

00-39-02-79 52 28 / 79 45 73 (Turismo)
Fax: 00-39-02-79 46 22
E-mail: icepmila@icep.pt

Roma (antena para o Turismo, coordenada pela Delegação em Milão)
Icep Portugal - Ufficio Turistico
Viale Liegi, 21/23
00198 ROMA
Tel.: 00-39-06-8530 1081
Fax: 00-39-06-8530 1092
E-mail: icepr@nettuno.it

JAPÃO / Tóquio
Icep | Portugal - Comércio e Turismo
Sanbancho Annex Building, 501
1-4, Sanbancho, Chiyoda-ku
TOKYO 102-0075 JAPAN
Tel.: 00-81-3-35 11 28 71 (Comércio)

00-81-3-35 11 28 81 (Turismo)
Fax: 00-81-3-35 11 28 87
E-mail: tokyo.delegation@portugal.or.jp

MACAU (Região Administrativa Especial da República Popular da
China) / (abrange Hong-Kong e Taiwan)
CONSULADO GERAL DE PORTUGAL
Icep | Portugal - Serviços Comerciais e de Turismo
Edifício S. Rafael
Rua Pedro Nolasco da Silva, 45 - 2º
MACAU
Tel.: 00-853-72 83 00/1
Fax: 00-853-72 83 03
E-mail: icepmac@macau.ctm.net

MARROCOS / Rabat
AMBASSADE DU PORTUGAL
Icep | Portugal - Office du Commerce et du Tourisme
5, Rue Thami Lamdaouar
B. Postale 5050 SOUISSI
RABAT
Tel.: 00-212-37-75 24 72
Fax: 00-212-37-75 66 86
E-mail: icepmar@mtds.com

MÉXICO / Cidade do México
EMBAJADA DE PORTUGAL
Icep | Portugal - Oficina de Comercio y Turismo
Calle Alpes, 1370
Colonia Lomas de Chapultepec, Delegation Miguel Hidalgo
11000 MEXICO, D.F.
Tel.: 00-52-5555 40 77 50
Fax: 00-52-5555 20 78 93
E-mail: icepmexico@intermark.net.mx

MOÇAMBIQUE / Maputo (abrange Zimbabwe)
EMBAIXADA DE PORTUGAL
Icep | Portugal - Comércio e Turismo
Av. Julius Nyerere, 720 - 12.º andar
C. Postal 48
MAPUTO
Tels.: 00-258-1-490 523/319/402
Fax: 00-258-1-490 203
E-mail: icepmoz@teledata.mz

NORUEGA / Oslo (sob a coordenação da Delegação na Dinamarca/
/Copenhaga; abrange Islândia)
Icep | Portugal - Portugals Handels - og Turistkontor
Nedre Slottsgate, 13
N-0157 OSLO
Tels.: 00-47-224 13 608/436
Fax: 00-47-224 24 357
E-mail: icep.oslo@icep.pt

POLÓNIA / Varsóvia (abrange Ucrânia)
Icep | Portugal - Przedstawicielstwo Handlowe i Turystyczne Republiki
Portugalskie
Com Centro de Apoio ao Investidor Português
ul. Kozminska 10
00-435 WARSZAWA - POLAND
Tels.: 00-48-22-617 6460 / 4340 / 5596
Fax: 00-48-22-617 4477 / 2399
E-mail: icepvars@icep.pl

REINO UNIDO / Londres
Icep | Portugal - Portuguese Trade and Tourism Office
2nd Floor, 22-25A Sackville Street
LONDON W1S 3LY
UK
Tels.: 00-44-207-494 15 17 (Comércio)

00-44-207-494 57 20 (Turismo)
Fax: 00-44-207-494 15 08 (Comércio)

00-44-207-494 18 68 (Turismo)
E-mail: trade@portugaloffice.org.uk (Comércio)

tourism@portugaloffice.org.uk (Turismo)

REPÚBLICA CHECA / Praga (abrange Roménia com escritório)
VELVYSLANECTVÍ PORTUGALSKA
Icep | Portugal - obchod a cestovní ruch
Namesti Kinsk_ch 7
150 00 PRAHA 5 - CESKÁ REPUBLIKA
Tels.: 00-420-251-091 751

00-420-251-091 763 (Comércio)
00-420-251 091 761 / 257 320 024 (Turismo)

Fax: 00-420-257 320 053
E-mail: praguedelegation@icep.cz

REPÚBLICA POPULAR DA CHINA / Pequim
EMBASSY OF PORTUGAL
Icep | Portugal - Trade Office
8 San Li Tun Dong Wu Jie
100600 BEIJING
The PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel.: 00-86-10-653 20 401/3/5/6
Fax: 00-86-10-653 26 746
E-mail: icep@public3.bta.net.cn

ROMÉNIA / Bucareste (sob coordenação da Delegação na República
Checa)
Icep | Portugal's Contact
Biroul Consilierului Comercial al Ambasadei Portugaliei
Bulevardul Magheru, 24, et. 1, Apartment 16
RO-701591 Bucaresti - ROMENIA
Tel.: 00-401-315 37 73
Fax: 00-401-315 37 93
E-mail: icepbuc@artelecom.net

RÚSSIA / Moscovo
Icep | Portugal - Otdel po Torgovle I Turizmu Posolstva Portugalii
ul. Guiliarovskogo 51, str. 1
129090 MOSCOW
Tels.: 00-70-95-787 11 92/3
Fax: 00-7-95-787 11 91
E-mail: delmos@icep.ru

SUÉCIA / Estocolmo (abrange Finlândia com escritório)
Icep | Portugal - Handels-och Turistbyrá
Narvavägen 30, 2tr
S-115 22 STOCKHOLM
Tel.: 00-46-8-506 521 00
Fax: 00-46-8-506 521 05
E-mail: icepsto@portugal.se

SUÍÇA / Zurique
Icep Portugal - Handels - und Touristtikbüro - Office du Commerce
et du Tourisme
Zeltweg, 15
CH - 8032 ZÜRICH
Tel.: 00-41-43-268 87 68
Fax: 00-41-43-268 87 60
E-mail: icep@icep.ch

TUNÍSIA / Tunes
AMBASSADE DU PORTUGAL
Section Commerciale
Icep | Portugal
10, Rue 8003 - 4ème étage - Montplaisir
1002 TUNIS
Tels.: 00-216-71-797 166

00-216-71-798 901
Fax: 00-216-71-799 476
E-mail: icep.tunis@icep.intl.tn

TURQUIA / Ancara
EMBASSY OF PORTUGAL
Icep | Portugal's Contact - Trade and Tourism
Kuleli Sok. 26, Gasiosanpasa
06700 ANKARA
Tel.: 00-90-312 447 34 29
Fax: 00-90-312 446 18 92
E-mail: ptrade@portugal.org.tr

ZIMBABWE / Harare
(sob a coordenação da Delegação em MOÇAMBIQUE / Maputo)
EMBASSY OF PORTUGAL
Icep | Portugal
8th Floor Redbridge (North Wing)
Eastgate - 3rd street
HARARE
Tels.: 00-263 4 253 449/023/218
Fax: 00-263 4 253 637/817
E-mail: embport@icon.co.zw
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ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DOS CONCELHOS DE ABRANTES,
CONSTÂNCIA, SARDOAL E MAÇÃO
Rua Laranjeiras - Tramagal - 2200 ABRANTES
Telef.: 24197445

ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DE CRIADORES DE GADO -
AGRIPEC
Rua Silva Gouveia, 22 - r/c Esq.p - 6400 PINHEL

ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DE CRIADORES DE GADO DE
CINFÃES
Vila Cinfães - 4690 CINFÃES
Telef.: 23265643

ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DO DISTRITO DE BRAGA
Rua Lopes Gonçalves Maximinos - 4700 BRAGA
Telef.: 253693409 - Fax: 253693409

ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DO DISTRITO DE BRAGANÇA
Praça Mercado, Lote 5-1.º - 5370 MIRANDELA
Telef.: 278263066 - Fax: 278263066

ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DO DISTRITO DE CASTELO
BRANCO
Rua Três Lagares - 6230 FUNDÃO
Telef.: 275753467 - Fax: 275753467

ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DO DISTRITO DE ÉVORA
Apartado 152 - 7002-502 ÉVORA
Telef.: 266769380 - Fax: 266769381

ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DO DISTRITO DA GUARDA
Lg. Frei Pedro, 14 - 6300 GUARDA
Telef.: 271212853 - Fax: 271222588

ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DO DISTRITO DE LISBOA
Rua 9 Abril, 1 - 2.º Esq.º - 2400 TORRES VEDRAS
Telef.: 261314036 - Fax: 261314036

ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DO DISTRITO DE PORTALEGRE
Est. Nac. 246 - 7300 PORTALEGRE
Telef.: 24525377 - Fax: 24527521

ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DO DISTRITO DO PORTO
Rua Vímara Peres, 46 - 2.º - Sala 11 - 4000-544 PORTO
Telef.: 222055676 - Fax: 222055676

ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DO DISTRITO DE SETÚBAL
Rua António Aleixo, 7 - Poceirão - 2965 ÁGUAS DE MOURA
Telef.: 265995516 - Fax: 265995516

ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DA ILHA DO FAIAL
Pasteleiro - Angústias - 9900 HORTA
Telef.: 292208350 - Fax: 292208355

ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DA ILHA TERCEIRA
Av. Álvaro Martins Homem, 31 - 9700 ANGRA DO HEROÍSMO
Telef.: 29523307 - Fax: 295214162

ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DO MINHO - AGRESTA
Bl. 11 - Loja 3 - r/c Esq.º - 4050 MONÇÃO
Telef.: 251651347 - Fax: 251651347

ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DO NORTE ALENTEJANO
Rua 5 Outubro, 75 - 7000 ÉVORA
Telef.: 26627342

ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DE RESENDE - RESDOURO
4660 RESENDE

ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DO RIBATEJO - AAR
Rua St.ª Margarida, 1-A - 2000 SANTARÉM
Telef.: 24323794 - Fax: 24322829

ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DE S. MIGUEL
Recinto Feira - Campo Santana - 9600 RIBEIRA GRANDE
Telef.: 296491789 - Fax: 296491737

ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DE V. NOVA DE FAMALICÃO
Cova - Gondifelos - 4760 V. NOVA DE FAMALICÃO
Telef.: 252314042 - Fax: 252322558

ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DE VALPAÇOS
5430 VALPAÇOS
Telef.: 278729328 - Fax: 27877427

ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DO BARLAVENTO
ALGARVIO - APIGARBE
Lg. Pé Cruz - 8550 MONCHIQUE
Telef.: 282912409

ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DA BEIRA ALTA
Apartado 257 - Rua João Barros, 7-2.º - 3503 VISEU CODEX

ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DO CENTRO DE
PORTUGAL
Rua Ângela Tamagnini, 17-1.º - 2302 TOMAR CODEX

ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DO NORDESTE
Parque Exposições Reginorde - 5370 MIRANDELA

ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DO NORTE DE PORTUGAL
Rua Carmelitas, 5 - 4050 PORTO
Telef.: 222051496 - Fax: 222051496

ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DO PARQUE NATURAL
DO MONTESINHO
Apartado 231 - 5300 BRAGANÇA
Telef.: 273329470 - Fax: 273329471

ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DO PARQUE NATURAL
DA SERRA DA ESTRELA
Apartado 77 - 6291 GOUVEIA CODEX

ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DA REGIÃO DE LEIRIA
Apartado 379 - 2400 LEIRIA
Telef.: 244891428

ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DA SERRA DO AÇOR
Administ. Florestal 1 - 3300 ARGANIL

ASSOCIAÇÃO DOS AUTO-PRODUTORES DE ALIMENTOS
COMPOSTOS - AAPAC
Rua Arco S. Mamede, 87 - 2.º B - 1250 LISBOA
Telef.: 213903127 - Fax: 213903127
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ASSOCIAÇÃO CENTRAL DOS AGRICULTORES DE
PORTUGAL - ACAP
Rua D. Dinis, 2 - 1200 LISBOA
Telef.: 213882462 - Fax: 213880525

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE LISBOA
Rua Portas St.º Antão, 89 - 1100 LISBOA
Telef.: 213224050 - Fax: 213224051

ASSOCIAÇÃO DE COMERCIANTES DE CARNES DO
CONCELHO DE LISBOA E OUTROS
Rua Fialho Almeida, 7 - 1.º Esq.º - 1000 LISBOA
Telef.: 213873156 - Fax: 213875942

ASSOCIAÇÃO DE COMERCIANTES DE CARNES DO
DISTRITO DE LEIRIA
Pátio Jordão, 3 - Bloco 2 Esq.º - 2400 LEIRIA
Telef.: 24424227

ASSOCIAÇÃO DE COMERCIANTES DE CARNES DO PORTO
E OUTROS
Rua Fernandes Tomás, 215 - 4000 PORTO
Telef.: 22576252 - Fax: 22565293

ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE BOVINOS MERTOLENGOS
Moinho Mitra - Valverde - Apart. 466 - 7005 ÉVORA
Telef.: 266711222 - Fax: 266711223

ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE BOVINOS DE RAÇA
ALENTEJANA
Herdade Coutada - Assumar - 7450 MONFORTE
Telef.: 245508120 - Fax: 245505142

ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE BOVINOS DE RAÇA
BARROSÃ
Rua João Braga, 21 - Nogueira - 4710-159 BRAGA
Telef.: 253682971 - Fax: 253682973

ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE BOVINOS DE RAÇA
MIRANDESA
Posto Zootécnico Malhadas - 5210 MIRANDA DO DOURO
Telef.: 273438120 - Fax: 273438121

ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE BOVINOS DE RAÇA
PRETA
EN N.º 10 - Ermida S. José - Ap. 118
2139-909 SAMORA CORREIA
Telef.: 263209186 - Fax: 263209187

ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DO
RIBATEJO OESTE - ACORO
Rua Dr. Joaquim D. G. Isabelinha, Lt. 12 - Cv - 2000 SANTARÉM
Telef.: 243327161 - Fax: 243333817

ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE GADO - ACRIGA
Vale das Arcas - 5340 MACEDO DE CAVALEIROS
Telef.: 278426546 - Fax: 278426547

ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE GADO DO ALGARVE -
ASCAL
Rua Alegria, 25-A/25-B - Odiáxere - 8600 LAGOS
Telef.: 282798811

ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE GADO BOVINO DA
BEIRA ALTA
Parque Leilão Gado - Satão - Apart. 84 - 3500 VISEU
Telef.: 232440315 - Fax: 232449019

ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE GADO LEITEIRO DO
SOTAVENTO ALGARVIO
Santa Rita - 8900-059 VILA NOVA DE CACELA
Telef.: 281952494 - Fax: 281952494

ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE GADO DO RIBATEJO
NORTE - APROTORRES
Av. 8 Julho, Lt. 1 - r/c Esq.º - 2350 TORRES NOVAS
Telef.: 24924806 - Fax: 24924806

ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE OVINOS DA REGIÃO DE
ESTREMOZ - ACORE
Av. 9 Abril, 81 - c/v - 7100 ESTREMOZ
Telef.: 268333061 - Fax: 268332947

ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE OVINOS DA REGIÃO DE
PONTE DE SÔR - ACORPSOR
Av. Liberdade, 115 - Apt. 51 - 7400 PONTE DE SÔR
Telef.: 24222651 - Fax: 24222697

ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE OVINOS DO SUL - ACOS
Rua Cidade S. Paulo - Apart. 296 - 7800 BEJA
Telef.: 284310350 - Fax: 284323439

ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PORCO ALENTEJANO
Rua Armação de Pêra, 7 - 7670 OURIQUE
Telef.: 286512070 - Fax: 268512070

ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PURO SANGUE INGLÊS
DE PORTUGAL
Av. Colégio Militar, Lt. 1786 - 5.º - 1500 LISBOA
Telef.: 217100032 - Fax: 217100082

ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES REPRODUTORES DE GADO
DO OESTE - ACRO
Av. Moçambique, 4 - 2530 LOURINHÃ
Telef.: 261411163 - Fax: 261414411

ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE RUMINANTES DO
PINHAL
Loteamento Pinhal Cima (Edif. Gat) - 6100 SERTÃ
Telef.: 274603077 - Fax: 274603085

ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DA AGRICULTURA DO DISTRITO
DE BRAGA
Rua Lopes Gonçalves - Casa 1 - Maximinos - 4700 BRAGA
Telef.: 253693409 - Fax: 253693409

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA ESTAÇÃO
DE APOIO À BOVINICULTURA LEITEIRA - EABL
Qt.ª Medela - Verdemilho - Apt. 8 - 3801 AVEIRO CODEX
Telef.: 23423852 - Fax: 23427518

ASSOCIAÇÃO DISTRITAL DE AGRICULTORES
DE BRAGANÇA
Pç. 5 de Outubro, 24 - 5370 MIRANDELA
Telef.: 278263066 - Fax: 278263066
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ASSOCIAÇÃO DISTRITAL DE AGRICULTORES DE CASTELO
BRANCO
Rua dos 3 Lagares - Belheteiras Facife - 6230 FUNDÃO

ASSOCIAÇÃO DE FABRICANTES DE PRODUTOS
CÁRNEOS - AFABRICAR
Av. 5 Outubro, 204 - 9.º B - 1000 LISBOA
Telef.: 217930412 - Fax: 217930279

ASSOCIAÇÃO GRUPO DOS AMIGOS DAS ABELHAS
Apartado 6032 - 3000 COIMBRA

ASSOCIAÇÃO DE JOVENS AGRICULTORES DA BEIRA
INTERIOR
Centro Formação Agrícola Guarda - 6300 GUARDA
Telef.: 271926710 - Fax: 271926710

ASSOCIAÇÃO DE JOVENS AGRICULTORES DE CORUCHE
Rua S. Pedro, 19 - 2100 CORUCHE
Telef.: 243617574 - Fax: 243617574

ASSOCIAÇÃO DE JOVENS AGRICULTORES DO DISTRITO
DO PORTO
Rua Convento, 21 - Vairão - 4480 VILA DO CONDE
Telef.: 252661740 - Fax: 252661762

ASSOCIAÇÃO DE JOVENS AGRICULTORES DE LEIRIA
Av. 25 Abril - 2400 LEIRIA
Telef.: 244802943

ASSOCIAÇÃO DE JOVENS AGRICULTORES DO MINHO
Sernados - Feitosa - 4990 PONTE DE LIMA
Telef.: 258743165 - Fax: 258900007

ASSOCIAÇÃO DE JOVENS AGRICULTORES DO NORDESTE
TRANSMONTANO
Bairro Penedas - R. S. Pedro, 109 - 5350 ALFÂNDEGA DA FÉ
Telef.: 279463383 - Fax: 279463383

ASSOCIAÇÃO DE JOVENS AGRICULTORES DE PORTUGAL -
AJAP
Rua D. Pedro V, 108 - 2.º - 1250 LISBOA
Telef.: 213431485 - Fax: 213431490

ASSOCIAÇÃO DE JOVENS AGRICULTORES DO RIBATEJO
NORTE
Rua Ferreiros, 19 - 2350-551 TORRES NOVAS
Telef.: 249811166 - Fax: 249811166

ASSOCIAÇÃO DE JOVENS AGRICULTORES DE SANTARÉM
CNEMA - 2000 SANTARÉM

ASSOCIAÇÃO DE JOVENS AGRICULTORES DO SUL - AJASUL
Lg. Alexandre Herculano, 8 - 2.º - 7000 ÉVORA
Telef.: 266701258 - Fax: 266743757

ASSOCIAÇÃO DE JOVENS AGRICULTORES TERCEIRENSES
Av. Álvaro Martins Homem, 31
9700 ANGRA DO HEROÍSMO
Telef.: 295217335 - Fax: 295628963

ASSOCIAÇÃO DE JOVENS AGRICULTORES DO VALE
DO DOURO E ALTO TÂMEGA
Rua Visconde Arneiros, 2 - Sala 2 - 5100 LAMEGO
Telef.: 254609340 - Fax: 254609349

ASSOCIAÇÃO DE JOVENS AGRICULTORES DO VALE
DO SOUSA
Av. José Júlio, 69 - Ed. Tem Tem, CV - Loja F - 4560 PENAFIEL
Telef.: 255712699 - Fax: 255712699

ASSOCIAÇÃO LAVOURA DISTRITO DE AVEIRO
Rua Eng.º Von Half - Sala H, 29 - 1.º - 3800 AVEIRO
Telef.: 23423939 - Fax: 23423939

ASSOCIAÇÃO LIVRE DOS INDUSTRIAIS PELO FRIO - ALIF
Lg. S. Sebastião Pedreira, 31 - 1000 LISBOA
Telef.: 213528825 - Fax: 213154665

ASSOCIAÇÃO LIVRE DE SUINICULTORES - ALIS
Rua Guerra Junqueiro, 2 - 1.º Dt.º - 2870 MONTIJO
Telef.: 212320902 - Fax: 212322275

ASSOCIAÇÃO DE MATADOUROS E EMPRESAS DE CARNES
DE PORTUGAL
Lugar 3 Caminhos - 4760-480 ESMERIZ
Telef.: 252377746 - Fax: 252377747

ASSOCIAÇÃO DO MINHO DE CRIADORES DE BOVINOS
DE RAÇA BARROSÃ
Rua João Braga, 21 - Nogueira - 4710 BRAGA
Telef.: 253682971 - Fax: 253682973

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES AGRICULTORAS DE PORTUGAL
Av. Colégio Militar, Lt. 1786 - 1500 LISBOA
Telef.: 217100027

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE AVICULTORES CRIADORES
DE FRANGOS E OUTRAS AVES - ANCRIF
Rua Elias Garcia, 30 - Venda Nova - 2700 AMADORA
Telef.: 214746138 - Fax: 214746238

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE AVICULTORES PRODUTORES
OVOS - ANAPO
Rua Elias Garcia, 30 - Venda Nova - 2700 AMADORA
Telef.: 214746138 - Fax: 214746363

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CAPRINICULTORES
DE RAÇA SERRANA
Bairro Fundo Habitação, Bl. 14 - c/v Dt.ª - 5370 MIRANDELA
Telef.: 278265465 - Fax: 278265116

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CENTROS ABATE E INDÚSTRIAS
TRANSFORMADORAS DE CARNE E AVES - ANCAVE
Rua Elias Garcia, 30 - Venda Nova - 2700 AMADORA
Telef.: 214746138 - Fax: 214746363

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE COMERCIANTES E INDUSTRIAIS
DE PRODUTOS ALIMENTARES - ANCIPA
Lg. S. Sebastião Pedreira, 31 - 1000 LISBOA
Telef.: 213528825 - Fax: 213154665
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CRIADORES DE CABRA BRAVIA
Lg. Toural - Apart. 30 - 5450 VILA POUCA DE AGUIAR
Telef.: 259416300 - Fax: 259416300

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CRIADORES DE CAPRINOS
DE RAÇA ALGARVIA
Poço dos Peixes - Azinhal - 8950 CASTRO MARIM
Telef.: 281495232 - Fax: 281495232

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CRIADORES DE OVINOS
DE RAÇA CHURRA BADANA
Apartado 50 - 5340 MACEDO DE CAVALEIROS
Telef.: 278257147 - Fax: 278257623

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CRIADORES DE OVINOS
DE RAÇA CHURRA GALEGA BRAGANÇANA
Bairro Salvador Nunes Teixeira, Lt. 5 - 5300 BRAGANÇA
Telef.: 273381444 - Fax: 273381179

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CRIADORES DE OVINOS
DA SERRA DA ESTRELA - ANCOSE
Quinta Tapada - Bobadela - 3400 OLIVEIRA DO HOSPITAL
Telef.: 238600720 - Fax: 238600727

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CRIADORES DE PORCO
DE RAÇA ALENTEJANA - ANCPA
Rua Dr António Pires Antunes, 4- r/c Esq.º - 7350-903 ELVAS
Telef.: 268623839 - Fax: 268622863

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CRIADORES DE RAÇA
AROUQUESA - ANCRA
Mercado Leilões - Apart. 12 - 4690 CINFÃES
Telef.: 255562197 - Fax: 255562197

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CRIADORES DE RAÇA
CHURRA DA TERRA QUENTE
Qt.ª Branca - Larinho - 5160 MONCORVO
Telef.: 279258090 - Fax: 279258098

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CRIADORES DE SUÍNOS
DE RAÇA BÍSARA
Ed. Casa do Povo - Largo Toural - 5320 VINHAIS
Telef.: 273771340 - Fax: 273770048

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EMPRESAS FLORESTAIS,
AGRÍCOLAS E DO AMBIENTE
Est. Benfica, 552 - 3.º Dt.º - 1500-106 LISBOA
Telef.: 217160166 - Fax: 217162318

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENGORDADORES DE
BOVINOS - ANEB
Rua Cidade Beira, 22-B - r/c - 1800 LISBOA
Telef.: 218520230 - Fax: 218513700

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE INDUSTRIAIS DE CARNES - ANIC
Av. Guerra Junqueiro, 11 - 1.º Dt.º - 1000-166 LISBOA
Telef.: 218400298 - Fax: 218400240

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE INDUSTRIAIS DE
LACTICÍNIOS - ANIL
Rua St.ª Teresa, 2-C - 2.º - 4000 PORTO
Telef.: 222001229 - Fax: 22-316450

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROPRIETÁRIOS E
PRODUTORES DE CAÇA
Av. Colégio Militar - Lt. 1786 - 5.º - 1500 LISBOA
Telef.: 217100029 - Fax: 217166123

ASSOCIAÇÃO DE OVINICULTORES DE AZEITÃO
Quinta Camarate - 2900 V. NOVA DE AZEITÃO
Telef.: 213527151

ASSOCIAÇÃO DE OVINICULTORES DO RIBATEJO E OESTE
Lg. Feira Santarém - 2000 SANTARÉM

ASSOCIAÇÃO DE OVINICULTORES DE ST.ª COMBA
DÃO - OVIDÃO
Av. St.º Estevão, 4 - 3440 SANTA COMBA DÃO
Telef.: 232882171 - Fax: 232882171

ASSOCIAÇÃO DE PASTORES PRODUTORES DE QUEIJO
DE FORNOS DE ALGODRES
6370 FORNOS DE ALGODRES

ASSOCIAÇÃO DE PASTORES PRODUTORES DE QUEIJO
SERRA DA ESTRELA DO CONCELHO DE CELORICO
Rua Nogueirinha, 29-A - 6360 CELORICO DA BEIRA
Telef.: 27172238 - Fax: 27173340

ASSOCIAÇÃO DE PASTORES TRANSMONTANOS
Tv. A R. Comb. Grande Guerra - 5000 VILA REAL
Telef.: 25924204 - Fax: 25924204

ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS RUMINANTES DA BEIRA
Zona Agrária Cova Beira - 6230 FUNDÃO
Telef.: 27552072 - Fax: 27553807

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE AGRICULTORES
PROPRIETÁRIOS RURAIS - SIMACO
Tv. Currais Ourém, 2 - Terrugem - 2710 SINTRA

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE AVIÁRIOS DE
MULTIPLICAÇÃO - APAM
Rua Elias Garcia, 30 - Venda Nova - 2700 AMADORA
Telef.: 214746138 - Fax: 214746238

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CAPRINICULTORES
DE RAÇA SERPENTINA
Rua Diana Liz - Horta Bispo - Apart. 7 - 7000 ÉVORA
Telef.: 266746220 - Fax: 266711223

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CRIADORES DE BOVINOS
RAÇA CHAROLESA
Av. Colégio Militar, Lt. 1786 - 1500 LISBOA
Telef.: 217100034 - Fax: 217100083

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CRIADORES DE CAVALOS
Agolada de Baixo - 2000 SANTARÉM

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CRIADORES DE CAVALOS
PURO SANGUE LUSITANO
Rua Barata Salgueiro, 37 - 1.º D - 1250 LISBOA
Telef.: 213541684 - Fax: 213541666
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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CRIADORES DE RAÇA
BOVINA LIMOUSINE
Apart. 136 - 8400 LAGOA
Telef.: 282341710 - Fax: 282341711

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CRIADORES DE RAÇA
FRÍSIA - APCRF
Av. Egas Moniz, 14 - 2.º - 2135 SAMORA CORREIA
Telef.: 263651231 - Fax: 263651228

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CRIADORES DE RAÇAS
PORCINAS SELECTAS - APCRPS
Apartado 14119 - 1064 LISBOA

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CRIADORES DE RAÇAS
SELECTAS
Rua D. Dinis, 2 - 1250 LISBOA
Telef.: 213865625

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CRIADORES DE TOUROS
DE LIDE
Rua Branquinho Fonseca, Lt. 9 - Porto Alto
2135 SAMORA CORREIA
Telef.: 263650791 - Fax: 263651190

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE EMPRESAS
DE DISTRIBUIÇÃO - APED
Campo Grande, 286 - 5.º - 1700 LISBOA
Telef.: 217580524 - Fax: 217599508

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE GROSSISTAS DE CARNES -
AGROCAR
Rua Cidade Beira, 22-B - r/c - 1800 LISBOA
Telef.: 218520230 - Fax: 218513700

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS DE
ALIMENTOS COMPOSTOS PARA ANIMAIS - IACA
Av. 5 Outubro, 21- 2.º Esq.º - 1050-047 LISBOA
Telef.: 21 3511770 - Fax: 21 3530387

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS DE TRIPAS
E AFINS - ITA
Av. Guerra Junqueiro, 11 - 1.º Dt.º - 1000 LISBOA
Telef.: 21800240 - Fax: 21800240

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SUINICULTORES - APS
Rua Arco a S. Mamede, 87 - 2.º-B - 1200 LISBOA
Telef.: 213920066 - Fax: 213920069

ASSOCIAÇÃO PROD. BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS
REGIÃO MONTEMOR-O-NOVO
Parque Leilões e Exposições - Apart. 203
7050 MONTEMOR-O-NOVO
Telef.: 266896987 - Fax: 266890540

ASSOCIAÇÃO PRODUÇÃO E PROTECÇÃO INTEGRADA DO
ZÊZERE - APIZÊZERE
Av. Eugénio Andrade, Lt. 80 - r/c Esq.º - 6230-291 FUNDÃO
Telef.: 275771592 - Fax: 275771489

ASSOCIAÇÃO PRODUTORES AGRÍCOLAS DE MANIQUE
INTENDENTE E MACUSSA
Rua D. Maria I, 62 - Manique do Intendente - 2065 ALCOENTRE

ASSOCIAÇÃO PRODUTORES AGRÍCOLAS DA REGIÃO
DE RIO MAIOR
Rua Poeta Ruy Belo, Lt. 1 -1.º Dt.º Fr. - 2040 RIO MAIOR
Telef.: 243992102 - Fax: 243992102

ASSOCIAÇÃO PRODUTORES AGRO-PECUÁRIOS
DA LOURINHÃ
Rua Francisco Rocha, 49 - 1.º - Apart. 50 - 2530 LOURINHÃ
Telef.: 261412291 - Fax: 261412249

ASSOCIAÇÃO PRODUTORES E ASSADORES DE LEITÃO
DA BAIRRADA
Quinta Queimada - Apartado 51 - 3770-904 BUSTOS

ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE OVINOS DO SUL
BEIRA - OVIBEIRA
Apartado 7 - 6420 VILA FRANCA NAVES
Telef.: 271888007 - Fax: 271888009

ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE PEQUENOS
RUMINANTES DA BACIA HIDROGRÁFICA
DO CÔA - COVICÔA
Rua República, 5 - 6400 PINHEL
Telef.: 271413180 - Fax: 271413420

ASSOCIAÇÃO REGIONAL AGRÍCOLA DO ALTO MINHO
Rua Manuel Fiúza Júnior, 129 - 1.º - 4900 VIANA DO CASTELO
Telef.: 258822038 - Fax: 258828330

ASSOCIAÇÃO REGIONAL AGRÍCOLA DE VISEU
Rua Emídio Navarro, 27 - 3.º - Sala 24 - 3500 VISEU
Telef.: 232422568 - Fax: 232422568

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE CRIADORES DE OVINOS
LEITEIROS DA SERRA DA ARRÁBIDA - ARCOLSA
Rua Almocreves, 76 - 1.º Dt.º - 2900 SETÚBAL
Telef.: 26527009

ASSOCIAÇÃO DE RETALHISTAS DE CARNES DO DISTRITO
DO PORTO
R. Vigorosa, 594 - 1.º - 4300 PORTO
Telef.: 22520550 - Fax: 22520550

ASSOCIAÇÃO DE SOCIEDADES AGRÍCOLAS DE GRUPO DO
RIBATEJO E OESTE
Rua Jerónimo da Mata, 2 - 2540-103 BOMBARRAL
Telef.: 262603504 - Fax: 262603036

ASSOCIAÇÃO DE SUINICULTORES DO BARLAVENTO
ALGARVIO
Lg. Pé da Cruz - 8550 MONCHIQUE
Telef.: 282912409

ASSOCIAÇÃO DE SUINICULTORES DO CONCELHO DE LEIRIA
Praceta Artur Portela, Lt. 19 - Loja 2 - 2400 LEIRIA

ASSOCIAÇÃO DE SUINICULTORES DOS CONCELHOS
DE SANTIAGO DO CACÉM, SINES E GRÂNDOLA
Pinhal do Concelho - 7540 SANTIAGO DO CACÉM
Telef.: 269826655 - Fax: 269826655
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ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA EM
PRODUÇÃO INTEGRADA - AVAPI
Av. Joaquim Vieira Natividade - Ap. 167 - 2461-997 ALCOBAÇA

CONF. MUNDIAL EMPRESÁRIOS COMUNIDADES
PORTUGUESAS - CMECP
Rua Viriato, 25 - 3.º - 1050-234  LISBOA
Telef.: 21 3192930 - Fax: 21 3192939

CONF. NACIONAL JOVENS AGRICULTORES PORTUGAL - CNJ
Rua Castilho, 36 - 1.º - 1250-070 LISBOA
Telef.: 21 3110470 - Fax: 21 3110479

CONFEDERAÇÃO DOS AGRICULTORES DE PORTUGAL - CAP
Av. Colégio Militar, Lt. 1786 - 1549-012 LISBOA
Telef.: 217166130 - Fax: 217166122

CONFEDERAÇÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
PORTUGAL - CCP
Av. D. Vasco Gama, 29 - 1400-032 LISBOA
Telef.: 213031380 - Fax: 213031400

CONFEDERAÇÃO DA INDUSTRIA PORTUGUESA - CIP
Av. 5 Outubro, 35 - 1.º - 1069-193 LISBOA
Telef.: 213164700 - Fax: 213579986

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE AGRICULTURA - CNA
Rua Brasil, 155 - 3030-175 COIMBRA
Telef.: 239714551 - Fax: 239715370

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS
AGRÍCOLAS DE PORTUGAL - CONFAGRI
Rua Maria Andrade, 13 - 4.º - 1199-013 LISBOA
Telef.: 218152545 - Fax: 218151665

CONFEDERAÇÃO PORTUGUESA DAS ASSOCIAÇÕES DE
DEFESA DO AMBIENTE
Olho de Boi - 2800 ALMADA

FEDERAÇÃO AGRÍCOLA DOS AÇORES
Av. Álvaro Martins Homem, 31 - 9700 ANGRA DO HEROÍSMO
Telef.: 295628350 - Fax: 295628350

FEDERAÇÃO AGRICOLA DO DISTRITO DE LEIRIA
Rua Mártires, 25-1.º - 2400 LEIRIA
Telef.: 244815265 - Fax: 244815265

FEDERAÇÃO DOS AGRICULTORES DO DISTRITO
DE SANTARÉM
Rua Bernardo Santareno, Lt. 3 - 1.º - 2000-153 SANTARÉM
Telef.: 243370816 - Fax: 243370524

FEDERAÇÃO DE AGRICULTURA DE TRÁS-OS-MONTES
E ALTO DOURO
Vale de Arcas - Apart. 50 - 5340 MACEDO CAVALEIROS
Telef.: 278426454 - Fax: 278426422

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE AGRICULTORES
DE ENTRE-DOURO E MINHO
Convento de Vairão, 21 - 4480 VILA DO CONDE
Telef.: 252661738 - Fax: 252661762

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES PORTUGUESAS DE
OVINICULTORES E CAPRINICULTORES - FAPOC
Av. Colégio Militar, Lt. 1786 - 1500 LISBOA
Telef.: 217100025 - Fax: 217100087

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DE PRODUTOS
ALIMENTARES - FIPA
Av. António José Almeida, 7 - 2.º - 1000 LISBOA
Telef.: 217938679 - Fax: 217991551

FEDERAÇÃO NACIONAL DE APICULTORES DE PORTUGAL
Av. Colégio Militar, LT. 1786 - 1500 LISBOA
Telef.: 217100000 - Fax: 217166122

FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DE
COMERCIANTES DE CARNES - FNACC
Rua Fialho de Almeida, 7-1.º ESQ - 1070-128 LISBOA
Telef.: 213873156 - Fax: 213875942

FEDERAÇÃO NACIONAL DAS CAIXAS DE CRÉDITO
AGRÍCOLA MÚTUO - FENACAM
Rua Castilho, 233 - 1070 LISBOA
Telef.: 213805514

FEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS AGRÍCOLAS
DE PRODUÇÃO - FENCA
Rua 5 Outubro, 75 - 7000 ÉVORA
Telef.: 26620202 - Fax: 26627317

FEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DE
RETALHISTAS DE PRODUTOS ALIMENTARES - UCREPA
Rua João Ortigão Ramos, 23-A - 1500 LISBOA
Telef.: 217704562

FEDERAÇÃO NACIONAL DAS UNIÕES DE COOPERATIVAS
DE LEITE E LACTICÍNIOS - FENALAC
Rua Restauração, 312-1.º - 4050-501 PORTO
Telef.: 226090800 - Fax: 226000991

FEDERAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES AGRÍCOLAS DO
DISTRITO DA GUARDA - FAGUARDA
Est. dos Galegos - Sítio do Lino - 6300 GUARDA
Telef.: 271230489 - Fax: 271238545

FEDERAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES DE JOVENS
AGRICULTORES DE PORTUGAL - FOJAP
Bairro Penedras - Rua S. Pedro, 109 - 5350 ALFÂNDEGA DA FÉ
Telef.: 279463383 - Fax: 279463383

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DAS ASSOCIAÇÕES
AVÍCOLAS - FEPASA
Rua Elias Garcia, 30 - Venda Nova - 2700-327 AMADORA
Telef.: 214746138 - Fax: 214746363

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DAS ASSOCIAÇÕES DE
BOVINICULTORES - FEPABO
Av. Colégio Militar, Lt. 1786 - 1549-012 LISBOA
Telef.: 217166160 - Fax: 217166160

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DAS ASSOCIAÇÕES DE
SUINICULTORES - FPAS
Av. Ant. Augusto de Aguiar, 179 - r/c Esq.º - 1050-014 LISBOA
Telef.: 213879949 - Fax: 213883177




