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Caros Suinicultores

EDITORIAL

No momento que atravessamos há mais de 5 meses, não haveria à partida motivos
para sorrir. E de facto a trajectória do mercado e as incertezas diárias com que nos
deparamos desde Março devem-nos preocupar e fazer reflectir, mas nem tudo são
más notícias.
A coordenação nacional do PCEDA informou a Comissão de Acompanhamento que
estão reunidas as condições para apresentação do Plano à Comissão Europeia, ou seja,
a meta de 80% das explorações do país classificadas em A4 para Aujeszky foi atingida!
Esta é uma meta preliminar fundamental para o desenvolvimento da suinicultura
portuguesa. Representa – caso a Comissão aprove o plano português – a inclusão no
Anexo II da Decisão 2008/185/CE, o que na prática significa poder enviar animais para
abate nos outros países constantes do mesmo anexo (Bélgica, Espanha, França, Itália
e Holanda) e cumprir de forma mais lata com as obrigações dos cadernos de especificações de exportação para países terceiros.

“A aprovação do
PCEDA pela Comissão Europeia
aumenta a nossa
autonomia enquanto sector,
mas não nos podemos esquecer
que também aumenta da nossa
responsabilidade.”

Apesar da boa notícia, reforço que é apenas uma meta preliminar que foi atingida.
O sector, a administração central e os serviços regionais estão de parabéns, mas o
trabalho continua porque ainda há muito para fazer. Esta parceria produtiva tem de
prosseguir, canalizando agora esforços sobre as explorações A3 estacionárias há anos.
Não podemos conviver com situações indefinidas de saneamento, sob pena de todo
o esforço tido até agora ser revertido. A aprovação do PCEDA pela Comissão Europeia
aumenta a nossa autonomia enquanto sector, mas não nos podemos esquecer que
também aumenta da nossa responsabilidade.
E já que falamos de porcos, “Let’s Talk About EU Pork” é a campanha que estará na
rua nos próximos três anos. Portugal juntou-se a Espanha e França para levar aos
consumidores mais jovens uma campanha de informação sobre os métodos de produção europeia, desmitificando os principais preconceitos propalados sobre o consumo de carne de porco. Este é um projecto que a FPAS entende ser meritoso na defesa
da nossa nobre actividade, mas que, como qualquer mecanismo de defesa, será mais
eficaz com a colaboração e participação de todos. Aos produtores, aos técnicos, aos
funcionários públicos, aos académicos e a toda a gente que trabalha diariamente com
o sentimento de orgulho por contribuir para um sector que produz proteína de alta
qualidade para o nosso país apelo a que venham fazer parte activa desta campanha e
venham falar de carne de porco nas redes sociais da campanha.
Esta é uma campanha que está a ser preparada há muito tempo, mas surge num momento nevrálgico para o sector. Os sinais recebidos pelo mercado internacional e reproduzido no mercado nacional, muitas vezes com amplitudes incompreensíveis, são
preocupantes. São já quatro grandes matadouros europeus suspensos de exportar
para a China, o que poderá provocar uma convulsão ainda maior no mercado europeu
quando os vasos comunicantes deixarem de funcionar.
Esperamos que os meses de Verão nos tragam uma melhor situação e que, quando o
sector se reunir na XXV Feira Nacional do Porco, agora com nova data, possamos olhar
em retrospectiva e lembrar este período pandémico como um breve percalço.
Saudações suinícolas,
Vitor Menino
Presidente da FPAS
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A RESILIÊNCIA E O NOSSO SECTOR PRIMÁRIO
(artigo publicado originalmente no boletim AGORA TOP GAN - agoratopgan.com)

Provavelmente muita gente não sabe, mas a resiliência, na sua origem etimológica, é um conceito aplicada na engenharia e que se refere à
quantidade de energia que absorve um material
no momento de se romper, na sequência de um
impacto; calcula-se com base na unidade de superfície de ruptura.

CARLOS BUXADÉ
Professor Catedrático de
Produção Animal; Professor Emérito; Universidad
Politécnica de Madrid; Universidad Alfonso X el Sabio

Mas aqui desejo utilizar o conceito de resiliência
no âmbito da psicologia e referir-me à capacidade que tem um indivíduo, mas também um sector (um colectivo), para fazer frente a uma adversidade, superá-la e, uma vez superada, poder
continuar a projectar-se para o futuro.
Inicialmente, no âmbito psicológico, como estudaram todos aqueles que se formaram nas
áreas de pedagogia e psicologia pedagógica, em
tempos longínquos a resiliência considerava-se
uma resposta pouco comum, inusual e mesmo,
em certos casos, doentia.
Não obstante, com o decorrer do tempo, os psicólogos evoluíram na sua apreciação e valorização do conceito e finalmente reconheceram que
se trata de uma atitude que corresponde a uma
forma mental de “ajuste ou adequação” face a
uma situação adversa ou face à própria adversidade.
É mais. Actualmente a psicologia positiva considera as situações adversas e problemáticas
como desafios que podem ser enfrentados e
superados graças, precisamente, à resiliência.
Na vida, a nível individual, são-nos apresentadas circunstâncias que podem favorecer ou ser
contrárias ao desenvolvimento da resiliência
como são, por exemplo, a educação, a qualidade e intensidade das relações familiares, o contexto social ou a propriedade de determinadas
atitudes.
Hoje considera-se que a resiliência individual
está intimamente ligada à auto-estima (pelo
que é fundamental trabalhar com as crianças
para que desenvolvam positivamente, desde
idades muito precoces, a sua auto-estima e paralelamente a sua resiliência).
Assim resulta que há indivíduos que ao enfrentarem uma situação traumática permitem que
esta os supere, enquanto outros não permitem
e continuam sem mais problemas o seu caminho vital; inclusivamente há indivíduos que,
face à adversidade, modificam as suas atitudes,
levam-nas a um nível superior e transformam
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a referida situação em algo positivo desenvolvendo capacidades que, inclusivamente, muitas
vezes esses indivíduos desconheciam possuir.
É sobre este último grupo de indivíduos que
quer escrever hoje e aqui, porque foi exactamente a atitude que teve o sector primário (agrícola,
pecuário e também da pesca, não esquecer da
pesca) face à adversa situação gerada (e, desde
logo, resolvida em absoluto) pelo SARS – CoV – 2
e a sua doença vinculada, a COVID-19.
O nosso sector primário está a dar-nos, dia sim,
dia sim, uma grande lição; uma lição inolvidável, fazendo gala de valores que deveriam ser
assumidos e fazer seus o resto da sociedade e
os indivíduos que a compõem (evitando-se que
um número considerável deles se tivesse comportado de uma forma totalmente inadequada
e muito perigosa para todos, nas complexas circunstâncias sanitárias que estamos a viver).
A resiliência do mencionado sector levou-o a assumir solidariamente, com esforço económico,
com a assumpção permanente de importantes
riscos sanitários e empresariais, a partir de um
louvável trabalho em equipa (conjuntamente
com os restantes parceiros da cadeia alimentar,
como é justo ressalvar), com eficiência e eficácia
comprovadas, uma clara liderança; uma elevada
responsabilidade na ininterrupta produção de
alimentos; uma destacada capacidade inovadora com a criação de novos canais on-line e, tudo
isto, num contexto de um destacado exercício
global de equilíbrio sectorial.
Foi esta soma de factores que tornou possível,
apesar de tudo, manter a actividade económica
e os padrões de qualidade das suas produções.
Sinceramente espero (porque sou optimista por
natureza) e desejo que, num prazo não muito
largo, os nossos dirigentes (incluindo aqueles
que nos consideram esclavagistas) e a própria
sociedade valorizem e reconheçam adequadamente a fantástica resiliência da nossa agricultura, da nossa pecuária e do nosso pescado.
Sem dúvida alguma, MERECEM!
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O DIA SEGUINTE

E de repente, ainda em Fevereiro, já a palavra do
ano 2020 tinha sido encontrada. Bom, na verdade há que escolher entre coronavírus e covid-19,
mas não passa de uma questão gramatical, já
que a polissemântica dos dois conceitos produziu (e produzirá) um impacto substantivo no
quotidiano de cada um.

VITOR MENINO
Presidente da FPAS

Desde o início de Março que Portugal, seguindo
(felizmente tardiamente) as tendências europeias, se vê no meio de uma crise sanitária, classificada pelos mais altos responsáveis políticos
como uma batalha contra o covid-19 e, se há
dano colateral que emerge sempre no meio dos
furacões das crises, é a percepção do que nas
nossas vidas são os dedos e o que são os anéis.
Desde o início de Março que a expressão “linha
da frente” surgiu para classificar os profissionais que estão efectivamente no activo para
mitigar ao máximo os impactos deste vírus na
saúde dos portugueses. Todos os reconhecimentos são poucos face ao trabalho inexcedível
dos profissionais de saúde, das forças de segurança, dos funcionários municipais, dos trabalhadores dos supermercados, dos militares das
forças armadas e tantos outros que estão a dar
o seu melhor para acudir aos cidadãos, aos consumidores, aos contribuintes ou aos eleitores.
Mas não esqueçamos, também, aquele grupo de
gente que está na rectaguarda deste campo de
batalha a garantir a produção de bens essenciais para que nada falte aos supracitados. Um
grupo de gente que em tempos de bonança é
desvalorizado, vilanizado e considerado dispensável pelo poder político, mas que na tempestade são os mais imprescindíveis.
Mas, passando à frente da emergência, importa
saber que mundo nos espera no novo período
d.C (depois de Covid) e, desde logo, são perpectiváveis alterações a três níveis:
1.
2.
3.

Alterações de âmbito comportamental;
Impactos socio-económicos;
Agenda política.

No que respeita ao primeiro ponto há uma experiência social relativamente recente que nos
indica o poder do trauma colectivo na indução
de novos hábitos sociais: o 11 de Setembro e os
eventos subsequentes – Atocha, Charlie Hebdo,
Bataclan, Metro de Londres e de Bruxelas – vieram levantar questões na sociedade ocidental
sobre valores considerados adquiridos, como a
segurança e a liberdade. Veio também tornar
aceitáveis procedimentos de cibersegurança,

antes considerados espionagem e veio ainda
abrir brechas no comportamento social comum.
A crise que agora atravessamos poderá criar
traumas sociais mais profundos do que o terrorismo, sobretudo porque todos os 7 mil milhões
de habitantes do planeta estão a experimentar
as consequências do vírus.
Desde logo se percebeu uma alteração dos hábitos de consumo na China, com uma transferência de consumo para o comércio online. A severidade da quarentena imposta no país asiático
não deu grandes hipóteses aos consumidores
chineses se não recorrer às plataformas online
para se abastecerem. Com o retomar da vida
normal, é observado que este padrão de consumo se mantém, já fora do período de reclusão.
Veremos como sucederá na Europa, mas este é
um indicador importante para a fileira da carne
de porco e para todos os produtos agroalimentares que poderão sofrer inevitáveis alterações
na forma como são apresentados ao consumidor, se o perfil do consumidor se alterar bruscamente.
Outro aspecto que importa monitorizar na era
d.C. é o grau de sociabilização que as comunidades vão manter. Os países mediterrânicos
são conhecidos pelo gosto que mantém pelas
relações pessoais, pelas reuniões familiares ou
mesmo as formas mais pessoais de fazer negócios (como os famosos almoços de negócio).
Também a norte, o fenómeno da “época dos
barbecues” tem uma importância económica
tremenda, ao ponto de ser um habitual propulsor anual do preço da carne de porco, assim que
o tempo começa a favorecer estes convívios de
fim-de-semana.
Ou seja, do ponto de vista do mercado interno, a
alteração do padrão comportamental no que se
refere ao grau de sociabilização dos povos europeus pode ser um ponto crítico nas dinâmicas
de mercado que se vão estabelecer depois da
crise sanitária.
Analisando os impactos socio-económicos desta crise, o primeiro fez-se sentir de imediato
com o encerramento da restauração, provocando grandes e gravosos impactos sobre a
produção de leitão para assar. Resta saber se
estes impactos serão circunstanciados neste
tempo de emergência ou se, findada a letargia,
a dimensão da crise económica será tal que o
encerramento de muitos estabelecimentos não
será apenas temporário.
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Figura 1 - Perspectivas Moody’s sobre o impacto nos sectores de actividades económicas a nível mundial do novo coronavírus

Para além da restauração, importa ter em conta outros sectores da actividade económica que influem no consumo da
carne de porco. O turismo foi também um dos sectores mais
imediatamente afectados e sobre o qual não se esperam
grandes notícias nos tempos que aí vêm. É mais um ponto
nevrálgico para o sector das carnes que viam o consumo aumentar em Portugal nos últimos 6 anos, muito por conta do
aumento do turismo.
Pelo lado positivo concorre o factor desde sempre menos
agradável para a fileira da carne de porco. Em tempos de
crises económicas, a carne de porco nunca foi dos produtos
mais afectados porque é um produto nutritivo e barato, o
que leva muitos portugueses ao aumentar o consumo desta
carne em detrimento de outras carnes ou de outras fontes
proteicas. No entanto, é importante que a fileira se comece
a preparar para as sempre agressivas promoções da grande
distribuição…
Finalmente, no plano político, estamos perante uma contingência que inevitavelmente fará a União Europeia mudar as
prioridades, sob pena de ver ruir o projecto económico comum. Não quer isto dizer que a agenda ambiental deixará
de estar em cima da mesa, mas há, para já, incêndios que
lavrarão com maior intensidade. Além do mais, a pressão social sobre temas como as alterações climáticas não será a
mesma e mesmo que fosse, os factos trazidos à luz das evi8

dências através desta crise poderiam trazer uma nova perspectiva sobre a verdadeira contribuição da produção animal
para a poluição atmosférica. Mas isso já seria depositar muitas esperanças na boa fé dos lobbies que interferem nestas
matérias.
Em suma, a forma como nos reergueremos desta calamidade
que afecta o mundo todo será um enorme desafio a todos os
níveis. A agência financeira Moody’s considera que a produção de proteínas e a agricultura está moderadamente exposta aos impactos económicos
provocados por esta crise sanitária, mas que o retalho alimentar apresenta um grau de exposição diminuto, o que por
si dá uma indicação dos desafios que a fileira enfrentará nos
próximos anos, no sentido de se robustecer e se dotar de
poder negocial nas relações comerciais da cadeia de abastecimento.
Vamos a (mais) esta luta e que o bom momento que o sector
vinha a viver sirva de respaldo para que as opções agora tomadas sejam as mais acertadas!
Saudações suinícolas

Expresso, 13 de junho de 2020
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Recuperar da crise que temos pela frente e enfrentar com sucesso os desafios da transição para uma
economia verde e para a digitalização não será possível apenas com fundos públicos e crédito bancário

Uma nova visão para os
mercados de capitais da Europa
Maria Luís Albuquerque

D

Olhar o Sul
Manuel Ennes Ferreira
mfereira@iseg.ulisboa.pt

baixos custos de financiamento para
quem tem uma boa ideia de negócio
ou ambição para crescer.
Para que isso aconteça, precisamos
de melhorar as infraestruturas do
mercado, de criar uma base de dados
europeia transparente e acessível a
todos, de aumentar a literacia financeira e apoiar os cidadãos na escolha
da solução financeira que melhor lhe
garanta os seus objetivos, sejam estes
uma reforma mais desafogada ou poupar para que os filhos estudem no estrangeiro. Temos de tornar a entrada
em bolsa mais atrativa para as PME,
com custos proporcionados à sua dimensão, de melhorar a eficiência dos
processos de insolvência em muitos
países, de simplificar e uniformizar
os procedimentos fiscais de retenção
na fonte. Temos de criar um mercado
de capitais que funcione para todos,
que crie oportunidades para quem
quer aplicar as suas poupanças e para
quem quer financiar o seu negócio, um
mercado de capitais em que os benefícios de uma economia mais dinâmica
e competitiva sejam distribuídos de
forma justa.
As recomendações apresentadas no
relatório são precisas, detalhadas e
calendarizadas. Se implementadas em
conjunto reforçam-se mutuamente e
produzirão resultados visíveis. Mas
para tanto é preciso que haja determinação política para as pôr em prática,
da Comissão Europeia, do Parlamento
Europeu e dos governos dos Estados-membros. Se o conseguirmos, teremos dado um passo fundamental para
enfrentar melhor preparados esta crise e outras que venham a surgir.

ia 10 de junho foi publicado o relatório do High-Level Forum on Capital
Markets Union intitulado
“Uma Nova Visão para
os Mercados de Capitais
da Europa”. Resulta do
trabalho de um grupo de 28 peritos,
do Sul, do Norte e do Leste da Europa, com experiência de governo ou de
instituições europeias, em associações
de defesa dos consumidores, banca,
seguros, fundos de pensões, bolsas de
valores, academia, permitindo assim
uma visão abrangente e informada dos
obstáculos à criação de um mercado
único de capitais na Europa e a apresentação de 17 clusters de recomendações em que todos se reveem.
O projeto de uma União do Mercado de Capitais surgiu em 2015, como
complemento muito necessário à União Bancária. No entanto, nem esta
última está ainda completa, nem a
União do Mercado de Capitais avançou como seria desejável. A saída do
Reino Unido da UE tornou ainda mais
premente a necessidade de integrar
os mercados de capitais dos 27 Estados-membros, sob pena de ficarmos completamente dependentes de
países terceiros para proporcionar
às empresas e aos empreendedores
da União as oportunidades de desenvolvimento que só um mercado de
capitais eficiente, com profundidade
e liquidez, consegue garantir.
Quando iniciámos este trabalho, em
novembro passado, estávamos conscientes da importância e da urgência de
avançar, mas a epidemia da covid-19
e a profundíssima crise económica
que se faz já sentir tornam-no ainda

“BIODIVERSIDADE” E “DO PRADO
AO PRATO”: A VITÓRIA DE PIRRO?
(artigo publicado originalmente na edição de 13/06/2020 do Semanário Expresso)

mais relevante. Há abundante evidência que as economias com mercados
de capitais desenvolvidos recuperam
mais rapidamente das situações de
crise, e bem melhor estaria agora a
Europa se tivesse avançado decididamente no passado para integrar
os seus mercados de capitais e dar à
economia europeia os instrumentos
de que tanto necessita para ser mais

Temos de criar um
mercado de capitais
que funcione para todos,
que crie oportunidades
para quem quer aplicar
as suas poupanças
e para quem quer
financiar o seu negócio

resiliente e mais dinâmica, para não
continuar a ver as suas empresas inovadoras a sair da Europa para crescer
e os seus investidores de retalho a
colocar grande parte das suas poupanças em depósitos bancários onde
perdem continuamente valor.
Recuperar da crise que temos pela
frente e enfrentar com sucesso os desafios da transição para uma economia
verde e para a digitalização não será
possível apenas com fundos públicos
e crédito bancário. Agregar as poupanças dos europeus, individuais ou
através de fundos, e canalizá-las eficazmente para o financiamento das
empresas, designadamente as de menor dimensão, com adequada partilha
de risco, com a possibilidade de um
investidor da Holanda ter informação
suficiente para investir numa PME
espanhola ou portuguesa, resulta em
vantagens para todos, em maior rentabilidade para quem investe e em mais

FOTO D.R.

Durante a atual crise, a cadeia agroalimentar europeia tem-se mostrado resiliente

Coordenadora do Subgrupo
“Participação dos investidores de retalho
e diversificação da base de investidores”

“Biodiversidade” e “Do Prado
ao Prato”: a vitória de Pirro?
Jaime Piçarra

A

Engenheiro agrónomo, coordenador dos assuntos
de Política Agrícola da FEFAC (Federação dos Fabricantes Europeus de Alimentos para Animais) e
secretário-geral da IACA - Associação Portuguesa dos Industriais de Alimentos Compostos para
Animais

A

Comissão Europeia acaba
de apresentar as linhas
mestras das estratégias
para a “Biodiversidade”
e “Do Prado ao Prato”,
avançando no cumprimento do Pacto Ecológico Europeu.
Compreende-se. No rescaldo desta
crise pandémica era necessário voltar
a colocar na agenda ambições suficientemente mobilizadoras e que lhe
legitimem as pretensões de um novo
posicionamento geoestratégico global,
em contraponto ao dos EUA e da China,
sobretudo nestas matérias.
A reconstrução económica da Europa com base na sustentabilidade dos
sistemas de produção é, certamente,
elemento mobilizador, até no setor
agroalimentar, ao contrário do que se
possa pensar. O que nos inquieta não
é esse desígnio, mas sim a falta de um
orçamento à medida de metas tão ambiciosas e a pressa em as atingir, tal
como a sua incoerência com as restantes políticas comerciais da UE, nomeadamente com países terceiros.
Durante a atual crise, a cadeia agroalimentar europeia tem-se mostrado resiliente, mas essa não é uma verdade
eterna, nem absoluta. Por exemplo, só
uma das metas destas estratégias- a
redução de utilização dos pesticidas
em 50% até 2030 - implica ter menos
ferramentas para combater pragas e
doenças, que, como nos diz a ciência,
têm tendência para aumentar. Por outro lado, algumas das restantes medidas não são novas para o Setor, que as
tem incorporado na sua estratégia. É
o caso da redução de 50% na utilização
de antibióticos até 2030 que acresce à
já conseguida, voluntariamente e des-

de 2011, de precisamente 50% no uso
destes medicamentos, o que implicou
maiores investimentos preventivos
nas condições de saúde e bem-estar
animal dos efetivos pecuários. Também
a redução da utilização de fertilizantes
químicos em 20% até 2030, promovendo a utilização de efluentes pecuários
na fertilização das terras, é uma medida pela qual o setor tem lutado e
que permite dar passos importantes
na sustentabilidade ambiental. E, por
fim, mas da maior relevância, a aposta
no acesso a banda larga até 2025 nas
zonas rurais, elemento essencial na
adoção de tecnologias de precisão que
permitem a redução do desperdício de
recursos naturais, é uma medida que
acolhemos com enorme satisfação.
Agora ficam as questões que nos afligem: conseguiremos sem um investimento comunitário adequado e em tão
pouco tempo, produzir alimentos com
estas exigências à escala necessária
para a nossa população, consolidando
o Mercado Interno e reforçando a exportação? Seremos capazes de impor
taxas para os produtos importados de
países terceiros que não estão sujeitos
às mesmas exigências de produção e
que entrarão no mercado único a preços bem mais reduzidos que os produzidos no Velho Continente? Se assim
não for, a perda de competitividade
da agricultura e indústria alimentar
no espaço comunitário será um facto
e estaremos a dizimar exatamente o
mesmo setor que ambicionamos como
liderante a nível mundial. Porque, não
tenhamos ilusões, os circuitos curtos, os mercados locais e a agricultura biológica, ou as “hortas urbanas”,
seguramente importantes, não serão

Comissão Europeia
acaba de apresentar as
linhas mestras das estratégias para a “Biodiversidade” e “Do Prado
ao Prato”, avançando no
cumprimento do Pacto
Ecológico Europeu. Compreende-se.
No rescaldo desta crise pandémica era
necessário voltar a colocar na agenda
ambições suficientemente mobilizadoras e que lhe legitimem as pretensões
de um novo posicionamento geoestratégico global, em contraponto ao
dos EUA e da China, sobretudo nestas
matérias.
A reconstrução económica da Europa com base na sustentabilidade dos
sistemas de produção é, certamente,
elemento mobilizador, até no sector
agroalimentar, ao contrário do que
se possa pensar. O que nos inquieta
não é esse desígnio, mas sim a falta
de um orçamento à medida de metas
tão ambiciosas e a pressa em as atingir, tal como a sua incoerência com as
restantes políticas comerciais da UE,
nomeadamente com países terceiros.
Durante a atual crise, a cadeia agroalimentar europeia tem-se mostrado
resiliente, mas essa não é uma verdade

eterna, nem absoluta. Por exemplo, só
uma das metas destas estratégias — a
redução de utilização dos pesticidas
em 50% até 2030 — implica ter menos
ferramentas para combater pragas e
doenças, que, como nos diz a ciência,
têm tendência para aumentar. Por outro lado, algumas das restantes medidas não são novas para o sector, que as
tem incorporado na sua estratégia. É o
caso da redução de 50% na utilização
de antibióticos até 2030, que acresce à
já conseguida, voluntariamente e desde 2011, de precisamente 50% no uso
destes medicamentos, o que implicou
maiores investimentos preventivos nas
condições de saúde e bem-estar animal dos efetivos pecuários. Também a
redução da utilização de fertilizantes
químicos em 20% até 2030, promovendo a utilização de efluentes pecuários na fertilização das terras, é uma
medida pela qual o sector tem lutado
e que permite dar passos importantes
na sustentabilidade ambiental. E, por
fim, mas da maior relevância, a aposta
no acesso a banda larga até 2025 nas
zonas rurais, elemento essencial na
adoção de tecnologias de precisão que
permitem a redução do desperdício de
recursos naturais, é uma medida que
acolhemos com enorme satisfação.
Agora ficam as questões que nos afligem: conseguiremos sem um investi-

mento comunitário adequado e em tão
pouco tempo produzir alimentos com
estas exigências à escala necessária
para a nossa população, consolidando
o Mercado Interno e reforçando a exportação? Seremos capazes de impor
taxas para os produtos importados de
países terceiros que não estão sujeitos
às mesmas exigências de produção
e que entrarão no mercado único a
preços bem mais reduzidos que os produzidos no Velho Continente? Se assim
não for, a perda de competitividade
da agricultura e indústria alimentar
no espaço comunitário será um facto
e estaremos a dizimar exatamente
o mesmo sector que ambicionamos
como liderante a nível mundial. Porque, não tenhamos ilusões, os circuitos
curtos, os mercados locais e a agricultura biológica, ou as “hortas urbanas”,
seguramente importantes, não serão

Conseguiremos sem
um investimento
comunitário adequado
e em tão pouco tempo
produzir alimentos
à escala necessária
para a população?

Q

ual o papel da ajuda externa, nomeadamente da
ajuda pública ao desenvolvimento, no apoio ao
desenvolvimento económico e social, na promoção de um Estado
de direito ou no contributo para
a estabilização política dos países recetores? Este é um debate
aceso, e ainda bem, pois, em média, os resultados ficam aquém
da realidade. Tentar perceber a
ineficácia da ajuda encontra explicações académicas para todos
os quadrantes. O tiro de partida
é a meta de 0,7% do rendimento
nacional bruto que os países doadores devem observar. Em média
nunca foi alcançada e nos últimos
anos situa-se em cerca de 0,3%.
Há quem seja otimista sobre o
papel da ajuda no crescimento,
argumentando que a ajuda ‘preenche’ os gaps do investimento
e das exportações que erodem
o crescimento. Autores “pessimistas” referem que, longe de
ser uma panaceia para os países
em desenvolvimento, a ajuda só
promove o crescimento sob condições económicas ou políticas
benéficas. Outros destacam que
a consideração de que a ajuda
é positiva no crescimento nada
mais é do que um “mito”. A série
de testes empíricos da relação

Resultados e intenções
não vão a par. É a ajuda
internacional um mito?

Durante a atual crise, a cadeia agroalimentar europeia tem-se mostrado resiliente

JAIME PIÇARRA

Ajuda e os
dois lados
da moeda

suficientes para termos uma cadeia
alimentar robusta e resiliente.
Existem laivos de uma vitória de Pirro, o rei que para derrotar os romanos
na batalha de Heracleia dizimou de
forma irreparável o seu próprio exército, alcançando uma vitória sem glória.
Em conclusão, as metas e ambições
necessitam de tempo, de harmonização à escala global, de investimento
em novas tecnologias e, sobretudo, de
um orçamento adequado para uma
transição que tem de ser inclusiva.
Se existiu uma evidência desta crise
foi o facto de que as vacas, o grande poluidor do sector agropecuário, sempre
estiveram lá e se as emissões de CO2
diminuíram durante este período...
talvez seja nos verdadeiros emissores
que urge tomar medidas.
No sector saberemos estar à altura
das nossas responsabilidades e desafios,
mas não condenem ao empobrecimento
quem não deixou faltar comida nas mesas dos portugueses. É que não nos podemos dar ao luxo de não ter alimentos
suficientes numa próxima crise.
Engenheiro agrónomo, coordenador
dos assuntos de Política Agrícola da FEFAC
(Federação dos Fabricantes Europeus de
Alimentos para Animais) e secretário-geral da
IACA — Associação Portuguesa dos Industriais
de Alimentos Compostos para Animais

suficientes para termos uma cadeia
alimentar robusta e resiliente.

Conseguiremos sem
um investimento
comunitário adequado
e em tão pouco tempo
produzir alimentos
à escala necessária
para a população?
Existem laivos de uma Vitória de Pirro,
o rei que para derrotar os romanos na
batalha de Heracleia dizimou de forma
irreparável o seu próprio exército, alcançando uma vitória sem glória. Em
conclusão, as metas e ambições necessitam de tempo, de harmonização
à escala global, de investimento em
novas tecnologias e, sobretudo, de um
orçamento adequado para uma transição que tem de ser inclusiva.
Se existiu uma evidência desta crise
foi o facto de que as vacas, o grande
poluidor do setor agropecuário, sempre
estiveram lá e se as emissões de CO2
diminuíram durante este período…
talvez seja nos verdadeiros emissores
que urge tomar medidas.
No Setor saberemos estar à altura das
nossas responsabilidades e desafios,
mas não condenem ao empobrecimento quem não deixou faltar comida nas
mesas dos portugueses. É que não
nos podemos dar ao luxo de não ter
alimentos suficientes numa próxima
crise.
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entre ajuda e crescimento só
acrescentou mais ambiguidade,
uma vez que os estudos relatam
não encontrar impacto significativo da ajuda no crescimento em
qualquer uma das direções. Outra perspetiva defende que há um
efeito não linear na relação ajuda-crescimento, em virtude dos rendimentos decrescentes da ajuda.
Finalmente, uma literatura assenta no fator ‘condicionalidade’,
argumentando que a ajuda funciona se o recetor aplicar boas políticas, ou que a ajuda é benéfica
em doses corretas mas prejudicial ou ineficaz se em sobredoses
ou, ainda, que a ajuda funciona
se existirem instituições governamentais credíveis. Se tudo isto
remete para o lado dos países beneficiários da ajuda, há que olhar
igualmente para o outro lado da
equação, que são os países doadores. A ajuda é claramente um
instrumento de política externa,
ou seja, ela é decidida tendo em
conta interesses económicos, políticos, geoestratégicos, etc., que
assentam no ‘interesse de Estado’
e na complementaridade com
os interesses privados. As doses
variam, é certo, e as modalidades
também. Daqui que se cataloguem alguns destes países como
altruístas, outros de egoístas e
finalmente os neutros. Como
os países em desenvolvimento,
e numa maior percentagem os
países da África Subsaariana, têm
um problema grave de financiamento, recorrem à ajuda pública,
que preenche grande parte dessa
necessidade. E os resultados são
bastas vezes inócuos. Continuaremos na próxima crónica.
Professor do ISEG/ULisboa

A OPINIÃO DE...
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ESTAMOS ON, IN, OUT E TOP

JOÃO BASTOS
Secretário-Geral FPAS
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Numa altura em que ainda estamos a entrar devagarinho num mar revolto a tentar retardar ao
máximo o mergulho de cabeça, as primeiras profecias da desgraça económica já se começam a
sentir.
A reboque da débacle do turismo desabou a aviação, aos poucos vai-se quebrando a resistência da
restauração e dos poucos negócios sobreviventes
do comércio de rua, a produção industrial teve de
se reinventar não só com a cintura, mas também
com a carteira, a cultura e o desporto continuam
confinados e até o sector da energia sofre com
falta de carga.
No meio deste apagão generalizado da economia
portuguesa soçobra o sector agroalimentar, como
é espalhado no relatório “Estatísticas do Comércio Internacional”, publicado pelo INE em Abril de
2020. Nesse relatório é destacada a quebra das
exportações em 39,8% no mês de Abril de 2020 por
comparação com Abril de 2019, mas o único sector
que não diminui as suas exportações é o sector
dos produtos alimentares e bebidas, experimentando mesmo uma ligeira subida, registando no
mês de Abril um aumento de 0,3% no valor das exportações e no trimestre terminado em Abril uma
variação positiva de 2%.

Segundo os dados preliminares do INE, no primeiro quadrimestre de 2020, Portugal já exportou 62
milhões de euros em carne de porco, sendo que
em Abril as exportações do sector totalizaram 18,2
milhões de euros, representando um acréscimo de
71,37% em relação a 2019. No trimestre terminado em Abril a suinicultura portuguesa exportou 49
milhões de euros em carne, produtos transformados e animais vivos, superando em 38% o valor do
período homólogo do ano passado. A afirmação
do sector enquanto indústria exportadora foi mais
enfática que nunca em tempo de adversidade.

Para o sucesso da dinâmica exportadora do sector
agroalimentar muito contribuiu (se não foi mesmo
o sector que mais contribuiu) a dinâmica exportadora da fileira da carne de porco que, mesmo no
contexto desfavorável que atravessámos no mês
de Abril, teve o seu melhor quadrimestre de sempre no que diz respeito ao volume exportado.

(considerado país terceiro desde Fevereiro) com
2,3 milhões de euros, o Japão com 1,9 milhões de
euros e Cabo Verde com 1,8 milhões de euros.
Mas nem só de mercado internacional se traça
o perfil da suinicultura portuguesa na reacção à
pandemia e, se virarmos as atenções para dentro
de portas, percebemos que a reclusão veio acele-

laro que ainda é cedo para prognosticar que a suinicultura portuguesa terá um ano em contraciclo
com a economia mundial, mas em apenas quatro
meses já se atingiu praticamente metade do valor recorde de exportações registado no ano 2016
(131 milhões de euros).
Para este desempenho muito contribuíram os
países terceiros, como a China que já rendeu 9,3
milhões de euros em 2020, mas continua a ser
Angola o destino fora da UE mais importador da
carne de porco portuguesa com um agregado de
10,5 milhões de euros. Segue-se o Reino Unido

A OPINIÃO DE...

rar uma tendência que já se evidenciou em 2019: se as indústrias exportadoras prosperam mesmo em tempos de crise, às
indústrias confinadas ao mercado interno esperam-se tempos
de grandes dificuldades.
Entre Janeiro e Abril os números mostram uma retracção (óbvia
e natural) no número de abates de 3,6%, com grande incidência
(também óbvia e natural) na diminuição de abates de leitões
(-12,5% em comparação com 2019), mas também se abateram
menos porcos de engorda neste período, observando-se uma
redução de 4% em relação ao período homólogo. Esta redução
do número de abates deveu-se circunscritamente à quebra em
Abril e, em virtude da pandemia, pode entender-se este fenómeno como óbvio e natural. Só não é óbvio e natural que as importações tenham crescido 12,5%, com especial enfoque no mês
de Abril. Para um país deficitário em carne de porco, mesmo
admitindo uma quebra abrupta no consumo pela suspensão do
turismo, torna-se incompreensível que a produção nacional fique confinada na exploração e os operadores da transformação
e distribuição privilegiem a produção estrangeira.

Outro dado que merece reflexão são as 7.585 reprodutoras
abatidas só nos meses de Março e Abril (fora as que foram exportadas para abate em Espanha), que pode indicar uma tendência de redução de efectivo para fazer face às dificuldades
económicas que se avizinham. No entanto, os dados das Declarações de Existências de Suínos reportados a Abril dão conta
de uma redução de apenas 1,09% em relação a Abril de 2019 e
de 0,12% em relação ao período anterior de Declaração de Existências (Dezembro 2019), com um aumento do efectivo de futuras reprodutoras de 2,95% em comparação com Abril de 2019.
No cruzamento destes dados encontramos uma tendência de
aumento da taxa de reposição das explorações e não da diminuição do efectivo, o que indica que a suinicultura portuguesa
continua a seguir a sua rota rumo à eficiência, à produtividade e
à sustentabilidade, quer económica, quer ambiental.
Em suma, o admirável mundo novo que nos espera está cheio
de desafios e incógnitas, mas na estrada que percorremos até
ele uma coisa podemos ter a certeza: a suinicultura portuguesa
está mais preparada do que nunca para o habitar.
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ESTRATÉGIAS PARA ATENUAR O CALOR AMBIENTAL
EM EXPLORAÇÕES DE SUÍNOS
PEDRO FOLQUE

	
  

Eng., Eurocereal, S.A.

•

•

•

•

•

Diminuição das taxas de fertilidade e prolificidade
Alterações na qualidade do sémen
Diminuição na produção láctea
Acréscimo de mortalidades, em particular de
porcas reprodutoras
Diminuição dos crescimentos nas engordas
Porcos com carcaças mais gordas

EFEITO “AUMENTO DO RITMO RESPIRATÓRIO”

O stress térmico ocorre quando um animal já não consegue
manter a sua termorregulação. No caso dos porcos,
estes reagem às temperaturas elevadas, alterando o seu
comportamento (molhar os solos; aumento da ingestão
de água; redução do consumo de alimentos; menos
tranquilos…), o seu metabolismo (alteração na eficiência	
  
alimentar; na produção hormonal…) e o seu estado
sanitário (diminuição da resistência dos organismos, com	
  
consequências sanitárias várias…).
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Como veremos a seguir, fisiologicamente os suínos tem
grande dificuldade em situações de stress térmico e
	
  
sobretudo de grandes amplitudes térmicas, porque os
seus mecanismos de defesa demonstram uma reduzida
	
  
flexibilidade metabólica.
O bem estar térmico/ambiental dos animais não resulta	
  
apenas da temperatura do ar, mas da sua conjugação com
outros fatores (velocidade do ar, humidade relativa, tipo de
	
  
solo, densidade animal, genética, alimentação, outros)
Nesta problemática, para compreender as suas
consequências nos porcos, é importante perceber quais
são os seus principais mecanismos de defesa e como
reagem em situação de stress térmico:
a)
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alcalose respiratória; por sua vez, o aumento da
concentração dos iões hidrogénio (H+) no sangue
provoca uma diminuição do seu pH , ou seja uma
acidose sanguínea, que tem responsabilidade na
diminuição do consumo alimentar. A utilização
de sais minerais como o bicarbonato de sódio,
visa reequilibrar o pH do sangue, minimizando
o problema: aumentando a reabsorção –
regeneração dos bicarbonatos (HCO3-) e a
excreção de ácidos ((H+), o que aumenta a diurese
e a necessidade de ingestão de água.

O problema do excesso de calor nas explorações de suíno
é cíclico no nosso país, provocando todos os anos um
conjunto de problemas, tais como:

Os porcos não têm glândulas sudoríparas
funcionais, pelo que não tem o mecanismo da
transpiração, sendo a espécie mais sensível
ao stress térmico. Apresentam taquipneia
(aumento do ritmo respiratório), um sistema de
arrefecimento corporal não muito eficiente, que
permite a dissipação do calor através do vapor
de água eliminado na respiração, diminuindo a
temperatura do animal. Esta hiperventilação
provoca um aumento do dióxido de carbono
pulmonar e uma diminuição da concentração
de bicarbonato no sangue, conduzindo a uma
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b)

Com excesso de calor os porcos também
diminuem a ingestão de alimentos para manter
a sua termorregulação, porque a alimentação
(digestão e absorção de nutrientes) aumenta
metabolicamente a produção de calor corporal.
Esta diminuição do consumo alimentar é
considerada a principal causa da alteração dos
parâmetros produtivos em suinicultura.

c)

Em stress térmico, para controlarem a
temperatura corporal, os porcos sofrem uma
reorganização vascular, aumentando a circulação

ARTIGO

sanguínea ao nível da pele. Em simultâneo, os
vasos sanguíneos das outras partes do corpo
sofrem uma vasoconstrição para manter a
tensão arterial, em particular nos intestinos.
Reduzindo-se a oxigenação ao nível das células
intestinais (enterocitos), aumenta o stress
oxidativo celular e a permeabilidade deste órgão,
facilitando a entrada de substâncias tóxicas (ex.
lipopolissacáridos ou endotoxinas). Como reação,
o organismo tem uma resposta anti-inflamatória
que provoca uma diminuição do apetite e um
aumento da temperatura corporal
d)

Pode ainda observar-se que os vários parâmetros
produtivos das porcas e dos leitões são também afetados
significativamente (ex. produção de leite das porcas,
pesos do leitão e da ninhada ao desmame…), tal como os
consumos de ração e de água.
•

Com excesso de calor os porcos aumentam o
teor de insulina, reduzindo o nível de glucose no
sangue e a utilização de gorduras corporais; pelo
contrário, promovem a deposição destes lípidos.
Os níveis elevados de insulina parecem ser uma
adaptação metabólica para permitir uma melhor
oxidação de hidratos de carbono. Esta situação
provoca uma sobrecarga energética sobre o
fígado, órgão fundamental neste processo,
podendo haver variações em biomarcadores
hepáticos como a ALT (alanina aminotransferase)
ou a FA (fosfatase alanina).

Em particular, os porcos reprodutores são muito sensíveis
às temperaturas elevadas:
a)

Os varrascos sofrem uma redução da qualidade
do sémen e uma diminuição da libido.

b)

As porcas gestantes são muito vulneráveis às
altas temperaturas nas três primeiras semanas
de gestação. O calor pode ter efeitos negativos
sobre diferentes parâmetros produtivos:
aumento do Intervalo Desmame-Cobrição (IDC)
e da % de anestros pós-desmame; cios menos
duradouros; mortalidade à nascença; diminuição
da taxa de partos e do tamanho/peso da ninhada
à nascença.

c)

As porcas lactantes acima dos 28-30ºC, reduzem
o consumo de alimento de 10 a 20%, provocando
uma diminuição da produção de leite/peso dos
leitões ao desmame, com degradação do seu
estado corporal, pois mobilizam as suas reservas
para compensar o deficit alimentar.

EFEITOS DO AUMENTO DA INSULINA
MÚSCULO
GLICÓLISE

INSULINA

PROTEÍNA
SÍNTESE

	
  

•

e)

GLICOSE
SANGUE

ADIPÓCITO ADIPÓCITO
LIPÓLISE
LIPOGÉNESE

•

Em engorda, os efeitos do calor são principalmente
derivados da redução da ingestão alimentar, diminuindo a
velocidade de crescimento e do aumento da permeabilidade
celular intestinal, permitindo a absorção de substâncias
tóxicas. Mas metabolicamente como foi referido, também
se observa que os porcos em stress térmico aumentam
as concentrações de insulina incrementando a deposição
de tecidos adiposos, o que explica o fenómeno dos “porcos
gordos de Verão”, por acumulação de gordura e perda de
músculo (também por isto, os porcos mais magros são
mais sensíveis ao calor).

•

Sendo difícil combater o calor e os seus efeitos, as ações
possíveis podem apenas atenuar o problema. Estas ações
estão relacionadas com a construção/equipamentos
das explorações, com o maneio dos animais e mais em
particular, com eventuais estratégias alimentares:

GLICOGÉNIO
SÍNTESE

A exposição prolongada ao calor também diminui
a assimilação de colesterol no fígado, com
aumento dos níveis de colesterol circulante e
do colesterol LDL. Contudo, esta alteração do
metabolismo do colesterol dos porcos com o calor
parece ser independente da redução do consumo
de alimento.

Um trabalho da Universidade da Extremadura, Espanha
(Fig. 1) demonstra o referido anteriormente - perante uma
subida da temperatura ambiental, as porcas reprodutoras
respondem aumentando a temperatura rectal e a
frequência respiratória, mecanismos fisiológicos que
favorecem a eliminação de calor corporal.

a)

Medidas de Construção/Equipamentos
Nas explorações, procurar:

Efeito da temperatura sobre parâmetros fisiológicos e
produtivos da porca e dos leitões
Tratamento
20 º C

30 º C

EsD

Signif.

Frequência respiratória

30.8

71.2

Temperatura rectal (ºC)

38.9

39.4

0.1 P<0.001

Ingestão média de ração (kg/dia)

7.64

4.93

0.87 P<0.001

Alteração de peso da porca em lactação (kg)

-6.4

-21

13.3 P<0.001

Alteração da gordura dorsal (P2) (mm)
Produção de leite (kg/dia)
Peso do leitão ao desmame (kg)
Aumento peso ninhada (nascim.-desm.) (kg/dia)
Consumo água dos leitões (kg/dia)

2.2

-3

10.26

6.63

7.4

6.21

2.125

1.478

0.46

1.01

§

2.6 P<0.001

§

2.2 P<0.05
0.62 P<0.001
0.35 P<0.001
0.067 P<0.05

§

0.08 P<0.001

Fonte: Univ. Extremadura, Albeitar nº1 2009

Figura 1

§

§

Instalar de sistemas de arrefecimento do
ar (coolings, nebulização, humidificação,
…)
Reduzir a carga de calor dos edifícios
maximizando a ventilação e os
mecanismos de refrigeração.
Instalar de sistemas de renovação de ar
(ventilação, janelas automáticas, …)
Utilizar materiais com bom poder
isolante para reduzir as amplitudes
térmicas.
Pintar de branco as construções e os
depósitos de água.
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Nota: antes do começo do Verão, deverão ser verificados o
funcionamento dos ventiladores e regulados segundo as
normas para os diferentes animais; não esquecer de limpar
as sondas e verificar os sistemas de alarme e segurança.
Colocar um termómetro de máximas e mínimas para
observar as flutuações de temperatura e comprovar as
temperaturas marcadas nos sistemas automáticos de
ventilação.
Verificar os débitos dos bebedouros (1,5-2 lts/minuto) e
respetivas canalizações.
Limpar e desinfetar os silos e os sistemas de distribuição
de alimentos.
b)

Medidas de Maneio dos Animais
§

§
§
§
§
§

c)

Medidas Nutricionais
§
§
§
§
§
§

•

Utilização de alimentos mais concentrados em energia e aminoácidos. Atenção
ao nível e ao tipo de fibra.
Fornecer a ração fresca. Atenção aos
silos metálicos.
Humidificar a ração fornecida às porcas
em lactação.
Administrar água fria. Atenção ao teor
de sais minerais na água (< 3000 ppm)
pois podem reduzir o apetite.
Se a temperatura ultrapassar os 28-30ºC,
alterar os horários das refeições para
horas com temperaturas mais frescas.
Verificar as granulometrias dos alimentos
- com a redução de ingestão, moendas
excessivas podem causar problemas.

No caso dos porcos existe um conjunto particular de
ações nutricionais referenciadas que podem/devem ser
utilizadas nesta altura:
•
o

14

Incrementar os controlos de rotina
da qualidade do sémen. Aumentar a
concentração espermática das doses
de IA.
Reforço alimentar para as porcas
desmamadas em más condições
corporais, em particular nas primíparas.
Realizar cobrições e deteções de cios no
inicio da manhã.
Aumentar 10% o número de cobrições,
utilizando porcas a reformar.
Maximizar o contacto das porcas
desmamadas com os varrascos de
despiste de cios.
Diminuir nas recrias e engordas a
densidade animal (0,10-0,15 m2 mais
por porco).

Reforçar o fornecimento dos precursores de
esteróides, os ácidos gordos ómega 3, para
produção de hormonas ováricas.
Colonização do intestino através de probióticos
(Sacharomyces, Enterococcus, Lactobacillus, …)
para reduzir as mortalidades de porcas através
da melhoria do ecossistema digestivo.

o

o

o

o
o
o

o

o
o

o

o

o

Aumentar o nível de vitaminas no período de
calor, em particular as do grupo B e no primeiro
mês de gestação (ex. a vitamina B12 intervém nas
secreções uterinas no momento da fecundação
e no início da gestação) e em geral, as A, E e D
que melhoram a taxa de ovulação e qualidade
embrionária.
Em particular, a suplementação com vitamina C
para ajudar o organismo em período de quebra
imunitária a diminuir os níveis de cortisol,
potencializa também a ação da vitamina E. Tem
particular interesse em situações de leitões
pequenos ou com splay-leg à nascença.
Melhorar a apetência dos alimentos utilizando
um aromatizante/saborizante, ou matérias
primas mais apetentes (bolachas, farinha de
peixe, linho,…).
Prevenção dos problemas derivados de
micotoxinas, através de um adsorvente de
micotoxinas.
Controlo da patologia digestiva e acidificação das
urinas, recorrendo a um acidificante.
Regulação do equilíbrio eletrolítico e do pH
sanguíneo através de bicarbonato de sódio, para
combater os estados de alcalose derivados de
elevados ritmos respiratórios.
Associar a utilização deste sal mineral com
betaína, para aumentar a osmolaridade celular
em situações de desidratação. Atua equilibrando
os níveis de água dentro das células e na
eliminação de iões inorgânicos (ex. excesso de
sal).
Uso de hepatoprotetores (colina, inositol, extratos
de plantas,…) para melhorar a atividade do fígado,
tendo em conta a sua sobrecarga energética.
Utilização de enzimas tipo saponinas (ex. yucca)
para bloquear o azoto dos dejetos, evitando a
formação de amoníaco, melhorando a qualidade
do ambiente dos animais.
Redução
da
colonização
intestinal
ou
da permeabilidade intestinal através da
suplementação mineral com quelatos de zinco e/
ou proteção das mucosas intestinais através de
butiratos.
O uso de salicilatos naturais provenientes de
plantas é muito interessante por controlarem o
aumento da temperatura corporal, provocarem
uma melhor fluidificação sanguínea por
vasodilatação, terem uma ação anti-inflamatória
e aumentarem o consumo alimentar.
Produtos fitogénicos, normalmente misturas de
óleos essenciais de ervas, especiarias e extratos
de plantas, podem atuar sobre a ingestão
alimentar e a eficiência e segurança digestiva.

A conjugação de algumas destas ações com as medidas em
termos ambientais e de maneio dos animais anteriormente
referidas, poderão diminuir os efeitos negativos que o stress
térmico de Verão provoca tradicionalmente nas explorações
de suínos portuguesas, melhorando as suas performances
produtivas.

ARTIGO

SINTOMATOLOGIA NERVOSA EM SUÍNOS
JOSÉ ALBERTO MURILLO MURILLO, MARGARITA ESCUDER LOZANO Y JOSÉ LUIS PLATERO FERNÁNDEZ.
Technical Support FARM FAES.
O aparecimento da pandemia de Covid_19 nas nossas vidas,
modificou a nossa perspetiva actual de ver as coisas. Para juntar a isto, no sector dos suínos, há fantasmas que pairam há
vários anos na Península Ibérica, velhos conhecidos dos quais
temos medo que reapareçam: a Peste Suína Africana, que se
tem movimentado na Europa de leste e a Febre aftosa que tem
vindo a progredir a sul, no Norte de África.
Esta ameaça real obriga, já há vários anos, a estar em continuo
estado de alerta no que toca às medidas de biossegurança, o
que é um ponto positivo. No entanto tem como parte negativa
o facto de nos fazer menos sensíveis a outras realidades das
nossas explorações, que implicam directamente com a rentabilidade.
Entre outras, destacamos o aumento dramático de mortalidade
pós desmame nos últimos anos, no caso Espanhol, assim como
a mortalidade de reprodutoras, (sendo que este tema merece
um artigo a parte).
O aumento da mortalidade pós desmame é especialmente relevante na transição, não se reflectindo tanto na engorda . Gráficos 1 e 2 (Dados da SIP Consultors, 2020).

Analisando a evolução dos últimos anos, vemos que desde
2013, há um aumento de mortalidade nas recrias, coincidindo
com o reaparecimento da DEP (Diarreia Epidemiológica Porcina)
o que desencadeou o aparecimento de outras patologias que
estavam subclínicas e aparentemente controladas, nas recrias.
Entre 2015 e 2017 apareceram a circular novas estirpes de
PRRS e aumentaram as recirculações das existentes, contribuindo para o aumento da mortalidade.
Desde o fim de 2016, tem-se vindo a implementar voluntariamente em Espanha o programa “Reduce Colistina” (http://
www.resistenciaantibioticos.es/es/programa-reduce-porcino)
no qual existe o comprometimento para a diminuição do consumo de Colistina no prazo de 3 anos, assim como da monitorização dos consumos de outros antibióticos.
A este programa temos que juntar:
• Proibição de utilização de dois ou mais antibióticos nas rações,
• Inclusão do oxido de Zinco no grupo dos Antibióticos,
• Limitações no uso de Amoxicilina,
• Proibição de utilização de rações medicadas em porcas, para
uso preventivo (vulgarmente chamado de “branqueamento”)
• Restrições no uso de Cobre em 2019, etc.
Estas restrições, assim como outras, têm vindo a desencadear
um aumento brusco da mortalidade na recria. Assim, desde
2017, 82% das empresas em Espanha declararam ter visto a
mortalidade aumentada, sendo que destas, 39% tiveram 2% de
mortalidade a mais do que o normal, segundo dados SIP Consultors. Gráfico 3

Gráficos 1 e 2. Evolução da mortalidade nas recrias e engordas em Espanha. Dados de SIP Consultors 2020.

Gráfico 3. % Aumento da mortalidade em recria, Espanha. SIP Consultors 2017
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Sempre que se altera algo no maneio, as patologias também
se alteram, permitindo que agentes oportunistas que se encontram controlados reapareçam, como as Escherichia coli e os
Streptococcus suis , colonizadores do tracto digestivo e respiratório.

toxigénico F18, STX2e, característico da doença dos edemas, ou
intoxicações por sal no caso de privação de água aos animais,
menos comuns são as intoxicações alimentares por selénio,
sais de amónio ou gases. Tabela 2.

A um grupo de veterinários de suínos em Espanha foi perguntado: “Que patologias circulam agora nos desmames/recrias?”,
nas várias respostas, 73.7% referiram os problemas entéricos e
as meningites. Os primeiros devido a E.coli e os segundos devido a S.suis (revista PorciNews Noviembre 2018. Un futuro libre
de antibióticos “Antibiotic Free”)
O panorama que se avizinha num futuro próximo não é animador. Em 2022 prevê-se a proibição total do uso de oxido de
zinco. A inclusão da amoxicilina no grupo D dos Antibióticos de
uso prudente, mantem a sua classificação de antibiótico de uso
critico, 12 Dezembro 2019 EMA/CVMP/CHMP.
O Streptococcus suis é um velho conhecido de todos, um dos
principais responsáveis de elevados danos produtivos e económicos, é um colonizador do tracto respiratório superior mas
também do tracto digestivo, causa principalmente meningites,
septicemias e artrites, principalmente em leitões desmamados,
mas podendo ser encontrado em varias idades desde a maternidade até à engorda. Muitas vezes é agente precursor de outras
patologias provocadas por Glasserella parasuis ou Mycoplasma
hyorhinis que podem produzir infecções do tracto uro-genital e
mamário, assim com endocardites vegetativas. Pode complicar
processos de necrose de orelhas e caudas, assim como pneumonias tromboembólicas. É também uma zoonose (serotipo 2).
O S.suis que até agora vinha a ser controlado com recurso a de
β-Lactámicos na ração de recria, tem vindo a reaparecer devido
às restrições no uso de β-Lactámicos, antibióticos de eleição
para o controlo desta patologia. (esta restrição ainda não ocorre
em Portugal, mas serve de aviso para o que poderá vir)
Perante o desafio de controlar as infecções de S.suis com um
uso limitado de antibióticos, é necessário fazer uma abordagem
multifactorial. Ao longo destes 3 artigos, iremos estudar e aprofundar este patógeno para o controlar de maneira holística.
As patologias do sistema nervoso central não são exclusivas
de S. suis, como sabemos o G.suis e outras bactérias, vírus ou
mesmo substancias tóxicas podem desencadeá-los. Tabela 1

Tabela 2: Diagnostico Clínico presuntivo das afecções do Sistema Nervoso Central
consoante a presença de febre e a sua intensidade.

Antes de se tentar controlar uma infeção por S.suis, temos que
pensar numa abordagem muitifactorial e tentar responder a
estas perguntas:
• O S.suis é o nosso agente primário? Se sim, como controlar?
• Se não, como controlar o seu aparecimento e o que o despoleta?
Até agora, a abordagem ao controlo de S.suis nas explorações
não incluía a nutrição, passava só por controlar, por um lado o
ambiente físico-climático, por outro melhorar a biossegurança,
controlo dos agentes e da sua pressão de infecção fazendo com
que os porcos ficassem mais resistentes à patologia. Dentro do
controlo do ambiente climático destacamos a melhoria nas instalações no que toca a flutuação de temperaturas e temperaturas extremas e à redução de gases tóxicos. No caso das condições de ambiente físico, o controlo da densidade animal assim
como o melhoramento do desenho das instalações. Por último
no que respeita ao ambiente social, a limitação das misturas de
animais e a consequente hierarquização dos mesmos é uma
medida benéfica a ter em conta, assim como retirar os animais
doentes para parques onde é mais fácil proceder ao seu tratamento e recuperação.
Para melhorar o estatuto sanitário de um uma exploração é necessário investir em biossegurança: reduzindo as coinfecções
com agentes como a PRRSv, influenza porcina, favorecendo
uma maior resistência do hospedeiro, diminuindo a pressão de
infecção, reduzindo o risco de transmissão vertical, da porca ao
leitão, ou horizontal, do leitão ao leitão. Figura 1

Tabela 1: Causas de patologia nervosa em suínos.

Uma forma fácil de os distinguir é o aparecimento de febre normalmente alta que é produzida pelos microrganismos instalados nas meninges, dentro da qual o S.suis apresenta a febre
mais elevada, até 42,5⁰C, G. parasuis 40,5-41,5 ⁰C, Salmonella
cholera suis 40,5-41,6⁰C (ocasionalmente). Também os vírus do
PCV2, PRRSv 40-42ºC ou Aujezsky podem provocar febres.
No caso de as patologias não apresentarem febres, podemos
estar na presença de intoxicações provocadas por E.coli vero16

Figura 1
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Para que o leitão seja mais resistente à infecção devemos procurar maior homogeneidade e qualidade imunitária do leitão,
favorecendo o correcto enclostramento (>250gr de colostro no
primeiro dia de vida) e utilizando uma correcta imunização vacinal.
Para reduzir a pressão de infecção devemos utilizar, na medida
do possível, o sistema de gestão McREBEL, que permite reduzir
a circulação de patologias entre portadores e suscetíveis, assim
como identificar, isolar, tratar os animais suspeitos, o mais cedo
possível.

Neste primeiro capitulo tentámos explicar a situação actual e
como se diferencia o S.suis de outras patologias.
Nos próximos artigos aprofundaremos os temas:
• ETIOLOGÍA-EPIDEMIOLOGÍA E DIAGNÓSTICO DE S.suis
• CONTROLO DE S.suis

Com os avanços mais recentes na investigação da evolução das
patologias, sabe-se que a colonização inicial do trato intestinal
ocorre muito cedo, sendo a via
nutricional um factor de especial importância no seu controlo.
O uso de derivados de ácidos
gordos de cadeia media é uma
excelente ferramenta nutricional para melhorar a saúde intestinal do leitão por duas vias:
• Em primeiro lugar, garante a
estrutura e a funcionalidade da
mucosa intestinal, em especial
nas tight-unions.
• Em segundo lugar, devido ao
seu efeito antibacteriano, favorece a proliferação de lactobacilos e a inibição da colonização
por E.coli.
No caso da α-monolaurina (éster do ácido laúrico), junta-se
ao descrito anteriormente, um
potente efeito bactericida contra Gram+ (como o S.suis) e um
efeito imunomodulador.
O uso em reprodutoras diminui
a pressão de infecção vertical
ao limitar a colonização precoce
do leitão na maternidade, já que
as reprodutoras excretam ácido
laúrico no colostro.
Portanto, na hora de escolher
um substituto para a amoxicilina no combate aos estreptococos, a escolha de um
suplemento que inclua a α-monolaurina protegida parece-nos
determinante.
Resumindo é necessário rever a
etiologia e epidemiologia, fazer
um diagnostico mais precoce
de S.suis, conhecer os factores
que o desencadeiam e que o
fazem manifestar-se como patogénico.

PREVENTO
LA REVOLUCIÓN EN LA PREVENCIÓN
DE LAS ESTREPTOCOCIAS
PREVENTO es un suplemento preventivo
para el control de las estreptococias en porcino
a base de α-monoglicéridos de ácido láurico y
extractos vegetales. Por su acción frente a
Gram+ es una alternativa eficaz a la hora de
reducir o suprimir la medicación en pienso.
Fabricado mediante una innovadora tecnología de microencapsulación (electrohidrodinámica), permite que los principios
activos se liberen gradualmente a lo largo del tracto intestinal,
impidiendo una absorción temprana del α-monoglicérido.

info@farmfaes.com
www.farmfaes.com
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RESULTADOS REPRODUTIVOS TOPIGS
NORSVIN 2019:
A EVOLUÇÃO GENÉTICA CONTINUA
Pelo décimo terceiro ano consecutivo, a Topigs Norsvin Portugal
recolheu os resultados reprodutivos relativos ao ano anterior
(2019), junto de todos os suinicultores portugueses que utilizam
Genética Topigs Norsvin nas suas explorações e que desejaram
colaborar. Este ano recolhemos dados de mais de 51.000 reprodutoras Topigs Norsvin divididas por 103 explorações! Salientamos o facto de este ano haver 36 explorações com resultados
superiores a 30 Leitões Desmamados/Porca Produtiva/Ano, somando um total de 20.000 porcas.
Mostramos também os resultados médios das 10 melhores
explorações Topigs Norsvin de 2019 que obtiveram uma média
de 32,07 desmamados / porca / ano num total de 5712 porcas,
sendo que a exploração nº1 produziu 33,13 leitões desmamados / porca / ano! As 10 melhores explorações em 2019 com
genética Topigs Norsvin são, por ordem alfabética: Agropec das
Fontainhas, Calvaria – Intergados, Espinheiras A, Lisbopec, Mondego – Intergados, Paio – Porval, Quinta do Cabo – Suigranja, São
Lourenço – Suigranja, Serrana – Suigranja, Várzea – Suigranja.
O potencial genético TN continua a aumentar ano após ano, tal
como mostra a evolução anual da produtividade das 10 melhores explorações TN em Portugal. Esta evolução é devida à seleção balanceada da Topigs Norsvin, que tem em especial atenção
a vitalidade dos leitões associado ao maneio dos suinicultores
portugueses.

Nº médio de
porcas /
exploração

Desmamados /
porca
produtiva/ ano

Nascidos totais
/ ninhada

Nascidos vivos
/ ninhada

Desmamados /
ninhada

% Mortalidade
pré-desmame

Partos / porca /
ano

4560

415

23,18

12,47

11,52

10,16

11,82

2,28

2008

7003

369

23,61

12,58

11,60

10,38

10,99

2,27

2009

7469

356

24,20

12,88

11,71

10,49

10,28

2,31

2010

17013

516

24,71

12,91

11,77

10,54

10,55

2,37

2011

28569

461

26,03

13,16

12,10

10,88

10,25

2,39

2012

34043

466

25,89

13,47

12,19

10,85

11,41

2,42

25,5

43,7

2013

33096

466

26,55

13,76

12,47

11,03

11,81

2,42

25,6

44,4
44,6

Taxa de
renovação (%)

Número total de
porcas

2007

Duração da
lactação

Ano

Evolução da produtividade - Topigs Norsvin Portugal

2014

40576

483

27,09

13,90

12,62

11,15

11,63

2,43

25,5

2015

41304

483

26,85

14,05

12,91

11,28

11,58

2,38

25,7

46,3

2016

45873

515

28,17

14,37

13,13

11,49

12,51

2,45

25,7

40,7

2017

45767

492

27,60

14,46

13,33

11,44

13,08

2,39

26,3

46,2

2018

48773

498

28,09

14,77

13,49

11,77

12,54

2,38

26,4

46,8

2019

51214

497

28,94

15,06

13,78

12,02

12,38

2,35

26,2

44,9

2019 - 10 melhores
explorações

5712

571

32,07

15,86

14,45

13,02

9,24

2,41

25,6

44,2

PROGRESS IN PIGS

Evolução da produtividade - 10 melhores explorações

Novo site já disponível em www.topigsnorsvin.pt
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MELHOR EXPLORAÇÃO
TN 2020
“Leitões bons, baratos e muitos” este é o objetivo de Filipe Lisboa,
proprietário da exploração Lisbopec, localizada em Bidoeira de Cima Portugal. A Lisbopec, empresa de Filipe Lisboa e esposa, que se dedica
exclusivamente à produção de suínos para abate, produz suínos desde
1996, seguindo a atividade da exploração familiar que se encontrava
neste local. É cliente da Topigs Norsvin desde 2007, sendo das primeiras explorações em Portugal a receber a TN70 em 2017, tendo hoje 358
TN70 produtivas na sua exploração.
Desm./porca
prod. / Ano

Taxa de
parto

Nascidos
totais

Nascidos
Vivos

Desmamados
parto

2017

30,18

91,9

14,33

13,81

12,23

2018

31,41

88,0

15,04

14,68

12,91

2019

33,13

90,4

15,95

15,53

13,74

2020 - Mayo

34,95

92,8

16,99

16,12

14,58

A equipa de trabalho é composta por Filipe Lisboa, João Costa (filho) e
dois empregados, que fazem o maneio da exploração de reprodutoras
de onde saem os leitões para as várias engordas externas, onde terminam os suínos nascidos nesta exploração e enviam para abate.

a estimulação é intensa associada a muita luz em toda esta zona, este
é um ponto de extrema importância para nós. Complementamos com
suplemento de dextrose e a normal recuperação da condição corporal.
Após a inseminação atende-se à tranquilidade das recém inseminadas de forma a dar o correto início aos leitões dentro das barrigas das
mães.
Na visita à exploração a uniformidade dos lotes ao longo do ciclo produtivo é impressionante e o maneio na maternidade é descrito ao detalhe por João Costa.
“Temos um atendimento individual
porca a porca, com especial atenção
ao peri parto. Aqui não se desmama
meio leitão, todos os leitões têm de
ser viáveis e bons ao desmame, entre 6,5 a 7,5 kgs por leitão, não utilizamos sistema de apoio à lactação
como leite, apenas fazemos gestão
das porcas com algumas porcas
adotivas de forma a desmamar leitões fortes e vigorosos nas porcas”.
A uniformidade nos leitões de recria é clara, onde afirma, “arrumamos
os leitões ao desmame, assim seguem para a engorda respeitando os
mesmos grupos até sair para abate, equilibramos os parques ao desmame e depois não tocamos mais nos grupos, isto é muito importante
no nosso sistema de produção de forma a rentabilizar as instalações
e o nosso trabalho”.
TN: Qual o nível sanitário da exploração?
Filipe Pimpão: Normal, positivo à maioria das doenças de produção,
A4-indemne de Aujeszky.

TN: Tem uma exploração de alta produção. Há alguma coisa de especial na dinâmica da exploração?
Filipe Lisboa: A Lisbopec é a típica exploração que foi crescendo de 20 a
350 reprodutoras, localizada numa região de elevada densidade de suínos. Mas a dinâmica da exploração é particular, trabalha num maneio
de bandas de 3 semanas, sendo que o grupo é dividido em 2 semanas,
ou seja, está dividido em 14 semanas de forma a optimizar o trabalho
dentro da exploração. Este maneio permite adaptar as instalações a
vazios sanitários sectoriais, melhorar a qualidade do leitão e gerir melhor os supranumerários, para além de distribuir o uso dos recursos
humanos de uma forma muito eficiente.
TN: Para além da dinâmica de exploração há alguns cuidados especiais no maneio diário que gostaria de mencionar?
Filipe Lisboa: Biossegurança, higiene diária e organização na atenção
e alimentação diária dos animais sãos os princípios básicos. Todo o
maneio é liderado por mim que organizo todo o trabalho.
TN: Quais são as principais chaves do vosso sucesso?
“Dedicação diária, muitas horas de trabalho, correto maneio alimentar,
com especial foco na maternidade é a chave do sucesso nesta exploração.” afirma Filipe Pimpão, médico Veterinário da exploração.
Filipe Lisboa: No desmame/cobrição fazemos uma hiperestimulação
ao varrasco que está sempre presente desde o momento do desmame,
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TN: Qual a influência da TN70 nos seus resultados?
Filipe Lisboa: Toda, alto nº de Nascidos Vivos e alta capacidade leiteira
significa leitões fortes e vigorosos, que é o que queremos, leitões bons,
baratos e muitos.
TN: Utiliza o Pacote completo TN70 x TOP GENE? Quais são para si os
benefícios do programa?
Filipe Lisboa: Maior eficiência no sistema, mais Ganho Médio Diário,
maior eficiência alimentar e mais uniformidade, num produto adequado ao mercado Nacional. Mas os números falam por si. Lote de amostra 24,6 kgs aos 67 dias, índice de conversão 2,4 kg/kg e um ganho
médio diário de 832 gr/dia, com uma idade média de saída para abate
de 154 dias.
TN: Qual o futuro em produção da sua exploração?
Filipe Lisboa: A exploração está limitada a futuros crescimentos, não
pode crescer mais em censo, mas quero continuar a produzir mais com
TN70, produzir mais com o que tenho, em 2020 já estou quase em 35
leitões/porca/ano, espero conseguir acabar assim o ano.

JÁ
SABE
AS
NOVI
DADES?
A coccidiose e a anemia podem
ser um peso muito grande
para qualquer negócio.
A forma como estas doenças
podem ser geridas evoluiu.
Pergunte ao seu médico
veterinário por novas
soluções, fáceis e eficientes.
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GRUPO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
DAS CONDIÇÕES DE ABASTECIMENTO DE BENS NOS
SETORES AGROALIMENTAR E DO RETALHO
I. ENQUADRAMENTO
No sentido de antecipar situações de perturbação no abastecimento regular ou comportamentos individuais desproporcionais face às necessidades efetivas dos cidadãos, procurando
adotar medidas preventivas ou corretivas que acautelassem o
regular funcionamento da cadeia de distribuição de bens agrícolas e agroindustriais, bem como a sua logística, o Ministro
de Estado, da Economia e da Transição Digital e a Ministra da
Agricultura determinaram, através do Despacho n.º 3389/2020,
assinado em 11 de março e publicado em 18 de março, a constituição do Grupo de Acompanhamento e Avaliação das Condições de Abastecimento de Bens nos Setores Agroalimentar e do
Retalho em Virtude das Dinâmicas de Mercado determinadas
pela COVID-19 (doravante GAA).
Dando cumprimento ao disposto no referido Despacho, foi
apresentado aos membros do Governo um primeiro relatório,
no início do mês de abril, dando a conhecer as atividades desenvolvidas pelo GAA até então, bem como as medidas adotadas e
a evolução dos preços ao produtor e de venda ao público para
um conjunto de bens essenciais e de equipamentos de prote-

ção individual (EPI). Assim, na sequência da continuidade do
trabalho desenvolvido no âmbito do GAA, vem apresentar-se
um segundo relatório.
II. FUNCIONAMENTO DO GAA
1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Para além das primeiras 5 reuniões referidas no primeiro relatório intercalar, realizaram-se outras duas reuniões do GAA,
ambas com o objetivo de continuar a acompanhar as preocupações dos representantes dos setores da cadeia agroalimentar
e retalho.
08/04/2020 – 6.ª Reunião do GAA, realizada por via de videoconferência, sendo coordenada pelo Senhor Ministro de Estado,
da Economia e da Transição Digital (MEETD), com a participação da Senhora Ministra da Agricultura (MA), bem como dos
membros do Governo que habitualmente participam nestas
reuniões. Esta reunião, para além dos objetivos já referidos,
permitiu ainda fazer um ponto de situação relativamente às
medidas desenhadas e implementadas para dar resposta aos
constrangimentos identificados.
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16/04/2020 – 7.ª Reunião do GAA, realizada por via de videoconferência, sendo coordenada pelo Senhor Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor (SECSDC),
contando, como é habitual, com a participação dos seguintes
membros do Governo: Secretário de Estado da Agricultura e do
Desenvolvimento Rural (SEADR), Secretário de Estado das Infraestruturas (SEI) e Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações (SEAC).
2. RESULTADOS DA ATIVIDADE DO GAA
As situações reportadas, as preocupações manifestadas e as
sugestões apresentadas por representantes dos diversos setores, no contexto das reuniões do GAA, continuam a ser transmitidas e reforçadas junto dos responsáveis das respetivas
áreas governativas, com o objetivo que propiciar a resolução
dos constrangimentos identificados.
O trabalho desenvolvido permite otimizar as cadeias de abastecimento nacionais, não se tendo verificado situações de rutura.
Naturalmente, existe um reconhecimento generalizado de que
o presente cenário, apesar de tudo, mais favorável do que as
piores perspetivas passíveis de serem traçadas no dealbar da
pandemia, fica a dever-se, largamente, à resiliência dos trabalhadores e das empresas e à sua capacidade para ultrapassar
as dificuldades surgidas na atual situação, o que só tem sido
possível com dedicação e espírito de missão dos agentes dos
vários setores.
Em relação ao que foi reportado no primeiro Relatório, de 1 de
abril, as dimensões mais críticas para as cadeias de abastecimento, em resultado das atuais circunstâncias, mantêm-se.
Estas dimensões críticas têm efeitos de natureza transversal
às áreas de atividade representadas no GAA, pelo que se resume de seguida o que tem sido apurado como resultado das
reuniões realizadas, bem como de contactos que se têm estabelecido no âmbito da monitorização do funcionamento das cadeias de abastecimento.
EVOLUÇÃO DE PREÇOS
Em matéria de preços, foi assinalada a sua estabilização na
distribuição. Por sua vez, no que respeita às promoções, foram
cancelados em grande medida os anúncios, numa tentativa de
não aumentar os incentivos ao consumo. No entanto, as promoções vigoram, até para evitar passar uma mensagem enganadora aos clientes, que poderiam fazer uma leitura distorcida
da sua possível retirada, ao encararem possivelmente a medida
como aproveitamento abusivo do setor. As dificuldades de exportação de suínos para abate estão a resultar num aumento
da oferta e numa redução do preço pago ao produtor nas últimas semanas, tanto na UE como em países vizinhos, pelo que
foi também deixado o apelo à grande distribuição para apoiar
a produção nacional e o seu escoamento. Adicionalmente, de
modo transversal a todo o setor das carnes, foi reiterado o pedido de alargamento da taxa de 6% de imposto sobre o valor
acrescentado (IVA) a todos os produtos transformados. Nos
segmentos de pescado há heterogeneidade no comportamento
dos preços, com espécies a registar aumentos muito expressivos, como é o caso do carapau, enquanto noutras se observam
decréscimos, havendo também menos produto, tratando-se,
nesses casos, de espécies mais procuradas pelo canal HORECA (setor que atualmente só tem expressão em take-away). No
entanto, o preço do pescado é bastante mais elevado do que
no período homólogo, pois 2019 foi um ano excecional no que
se refere a estes produtos. Os representantes do setor dos
transportes manifestaram preocupação com o possível aumento de preços nas exportações, face aos custos acrescidos
no transporte internacional, uma vez que muitos camiões estão

a regressar vazios a Portugal. Foi, ainda, apontada a preocupação com dificuldades de exportação para alguns destinos, no
caso do leite, por falta de transporte ou por pressões internas
para que não se recebam importações de alguns países, como
é o caso de Portugal. Esta situação resulta em pressão sobre
a oferta no mercado nacional que pode, no médio prazo, levar
a desequilíbrios, pelo que foi feito o apelo à Senhora MA para
que se mantenha a vigilância sobre possíveis perturbações nos
preços.
EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 EM EMPRESAS E IMPACTOS NA PRODUÇÃO RESULTANTES DE SITUAÇÕES DE ABSENTISMO POR ISOLAMENTO PROFILÁTICO DE TRABALHADORES
E/OU A ASSISTÊNCIA A FAMILIARES (CRIANÇAS)
Continua a ser apontada a necessidade de garantir medidas,
como é o caso do possível reconhecimento de setor essencial – enquadrado na Portaria n.º 82/2020, de 29 de março –
que permitam o acesso dos filhos dos trabalhadores do setor
agroalimentar aos estabelecimentos de ensino adstritos a este
serviço, como forma de minimizar os problemas de absentismo
por motivos de apoio parental.
DISPONIBILIDADE, ACESSO E MANUSEAMENTO DE EPI
Apesar de haver sinais de maior facilidade de acesso, os representantes do setor continuam a chamar a atenção para a
necessidade de serem disponibilizados Equipamentos de Proteção Individual (EPI), em particular máscaras de proteção, para
permitir a tranquilização dos trabalhadores, uma vez que foi
manifestada a dificuldade de aquisição de máscaras a preços
justos. Nesse sentido, foi sugerida a sua aquisição conjunta,
com coordenação do Governo.
CONDIÇÕES EM QUE É ASSEGURADO O FORNECIMENTO DE
MATÉRIAS-PRIMAS E MERCADORIAS
As alterações de mercado e consequentes adaptações dos operadores que intervêm nas cadeias de abastecimento de bens
agroalimentares são das principais preocupações registadas.
Com efeito, por um lado, há perdas assinaláveis em algumas
atividades, fruto de uma dependência significativa do normal
funcionamento do canal HORECA mas, por outro, há sinais de
alguma revitalização do comércio de proximidade. Houve situações muito pontuais de escassez de produtos (tais como, o
sabão, a lixívia, o arroz e os cereais), em virtude de alguns ajustamentos na procura, sendo estas situações ultrapassadas. Por
outro lado, face às alterações no canal HORECA, em virtude das
atuais circunstâncias, têm sido reportados casos pontuais de
dificuldade de escoamento, como são os casos de alguma carne
de aves e de ovos, de leitões para assar, do leite e seus derivados
de pequenos ruminantes ou de algumas espécies hortofrutícolas. No caso dos produtos hortofrutícolas, há já articulação com
o Ministério da Agricultura, no sentido de serem adotadas medidas de gestão de crise, no contexto dos regimes vigentes, para
mitigar os efeitos decorrentes da presente situação. Para além
disso, manteve-se o apelo aos grandes grupos de distribuição
para que sejam revistos padrões de aparência dos produtos
hortofrutícolas, procurando evitar-se situações de desperdício.
Neste setor, foi reportada dificuldade nos serviços de logística e
transporte para exportações, cujos custos são agora substancialmente mais elevados. Importa referir o caso da exportação
dos ovos de incubação e das aves do dia, relativamente aos
quais foram assinalados cancelamentos ao nível do transporte
aéreo, o que resultou na destruição da mercadoria, atentas as
suas caraterísticas. No setor do pescado começam a observarse constrangimentos de oferta de matéria-prima, sobretudo de
sardinha para conserva, em virtude do aumento muito signi23

ESPECIAL CORONAVIRUS

CONT.

ficativo da procura por este tipo de bens. Ainda em termos de
matérias-primas, foram sinalizadas algumas situações que estão na base da preocupação com o abastecimento que permite
assegurar a alimentação animal. Com a redução no consumo
de combustíveis, regista-se uma quebra no volume de incorporação de biocombustível, o que coloca uma enorme pressão
sobre a capacidade de armazenamento (praticamente esgotada) e, consequentemente, limita a capacidade de produção de
farinhas para animais, uma vez que estas resultam da transformação dos sobrantes do esmagamento das matérias-primas
usadas para extrair óleos, como soja e colza. Numa tentativa
de solucionar o problema, foi sublinhada a necessidade de aumentar os níveis mínimos de incorporação de biocombustível.
Os representantes do setor dos transportes continuam a manifestar preocupação com as condições em que o setor está a
operar. No contexto deste setor, voltou a ser reforçada também
a proposta para que se aplique isenção de portagens. Por outro
lado, face às grandes dificuldades de tesouraria geradas pelas
atuais circunstâncias, e tendo presentes as características da
atividade, os representantes do setor consideram que deveria
ser feito um esforço acrescido de simplificação no acesso à medida de lay-off.
Para além das dimensões críticas acima descritas, estão a ser
reportados problemas no acesso das empresas a seguros de
crédito, havendo indicação dos representantes do setor de
que a maior parte é recusada e sujeita a regras que carecem
de maior clareza. Assim, verifica-se um aumento do risco das
operações, pelo que foi sugerido o aval do Estado à Companhia
de Seguro de Créditos, S.A. (COSEC). Também o setor dos transportes chamou a atenção para a necessidade de intervenção do
Governo sobre esta matéria, tendo em conta que o peso acrescido do custo do gasóleo para as empresas reflete os cortes que
se têm verificado nos seguros de crédito.
Importa ainda referir que, em algumas áreas de atividade, apesar da simplificação de procedimentos vigentes na UE, é necessário adotar outros que permitam aceitar documentos em formato digital nas alfândegas, para facilitar o cumprimento das
orientações de distanciamento social.
III. IMPACTOS DA ATIVIDADE DO GAA: RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS APLICADAS
Não obstante os constrangimentos que persistem e que carecem de resolução, de uma maneira geral, os representantes
dos setores que integram o GAA manifestam satisfação com
a intervenção do Governo, materializada na constituição deste
Grupo de Acompanhamento e no apoio à resolução dos problemas que têm vindo a ser identificados.
Em virtude das recomendações e sugestões apresentadas no
contexto do GAA, nomeadamente no que respeita às condições
operacionais da rede de logística, ao ajustamento de medidas
já aprovadas pelo Governo e à disponibilização de EPI, e numa
tentativa de minimizar os efeitos das atuais circunstâncias, importa referir o seguinte:
Já se encontra publicado o Decreto-Lei n.º 14-E/2020, 13 de
abril, que aprova um regime excecional e transitório relativo ao
fabrico, importação, colocação e disponibilização no mercado
nacional de dispositivos médicos e de EPI, sendo identificados
os dispositivos médicos e EPI que passam, durante o surto de
COVID-19, a estar sujeitos a procedimentos de avaliação de
conformidade com os requisitos de saúde, segurança e desempenho legalmente exigidos, dos quais resulta a aposição da
marcação «CE», passíveis de adaptação ou derrogação.
• No que diz respeito ao acesso dos filhos dos trabalhadores
do setor agroalimentar às escolas, foi dada a indicação de que a
matéria será resolvida muito em breve.
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• No que respeita ao acesso à medida de lay-off por parte de
alguns setores, nomeadamente dos transportes, a regra aplicável, na sua formulação atual, permite abranger empresas que
registem quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40% da
faturação, no período de 30 dias anterior ao do pedido junto
dos serviços competentes do Instituto da Segurança Social, I.
P., com referência à média mensal dos dois meses anteriores
a esse período, ou face ao período homólogo do ano anterior
ou, ainda, para quem tenha iniciado a atividade há menos de 12
meses, à média desse período (Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de
13 de março, com as alterações que resultam dos Decretos-Lei
n.º 10-E/2020, de 24 de março, n.º 12-A/2020, de 6 de abril e
n.º 14-F/2020, de 13 de abril, e das Leis n.º 4-A/2020, de 6 de
abril, e n.º 5/2020, de 10 de abril).
• Há um despacho já assinado pelo Senhor Secretário de Estado
Adjunto e da Energia e enviado para publicação no Diário da República, permitindo dar resposta às preocupações e pedidos de
aumento da taxa de incorporação de biocombustíveis.
• Apesar da situação de conflito e perturbação no Porto de Lisboa, o balanço é positivo, com os constrangimentos a serem
cada vez menos relevantes e a previsão de que, nas últimas
semanas de abril, os atrasos registados e assinalados estejam
ultrapassados.
• Relativamente aos seguros de crédito, foram reforçados os
contactos com o Ministério das Finanças, aguardando-se, nas
últimas semanas de abril, mais informação sobre o assunto.
• Os pedidos em matéria de fiscalidade estão a ser encaminhados para as áreas governativas competentes e serão tratados
em momento oportuno pelo Governo.
• Em resposta ao apelo que tem vindo a ser feito à grande distribuição, no sentido de apoiar o escoamento de alguns produtos (como é o caso do queijo de leite de pequenos ruminantes
ou da carne de aves), a APED faz balanço positivo, considerando
estar a fazer tudo o que é possível para ir de encontro às necessidades dos produtores nacionais.
• No que respeita à aplicação de medidas excecionais de mercado para a agricultura, está reconhecida a situação de alguns
setores, mas é necessária a decisão por parte da Comissão Europeia. Apesar destas medidas terem sido solicitadas por praticamente todos os Estados-membros, a Comissão Europeia não
prevê avançar nas próximas semanas, por condicionantes orçamentais e por necessidade de avaliação de impactos ao nível da
UE, sendo o setor do leite, para já, prioritário.
• Foram feitos adiantamentos dos apoios no âmbito da Política
Agrícola Comum, do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR),
Programas Operacionais Frutas e Hortícolas e de Apoio Vitivinícola, no valor de 60 milhões de euros, a pagar em abril.
• Junto da Comissão Europeia, foi solicitada a antecipação dos
adiantamentos a ocorrer em outubro, bem como o aumento da
taxa de 50% para 70%, ou 85%, no âmbito do PDR, para ajudar no
planeamento das futuras operações das empresas.
• Foi viabilizada a elegibilidade dos pequenos frutos de baga
nas retiradas de mercado, para equilibrar a oferta em tempo de
pandemia, combater o desperdício alimentar e apoiar instituições de solidariedade social.
• Já se encontra publicada a Portaria n.º 86/2020, de 4 de abril,
enquadrando a promoção e agilização dos canais de comercialização de produtos alimentares locais, alargando as possibilidades de escoamento da produção previstas nas cadeias curtas e
nos mercados locais do PDR 2020.
• Com o apelo da MA junto da Associação Nacional dos Municípios Portugueses e das Comunidades Intermunicipais, para que
sejam reabertos os mercados municipais, há já sinais de uma
resposta positiva, com alguns espaços a retomarem a normalidade possível.
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FPAS REÚNE COM SECRETÁRIO
DE ESTADO DA AGRICULTURA

Optimização da Produção Animal
Optimización de Producción Animal

No passado dia 29 de Maio a FPAS reuniu com o Sr. Secretário de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Engº Nuno Russo, a fim de
fazer o ponto de situação do impacto do estado de emergência no mercado da carne de porco. A reunião teve como ponto principal o apoio
que não foi dado até ao momento aos produtores de leitão para assar.
A FPAS endereçou várias propostas ao Ministério da Agricultura, com
a primeira a datar do dia 19 de Março de 2020 (dia seguinte ao decreto
presidencial do estado de emergência), mas nenhum apoio foi prestado aos produtores de leitão para assar, ao contrário do que aconteceu
com outros sectores. O Sr. Secretário de Estado referiu que esperava
que o segmento dos leitões e o sector da carne de aves ainda fossem
intervencionados através da activação do mecanismo de apoio ao armazenamento privado.
A FPAS apelou a que nesta fase houvesse um reforço da fiscalização dos normativos relativos à rotulagem com indicação da origem,
nomeadamente no que respeita às suas propriedades de evidência,
visibilidade e legibilidade nos pontos de venda. Outra questão que
também colocada como dificuldade para o sector nas suas tomadas
de decisão neste período turbulento da economia nacional é a dificuldade e morosidade na obtenção de dados, nomeadamente no que diz
respeito às importações, exportações, consumo e abates. O problema
dos licenciamentos não decorre do período da pandemia, mas é uma
preocupação que se agudiza com o término do período de vigência do
PDR2020, estando o sector e o estado português na iminência de devolver verbas comunitárias por processos de licenciamento que não
vão estar concluídos no final do quadro comunitário de apoio.
No que respeita à circulação animal, a FPAS reforçou o pedido para que
o SISS seja municiado das ferramentas necessárias para cumprir o tão
famigerado desígnio requerido pela FPAS de “fechar o ciclo” do abate,
sendo esta uma ferramenta essencial a vários níveis: estatístico, sanitário e comercial.A FPAS apresentou ainda o seu roteiro para a melhoria ambiental das explorações suinícolas que ganha adicional relevância no quadro da publicação dos objectivos enunciados na estratégia
“Farm to Fork” da Comissão Europeia e ainda fez o ponto de situação
da evolução dos contactos com a Escola Superior Agrária de Santarém
tendentes à instalação do Centro Tecnológico Suinícola nos terrenos
da Escola. Também os projectos actuais e futuros da FILPORC foram
enunciados, reconhecendo o Sr. Secretário de Estado a importância
estratégica para o sector do desenvolvimento desta organização e por
fim foram mencionados os eventos da FPAS, com enfoque para a XXV
Feira Nacional do Porco e a V Gala Porco D’Ouro que, apesar da pandemia, a FPAS continua a preparar com grande afinco, como forma de
tributo a um sector que não se demitiu nem se demitirá de contribuir
para a recuperação da economia nacional nos tempos difíceis que se
avizinham.
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FPAS ESCREVE CARTA ABERTA AO
MINISTRO DA EDUCAÇÃO
No seguimento dos conteúdos veiculados pelo Programa “Estudo em Casa” do dia 13 de Maio, a FPAS escreveu uma carta aberta ao Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues,
repudiando as informações falsas e difamatórias dirigidas ao
sector da pecuária intensiva.

(CE) n.º 1831/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho, de
22 de setembro de 2003, sobre o uso de aditivos em nutrição
animal como medida a combater a resistência aos antibióticos.
A medida foi divulgada em comunicado pela Comissão Europeia
no dia 22 de Dezembro de 2005.

Transcrevemos o conteúdo dessa missiva:

Relativamente ao uso de antibióticos na produção pecuária, ao
abrigo do Programa “Uma Só Saúde”, a Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), a Direcção Geral da Saúde (DGS)
e a Agência Portuguesa de Ambiente (APA) tem implementado
o Plano nacional de combate às resistências aos antimicrobianos, ao qual a FPAS se associou desde o primeiro momento,
sendo a anfitriã do protocolo de entendimento para a redução
do uso de antibióticos, assinado por várias entidades, entre elas
DGAV, APA, FPAS, Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), Ordem dos Médicos Veterinários (OMV),
Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica de Medicamentos Veterinários (APIFVET), Associação Portuguesa dos Industriais de Alimentos Compostos para Animais (IACA) e Sociedade Científica de Suinicultura (SCS) no decorrer da XXIV Feira
Nacional do Porco, e com o patrocínio do Sr. Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Dr. Capoulas Santos.

“Excelência,
A Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores
(FPAS) vem, por este meio, repudiar os conteúdos transmitidos
na emissão do dia 13 de Maio, do Programa “Estudo em Casa”,
relativo à disciplina de Ciências Naturais dos 7º e 8º anos, no
qual são abordados os “Impactes da Exploração de Recursos
Agropecuários”.
A informação sobre o “uso inadequado de antibióticos e de
hormonas de crescimento nas explorações pecuárias” é factualmente falsa, estando proibido no espaço europeu o uso de
hormonas de crescimento. O uso de antibióticos como promotores de crescimento foi proibido em 2006, pelo Regulamento

N°1 no mercado francês
Os melhores ganhos e o melhor IC
Lotes homogêneos em engorda
Leitões vigorosos ao nascimento
Agora com
representação em Portugal :
Tiago Moreira - Tel. : 962721290
7 rue des 26
Orchidées - 35650 LE RHEU - France
Tél. : + 33 (0)2 99 14 64 81 - Fax : + 33 (0)2 99 14 64 80
email : contact@nucleus-sa.com - www.nucleus-sa.com
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No contexto formativo e pedagógico, importa ainda transmitir
que não existe risco para o consumidor dos alimentos de origem animal conterem resíduos de antibióticos, sendo os limites farmacológicos e intervalos de segurança na administração
de produtos de uso veterinário definidos pelo Regulamento
470/2009, Parlamento e do Conselho, de 6 de Maio de 2009.
Referimos ainda que todos os Organismos Geneticamente Modificados utilizados na Alimentação Animal são testados pela
Agência Europeia de Segurança Alimentar, sendo utilizados na
alimentação animal há mais de 25 anos sem riscos para a saúde humana ou para o ambiente, sendo a sua incorporação nos
alimentos compostos para animais regulada pelo Regulamento
1829/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Setembro de 2003.
Assim, a informação veiculada em contexto educativo no âmbito da disciplina de Ciências Naturais dos 7º e 8º anos está
errada do ponto de vista técnico, científico e regulamentar, representando ainda uma total desconsideração relativamente
ao trabalho que a União Europeia, o Estado Português e os produtores pecuários têm vindo a desenvolver nestes domínios.

A Direcção-Geral de Educação respondeu à carta da FPAS, referindo que a aula em questão “pretendeu salientar os potenciais
impactos da exploração de Recursos Agropecuários, referindose à agricultura e pecuária a nível mundial/global e não especificamente à situação a nível da Europa ou mesmo de Portugal”,
referindo ainda que os conteúdos veiculado foram “validados
cientificamente pelas comissões científicas de diferentes instituições de ensino superior”.
O esclarecimento refere ainda que a utilização de OGM na alimentação animal não é consensual e que a aula não tem por
objectivo defender nenhuma posição, mas apenas “dar ferramentas aos alunos para que possam de forma crítica consolidar
a sua posição em relação a esta e outras matérias”.
A FPAS entende que este é um esclarecimento que levanta
ainda mais questões, uma vez que a justificação enunciada
encontraria razoabilidade se nas referidas aulas fossem também transmitidas as posições da comunidade científica mundial contrárias aos conteúdos transmitidos na aula de Ciências
Naturais do 7º e 8 anos do Programa “Estudo em Casa”, o que
não se verificou.

16/N008/004 - Ph. iStock

A veiculação dos supracitados conteúdos consubstancia uma
tentativa de doutrinação social e política por parte do orientador pedagógico da disciplina de Ciências Naturais que, consideramos, não deve acontecer no âmbito da escola pública e, ainda
menos, constituir conteúdo programático do regime de ensino
da Tele Escola.

Deste modo, apelamos a V/ Exª que seja difundido um esclarecimento cabal relativamente a este assunto e que as autoridades educativas revejam os conteúdos programáticos de forma
a que estes se revistam de validade científica como, de resto, a
própria natureza da disciplina em causa assim exige.”
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FPAS ADERE AO CENTRO NACIONAL DE COMPETÊNCIAS
PARA AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS DO SECTOR
AGROFLORESTAL
A FPAS aderiu no passado dia 29 de Maio ao Centro Nacional de
Competências para as Alterações Climáticas do Sector Agroflorestal, uma plataforma que tem por missão a Inovação, o Desenvolvimento e a Investigação para identificar a descrição dos
cenários climáticos do país, avaliação da capacidade de resposta e da vulnerabilidade das alterações climáticas a desenvolver
e avaliar medidas de mitigação e adaptação perante a necessidade de garantir a sustentabilidade da agricultura e floresta portuguesa, nas vertentes produtivas, ambientais e sociais,
potenciando o seu contributo para o objectivo da neutralidade
carbónica a atingir pelo país até 2050, num contexto de uma
transição justa e coesa, que valorize o território, crie riqueza,
promova o emprego e contribua para elevar os padrões de qualidade de vida em Portugal.
É também missão deste Centro a disseminação de informação
sobre as medidas de mitigação e adaptação desenvolvidas e

avaliadas, para que as mesmas cheguem mais facilmente a todos os agentes do sector agroflorestal.
Este Centro tem a participação de várias entidades, sendo gerido pela ANPROMIS, ANPOC, ADVID, FENAREG, FNOP, UNAC, Município de Elvas, APA, DGADR, GPP, ICNF, INIAV e IPMA e sendo
parceiras várias organizações da produção, centros de ensino e
investigação, administração pública e empresarial do estado e
entidades privadas sem fins lucrativos.
No âmbito do roteiro para a melhoria ambiental das explorações suinícolas, a presença da FPAS nesta plataforma faz todo
sentido no estabelecimento de parcerias inter-sectoriais que
promovam a coesão territorial, a sustentabilidade ambiental e
fomentem políticas de resíduo zero.

FPAS ADERE AO CENTRO NACIONAL DE COMPETÊNCIAS
PARA A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO SECTOR
AGROFLORESTAL
Ainda no âmbito das parcerias técnico-científicas inter-sectoriais, a FPAS aderiu no dia 3 de Junho ao Centro de Competências Inov Tech, comungando dos pressupostos que estão na
génese desta plataforma:

4. A rápida evolução tecnológica de máquinas e equipamentos
requer a constante atualização de conhecimentos e revisão dos
curricula permitindo a qualificação dos seus utilizadores e potenciando condições mais seguras de trabalho;

1. A agricultura de precisão, a digitalização e a mecanização
agrária congregam no seu seio um conjunto de tecnologias
determinantes para a produtividade das fileiras de produção
agroflorestal através do uso da tecnologia, das máquinas e dos
equipamentos para a realização de trabalhos de mobilização
e preparação do solo, sementeira, fertilização e tratamento de
culturas, operações de corte e colheita e operações de exploração florestal;

5. Existe à semelhança de outros setores de atividade, também
no domínio da tecnologia agrícola a oportunidade de criação de
novas áreas de negócio ligadas às áreas de informação e comunicação para a criação de sistemas embarcados, redes de
comunicação e plataformas de apoio ao agronegócio;

2. A Política Agrícola Comum no período pós 2020 tem como
objetivos a promoção de um setor mais inteligente, moderno
e sustentável reforçando as medidas de proteção ambiental e
luta contra as alterações climáticas;
3. A agricultura de precisão, a digitalização e a mecanização
agrária constituem plataformas necessárias e imprescindíveis
para a adoção do conceito de uma agricultura mais moderna
e sustentável, envolvendo mapas de produtividade, cartas de
condutividade elétrica do solo, georreferenciação por satélite,
sistemas sensoriais para monitorização em animais, sistemas
de automação de funções de condução e aplicação de produtos a taxa variável e interfaces para comunicação de dados à
distancia e, apesar da ainda predominância do uso de combustíveis fósseis, constitui um enorme campo de ação no estudo e
implementação do uso de biocombustíveis;
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6. A expansão e desenvolvimento destas novas plataformas
tecnológicas dependem também da articulação entre os setores público e privado, nomeadamente entre o Ministério da
Agricultura e as Associações de interesse privado do setor agrícola e industrial;
7. O papel que a investigação e transferência de tecnologia podem constituir para a coesão do setor agroflorestal;
É neste contexto que surge este Centro Nacional de Competências para a Inovação Tecnológica do Sector Agroflorestal que por
objectivo geral a promoção do desenvolvimento das atividades
de dinamização, investigação, transferência de conhecimento,
consultoria, cooperação e qualificação dos agentes envolvidos
no âmbito da agricultura de precisão, digitalização e mecanização agroflorestal.
As entidades gestoras são a ADVID, ANPOC, ANPROMIS, DGADR, FNOP, GPP, INESC TEC, INIAV, IPP, ISA e UE.

We Care. We are ALS.

Serviços laboratoriais para toda a fileira porcina.
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COMUNICADO FPAS
XXV FEIRA NACIONAL DO PORCO
Assunto: Adiamento da XXV Feira Nacional do Porco
Tendo em conta a situação atual da evolução do COVID-19
em Portugal e, nomeadamente, na área metropolitana de
Lisboa, deliberou a Comissão Organizadora da XXV Feira Nacional do Porco, ouvida a direcção da FPAS e as empresas expositoras já comprometidas com o evento, adiar a realização
do certame.
As novas datas previstas para a organização da XXV Feira
Nacional do Porco são os dias 13, 14 e 15 de Maio de 2021.
Esta foi uma decisão difícil, mas a única que podíamos tomar no contexto em que vivemos. Não deixa, no entanto, a
Comissão Organizadora da XXV Feira Nacional do Porco de
ressalvar que a inviabilização da realização do evento em Setembro de 2020 não significa a impertinência da Feira, num
período em que a suinicultura portuguesa se afirma cada vez
mais como uma actividade eficiente, organizada, competitiva e, inclusivamente, em ciclo de crescimento, mesmo num
contexto de forte abrandamento económico da economia
nacional.
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Por isso, os trabalhos preparatórios prosseguirão, cumprindo-se os termos do protocolo de parceria com a Câmara Municipal do Montijo e os pressupostos de defesa, representação e estímulo do sector.
Neste momento 62% dos espaços disponíveis para exposição
estão consignados e durante o período vigente da pandemia
não houve, até ao momento, nenhuma desistência de participação no certame, sendo revelador da dinâmica do sector,
mas também da confiança depositada na Comissão Organizadora justificada também em difíceis, mas responsáveis
decisões como a que agora comunicamos.
A Comissão Organizadora da XXV Feira Nacional do Porco
confia que em Maio de 2021 organizará um evento memorável, condizente com um sector com potencialidades para ser
um importante motor da recuperação económica no período
pós-pandemia.
A Comissão Organizadora da XXV Feira Nacional do Porco,
Montijo, 20 de Julho de 2020
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NOVA ESTRUTURA DA
DANBRED EM PORTUGAL
Em 2018, a Sociedade Agropecuária de
Vale Henriques, então agente da
DanBred e propriedade do Grupo
Ortigão Costa, foi adquirida pela
Euroeste, pelo que posteriormente a
DanBred decidiu criar no nosso país uma
estrutura totalmente independente e
autónoma - a DanBred Portugal.
Esta decisão vai ao encontro dos
interesses da DanBred a nível
internacional, enquanto empresa de
referência mundial no mercado da
genética em suinicultura, por forma a
uniformizar a sua estratégia globalmente.

MULTIPLICADOR DE AROUCA
Todos os suinicultores poderão agora ter
acesso à genética através da compra de
jovens reprodutoras hibridas F1
(Landrace x Large White), para a
reposição dos seus efectivos
reprodutores. Estas F1s, recentemente
disponibilizadas para o mercado
nacional, são produzidas e seleccionadas
criteriosamente no multiplicador situado
em Arouca. A localização geográfica,
intencionalmente distanciada das

principais regiões de produção e de
outras explorações suinícolas, é
determinante na conservação de um
estatuto sanitário máximo e na produção
de animais sanitariamente
irrepreensíveis e “limpos”.
A elevada sanidade, aliada a um trabalho
de maneio e seleção constantes,
permitem a produção de reprodutoras
DanBred de elevada qualidade, podendo
expressar todo o seu potencial.
No caso de explorações que façam
autoreposição, também poderá tirar
partido da genética adquirindo porcas
GP ou GGPs e/ou sémen dos melhores
varrascos de linha materna presentes no
AIM-CIALA.
Ao aderir ao nosso programa genético, e
com o auxílio da base de dados da
DanBred, poderá seleccionar os seus
melhores reprodutores e cruzamentos.

CONTACTOS

CONSULTADORIA

DanBred, Lyskær 3EF, 1st floor,
DK-2730 Herlev, Dinamarca

A DanBred disponibiliza
gratuitamente aos seus clientes
visitas de especialistas que dão apoio
e formação nas áreas de maneio,
nutrição e genética.
No caso de necessitar de mais
esclarecimentos, visite
www.danbred.com ou contacte-nos.

Off.: +45 38 41 01 41 | Fax: +45 33 91 60 15
DanBred Portugal
Rua de São Sebastião, 10
2710-592 Sintra
Cell: +351 910 004 819
E-mail: joma@danbred.com
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PORTUGAL ACOLHE A ASSEMBLEIA GERAL OIPORC
Foi no decorrer da Assembleia Geral OIPORC, no âmbito do VI
Congresso OIPORC no Panamá, em 2019, que a FPAS apresentou a sua candidatura à Organização da Assembleia Geral
OIPORC no ano 2020.
Com a aprovação unânime da proposta, foi decidido que a
mesma decorreria no âmbito da XXV Feira Nacional do Porco. Com o adiamento da Feira Nacional do Porco, também a
Assembleia Geral OIPORC se vê adiada para o dia 13 de Maio
de 2021, mantendo-se todo o programa que já tinha sido estabelecido pela Junta Directiva.
A saber:
• Dias 9 e 10: Chegada a Lisboa;
• Dias 11 e 12: Visitas turísticas e profissionais;
• Dia 13: Assembleia Geral OIPORC pela manhã nos Paços
do Concelho do Montijo e Cerimónia de Inauguração da XXV
Feira Nacional do Porco pela tarde;
• Dias 14, 15 e 16: Outras visitas a definir e partida de Lisboa
Neste momento, já está confirmada a presença de 13 países
do espaço ibero-americano na Assembleia e na Feira Nacional do Porco que, assim, ganha uma outra dimensão internacional.
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Depois do Congresso da OIP em 1998, no Estoril e do Congresso da OIPORC em 2011, em Évora, Portugal volta a ser o
país sede da suinicultura da iberoamérica em 2020, um evento que muito orgulha a FPAS pela confiança depositada pelas
11 congéneres presentes na Assembleia Geral do Panamá.
A FPAS agradece à Câmara Municipal do Montijo que, desde
a primeira hora, colaborou na organização deste evento, nomeadamente com a cedência do espaço mais nobre do Município para a realização da reunião.

PARCERIA ENTRE A APIFVET E A FPAS GERA INICIATIVA
PARA COMBATER CRISE SOCIAL
A Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica de Medicamentos Veterinários (APIFVET) e a Federação Portuguesa de Associações De Suinicultores (FPAS) uniram esforços
e vão entregar cerca de 3,6 toneladas de carne de porco ao
Banco Alimentar Contra a Fome, que permitirão fornecer cerca de 20.000 refeições, numa iniciativa que pretende não só
apoiar a população mais carenciada, mas também a produção agroalimentar em Portugal, que enfrentam agora maiores dificuldades devido ao contexto atual de pandemia por
Covid-19.
Numa declaração conjunta, os Presidentes da APIFVET e da
FPAS, Jorge Moreira da Silva e Vitor Menino respetivamente,
afirmam que se trata “de uma iniciativa, que neste momento
de crise de saúde pública e crise social, coloca a indústria farmacêutica de medicamentos veterinários e a produção suinícola em total sintonia no apoio aos mais carenciados, através
da logística e da experiência do Banco Alimentar, e procura
igualmente apoiar a produção agroalimentar nacional.”
A entrega será feita de forma faseada, para assegurar todas as regras de segurança alimentar. A APIFVET e a FPAS,

como entidades financiadoras do projeto, e o Banco Alimentar Contra a Fome, com a sua estrutura logística, dão assim
o seu duplo contributo para apoiar as populações ainda mais
carenciadas e desprotegidas face à pandemia atual.
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CAMPANHA LET’S TALK ABOUT PORK FROM EUROPE
UNIÃO EUROPEIA DESMISTIFICA MITOS SOBRE A CARNE DE PORCO
“Let’s Talk About Pork From Europe é a assinatura da campanha de comunicação que a
Comissão Europeia lançou no dia 8 de julho”,
com o propósito de desmistificar alguns dos
mitos mais frequentes sobre a carne de porco.
A iniciativa, cuja duração prevista são três
anos, arranca simultaneamente em Portugal,
Espanha e França e dirige-se essencialmente a públicos jovens, até aos 30 anos. Os três
países foram escolhidos pela importância
que a carne de porco assume não só na economia local, mas também na dieta alimentar
mediterrânica, considerada pela UNESCO património imaterial da humanidade.
A campanha, cujo investimento previsto
ronda os 7.500 milhões de euros, é gerida
por entidades setoriais de cada país: Aligrupo - Agrupamento de Produtores de Suínos
e Agrupalto - Agrupamento de Produtores
Agropecuários (Portugal); Interporc - Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (Espanha) e Inaporc - Interprofession Nationale
Porcine (França).
A carne de porco é uma das carnes mais consumidas em todo o mundo, mas tem sido
alvo de mensagens erradas e por vezes difamatórias, que associam negativamente a
produção de porcos a temas sensíveis ligados com o ambiente, a segurança alimentar
e o bem-estar animal. Esta desinformação,
tem levado o público, e especialmente o os
mais jovens, a substituir o consumo de carne
de porco por outros bens alimentares.

“Reconhecendo que é imperativo combater a
desinformação e esclarecer alguns mitos que
se instalaram, a União Europeia decidiu lançar a campanha Let’s Talk About Pork From
Europe, à qual nos associamos de imediato”
comenta Vitor Menino, Presidente da Federação Portuguesa de Suinicultores. “Nos
próximos três anos teremos oportunidade
de desmistificar e esclarecer dúvidas sobre a
relação da suinicultura com o meio ambiente,
e também com a segurança alimentar, o bem
-estar animal, a investigação, a diversidade,
os benefícios nutricionais e a alimentação
animal. Durante a campanha, o objectivo é
esclarecer, informar e comprovar que adotamos as técnicas de produção mais avançadas
do mundo e que a carne de porco que se vende em Portugal obedece às mais rigorosas
regras de segurança alimentar e bem-estar
animal”.
A campanha Let’s Talk About Pork From Europe decorre em vários suportes publicitários,
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como televisão, rádio e online, apostando também nas redes sociais, tendo em conta que se
dirige essencialmente a públicos alvo jovens. O investimento total previsto para o mercado português é de 1,4 milhões de euros.
Sobre o consumo de carne de Porco em Portugal:
A carne de porco é a fonte de proteína animal preferencial dos portugueses, com um consumo
de 44 kg/hab/ano. O setor da suinicultura contribui para o PIB nacional com um volume de
negócios agregado superior a mil milhões de euros e emprega mais de 50.000 trabalhadores. É
também responsável pela fixação de populações em meios rurais, evitando a desertificação de
algumas das regiões mais carenciadas do país.
Para mais informações, contacte o Gabinete de Imprensa da campanha Let’s Talk About Pork
From Europe:

RAÇAS AUTÓCTONES | ALENTEJANA

ELEIÇÕES CORPOS SOCIAIS ACPA

A 16 de Junho de 2020 realizou-se mais uma Assembleia Geral
Ordinária da Associação de Criadores de Porco Alentejano.
Na ordem de trabalho constavam não só a apreciação e votação do relatório de contas da Direção e o parecer do Conselho
Fiscal relativo à gerência do ano 2019, mas também a eleição
dos Órgão Sociais da Associação para o biénio 2020-2022, para
a qual se apresentou uma lista única sendo aprovada por unanimidade.
ASSEMBLEIA GERAL
José António dos Santos Romana
José Manuel Nogueira Palma e Sousa
Antónia Maria Jacob Braga Nobre Félix Nobre
DIREÇÃO
Nuno Manuel de Brito Nobre Faustino
António Martins Fernandes Montes
David Alexandre Pires Sousa Guerreiro
José Luís Ferreira Vilhena Nobre
Daniel dos Reis Fernandes Montes
Inês Jacob Braga Félix Nobre

CONSELHO FISCAL
Manuel Nobre de Brito Sobral Vilhena
António Francisco Vilhena Loução Amaro
António Eduardo de Matos e Mestre
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O MONTADO NO ALENTEJO

RECOMENDAÇÕES PARA UMA GESTÃO SUSTENTÁVEL

INTRODUÇÃO

- Origina um sistema de paisagem mais amena e atrativa.

Ao longo dos séculos o homem fez diversas tentativas de encontrar um modelo de exploração sustentável dos recursos naturais da vasta região que corresponde ao interior de Portugal.
Mantiveram-se como usos sustentáveis as atividades da caça,
da apicultura e da pecuária. Quase todas as outras tentativas
fracassaram. No entanto o homem teve o engenho de criar
sistemas de produção equilibrados, com base nos recursos naturais locais e nos sistemas pristinos de uso desses recursos.
Referimo-nos aos denominados sistemas agroflorestais, montado de sobreiro e azinheira no sul e soutos de castanheiros no
norte interior.

- Aumenta o potencial produtivo e económico com proveito
para a sociedade, proprietários, gestores e trabalhadores.

Até ao século XIX o sul de Portugal era uma “brenha selvática”
no dizer do historiador Costa Lobo. A componente arbustivamatorral dominava na competição pela água escassa e pelos
parcos nutrientes presentes em solos tão pobres.
O homem tratou de suprimir o estrato arbustivo e encaminhar
os sobreiros/ azinheiras criando um estrato arbóreo dominante, maior produtor de bolota/lande e aproveitando o estrato
herbáceo para alimentação do gado manadio. Este é um sistema único no mundo, apenas presente na Península Ibérica.
O sistema de montado tem imensas vantagens:
- Reduz a competição entre estratos da vegetação pela eliminação do estrato arbustivo, beneficiando os outros dois estratos.
- Aumenta o potencial de produção de bolota e de erva e, portanto, potencia-se a produção pecuária, montanheira e pastoreio.
- Reduz ao mínimo o perigo de incêndios florestais.
- Protege o solo da erosão.
- Facilita o trabalho do homem, na tiragem da cortiça, nas sementeiras e na condução do gado, mas também na vigilância
contra incêndios.
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A densidade ótima está entre 70 e 100 árvores por hectare no
caso do sobreiro (Natividade), sendo menor no caso da azinheira. Com densidades maiores voltamos ao problema da competitividade por água e por nutrientes.
O futuro dos montados depende em primeiro lugar de se acarinhar e proteger a regeneração natural, usando protetores da
ação do gado e no adensamento artificial quando as densidades são baixas.
Em segundo lugar depende do debelar/minorar do problema
do declínio ou “seca” como dizem os nossos amigos espanhóis.
É deste último problema que escreveremos a seguir.
O DECLÍNIO DO MONTADO
Como se sabe, a perda de vitalidade e a consequente morte dos
sobreiros e azinheiras tem vindo a agravar-se ao longo das últimas três décadas, embora vários surtos de mortalidade tenham
sido já anteriormente assinalados em Portugal (finais do século
XIX), em particular nas regiões a sul. As regiões do Alentejo e do
Algarve, em Portugal e da Extremadura e Andaluzia, em Espanha têm sido bastante afetadas pela morte destas quercíneas.
A diminuição da densidade dos povoamentos, a ausência de
regeneração e a diminuição na qualidade da cortiça, parecem
ser, no entanto, as questões mais preocupantes. Associados
aos surtos de mortalidade, vários sintomas foram identificados
(rarefação da copa, seca e descoloração das folhas, ramos com
pontas secas, manchas no tronco e sinais nos ramos com presença de fungos e insetos) os quais se integram num processo
permanente e lento de mortalidade, conhecido como “declínio”.
As alterações do uso e ocupação do solo e as más práticas de
gestão agro-silvo-pastoril, com implicações na degradação do
solo e do sob coberto e consequentemente na sua baixa fertili-
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dade, são dos fatores mais relevantes associados ao declínio do
montado, pelas alterações que causam em todo o ecossistema.
Contudo, as alterações climáticas, com implicações nas condições de stress hídrico das árvores e na capacidade de aumento
das populações dos agentes nocivos, são também fatores que
influenciam todo este complexo processo.
Diversos estudos realizados em Portugal e Espanha têm associado a presença do oomiceta Fitóftora a este problema. Este
patogénio vive no solo e a sua atividade é basicamente determinada pelas características do solo: baixa fertilidade, baixo
pH, temperatura amena e elevada humidade. A alternância de
períodos de seca severa intervalados por períodos de chuvas
intensas, frequentes no sul de Portugal, quando associados à
atividade do patogénio, podem constituir um importante fator
de disseminação da sua população e de aumento da severidade
da doença. Estudos indicam a tendência para um aumento das
condições extremas (secas e períodos de chuvas abundantes) o
que poderá agravar a severidade desta doença.
Como se pode constatar, a severidade da doença está muito
dependente do tipo de solo, da quantidade de água e da temperatura. Em condições favoráveis para a Fitóftora este ataca
as raízes mais finas das árvores, responsáveis pela absorção
de água e nutrientes do solo, tornando-as inoperacionais, reduzindo desta forma a capacidade nutritiva da árvore. Embora
tenha sido introduzido na Europa, este patogénio encontra-se
muito bem adaptado no sul da Península Ibérica, apresentando
elevado número de hospedeiros, alguns dos quais presentes no
sob coberto dos montados, o que contribui para manter a sua
população ativa nessas áreas, constituindo o seu controlo um
grande desafio aos gestores e proprietários.

Assim, as medidas podem ser divididas em:
1.Medidas de prevenção em zonas não infetadas (sem sintomas)
As medidas de prevenção têm como objetivo minimizar o risco
de disseminação do patogénio a zonas não infestadas, e estão
relacionadas com a redução das movimentações de solo e água,
arborizações e boas práticas de gestão, pelo que se recomenda:
-Evitar a movimentação de solo proveniente de zonas afetadas.
-Ao realizar qualquer intervenção cultural ou infraestrutura, começar pelas zonas assintomáticas, passando depois às zonas
afetadas.
-Não fazer gradagens ou lavouras que possam danificar as
raízes, fragilizando as árvores. Recomenda-se a utilização de
corta-matos.
-Romper os horizontes impermeáveis do solo de modo a facilitar a infiltração de água evitando encharcamentos.
- Promover a drenagem dos solos.
-Manter faixas de mato em zonas declivosas para limitar a erosão e promover a infiltração de água.
-Manter espécies ripícolas nos cursos de água e zonas encharcáveis para reduzir a humidade no solo e a erosão.

No caso particular das doenças radiculares, o seu diagnóstico é
muitas vezes feito tardiamente visto que os sintomas se assemelham aos provocados por fatores ambientais e só são visíveis um longo período após a infeção, o que torna o seu tratamento complicado. Por conseguinte, as medidas de controlo só
são aplicadas quando a doença já está muito avançada, o que
condiciona a eficácia das mesmas. Por esta razão o controlo de
doenças radiculares tem de ser essencialmente preventivo.
Face à complexidade do ecossistema montado e aos vários fatores associados ao declínio, a forma de mitigar este problema
terá de ter uma perspetiva integrada e multidisciplinar, integrando sobretudo medidas de gestão que visem simultaneamente, a prevenção de modo a evitar a infestação dos solos por
Fitóftora em áreas não afetadas e a redução da população do
patogénio (minimizando novas infeções) dos solos em áreas já
afetadas.
RECOMENDAÇÕES
Tratando-se de um ecossistema muito particular, complexo e
de frágil equilíbrio a sua sustentabilidade é um aspeto muito
importante. Desta forma pensamos que medidas que visem
o controlo biológico deste problema deverão ser adotadas de
modo a manter o equilíbrio do ecossistema, reduzindo a dependência do controlo químico, que até ao momento não mostrou
eficácia. As medidas a aplicar devem ter por base prevenir a
introdução do patogénio nos solos ainda saudáveis; reduzir a
atividade da sua população nos solos onde já se encontra instalado e aumentar a qualidade dos solos, através da sua correção
nutricional melhorando a sua fertilidade e, consequentemente
a vitalidade das árvores.
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CONT.

-Nas reflorestações e/ou adensamentos utilizar sempre plantas de
azinheira e sobreiro em boas condições e não infetadas, ou em alternativa fazer sementeira com bolotas recolhidas na mesma região, em áreas
sem sintomas de doença e evitar
solos compactados, mal drenados e
pouco profundos.
-Evitar cargas pecuárias excessivas.
Adequando o encabeçamento à área
da exploração tendo em atenção a
biodiversidade.
-Evitar o cultivo de espécies suscetíveis a fitóftora, tais como as tremocilhas, dado que são potenciais multiplicadores do patogénio.
-Promover a fertilização cálcica, fosfórica e potássica dos solos
que melhora a produção e pode reduzir a população do patogénio.
-Promover uma gestão adequada do coberto arbóreo realizando podas seletivas e controladas e evitando podas intensas que
fragilizam as árvores.
2. Medidas de mitigação em zonas com sintomas
Nas áreas afetadas, além das medidas de prevenção, deverão
ser aplicadas medidas para mitigar a infeção e evitar a disseminação do patogénio para outras áreas
-Delimitar e sinalizar os focos de infeção, deixando uma faixa
com árvores aparentemente sãs.
-Controlar e limitar ao mínimo a entrada de pessoas, veículos e
animais nos focos de infeção especialmente na época das chuvas quando o solo está mais húmido
-Manter faixas com espécies de mato não suscetível a fitóftora
como por exemplo as giestas, a perpétua-das-areias ou a marioila em zonas declivosas para limitar a erosão e favorecer a
infiltração de água.
-Limitar a presença de gado nas zonas afetadas. Se for imprescindível introduzir gado, fazê-lo quando o solo estiver seco para
minimizar a disseminação do patogénio através do solo infestado.
-Utilizar pedilúvios portáteis para evitar que o gado disperse o
patogénio.
-Em áreas muito afetadas na reflorestação devem ser utilizadas espécies florestais tolerantes/resistentes e evitar as azinheiras e sobreiros.
-Realizar correções que aumentam os níveis de cálcio livre no
solo para reduzir a infeção.
-Favorecer a presença de fungos micorrízicos que podem ajudar na nutrição da planta e criar barreira ao ataque do patogénio nas raízes do hospedeiro, dificultando a infeção.
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ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA - ANCPA
Foi já no passado dia 26 de junho decorreu no Évorahotel em
Évora, com início às 10.00h a Assembleia Geral da ANCPA - Associação Nacional dos Criadores do Porco Alentejano.
Entre os diferentes pontos da ordem de trabalhos, estava prevista a realização da eleição dos Orgãos Sociais da Associação.
Com a presença de duas listas concorrentes, o índice de votação
ascendeu a 93% do universo de votantes.
Este resultado demonstrou o interesse dos associados na definição da estrutura organizativa da Associação para o mandato
que terá a duração de 3 anos.
Após aferição dos votos, confirmou-se que sería a lista encabeçada pelo Eng. Luís Fernando Bulhão Martins a escolhida
para liderar a ANCPA no próximo mandato, lista esta que, se
considera a lista de continuidade, visto que apresenta na sua
direção, quatro elementos que estavam em funções no anterior
mandato.
Assim, os orgãos sociais estão constituidos pelos seguintes associados:
DIREÇÃO
Presidente - Luís Fernando Bulhão Martins
Secretário - Sociedade Agrícola Cidade Alves Lda. (representada
por Francisco Manuel Parreira Carapinha Cidade Alves)
Tesoureiro - Anta de Cima, Sociedade Agrícola Unipessoal Lda.
(representada por Paulo Manuel Graça da Cruz Tenreiro)
Vogal – Sociedade Agropecuária Palmeiro da Silva Lda (representada por Duarte Miguel Palmeiro da Silva)
Vogal – José Frederico Cabral Sacadura Alexandre da Fonseca
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente - Francisco Manuel Cidade Alves

Secretário - João Luís Duque Pereira Parreira
Secretário - Herdade do Paínho, Sociedade Agrícola SA (representada por Alexandre Boudry de Carvalho Magalhães Mexia e
Maria Teresa Homem de Melo Mardel Correia Boudry de Carvalho)
CONSELHO FISCAL
Presidente - Casa Agrícola Paixão Correia e Filhos Lda (representada por Pedro Miguel Mendes Correia)
Vogal - Ilustre Modéstia Unipessoal Lda (representada por Maria Vitória Freixial Claudino Nunes de Carvalho)
Vogal – Suinagro, Lda (representada por Vítor Manuel Mósca
Oliveira)
De notar a renovação geracional dos orgãos sociais onde cinco
elementos apresentam menos de 40 anos de idade, procurando dar um sentido de rejuvescimento ao futuro da Associação,
porém reconhecendo sempre e dando continuidado ao trabalho
até agora realizado pelas anteriores direções.
A nova Direção apresentou ainda o Manifesto para o triénio que
se baseia nos seguintes cinco grandes objetivos:
1) Promoção, Conservação e Desenvolvimento da Raça Suína
Alentejana;
2) Apoio aos Criadores de Porco Alentejano associados da ANCPA;
3) Representação, defesa e sustentação do Porco Alentejano e
dos seus Criadores;
4) Afirmação da ANCPA enquanto entidade de referência nas
Fileiras do Porco Ibérico e Alentejano;
5) Criação e participação activa na orientação, objectivos e gestão de outras estruturas existentes ou a criar que respondam
aos anseios coletivos do sector.

MERCADO DO PORCO ALENTEJANO
O setor do porco e em particular o porco Alentejano, por se centrar numa gama de produtos Premium, viu-se consideravelmente afetado nos últimos meses devido à doença COVID-19
que, com todas as restrições que têm ocorrido a nivel mundial,
têm levado a uma redução drástica do consumo dos produtos
por excelência, originários desta raça.
Falamos dos presuntos, paletas e paios de lombo que são
maioritariamente consumidos em restauração ou em grandes
eventos.

As principais indústrias têm tido algumas dificuldades em escoar os seus produtos transformados, o que levou a um decréscimo acentuado do valor do porco desde o inicio da pandemia.
Apesar dessa descida acentuada recente, nas últimas semanas
já se começa a notar uma reação positiva dos mercados o que
pode perspetivar uma época de Montanheira, que certamente
estará afetada, porém, possivelmente sem um decréscimo tão
acentuado como o que se sentiu no preço do porco durante os
meses de março a maio.
41

RAÇAS AUTÓCTONES | BISARO

ESTUDO DE INDICADORES DE QUALIDADE DA CARNE E
DO PRESUNTO DO PORCO BÍSARO
1. INTRODUÇÃO

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Face às necessidades alimentares e à necessidade em reduzir
o custo da produção da alimentação humana em Portugal,
assistiu-se a uma intensificação dos sistemas de produção
agrícola com substituição de efetivos autóctones por raças
melhoradas (Hernández, 2013).

Para avaliar o efeito da alimentação na qualidade da carcaça,
da carne e do presunto de porco da raça Bísara, utilizaramse 30 porcos (15 machos castrados e 15 fêmeas) na Escola
Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo.
Estes foram igualmente divididos em 3 lotes e criados no
mesmo regime semiextensivo com alimentação igual na fase
de crescimento diferindo apenas na alimentação administrada
na fase de acabamento. Em comum todos foram alimentados
com concentrado e farinha de milho, tendo o lote 1 e o lote
2 as dietas parcialmente substituídas por germinados de
cevada e batata crua respetivamente. O crescimento e
desenvolvimento dos animais foi monitorizado até que se
atingissem pesos vivos na ordem dos 125 kg, peso ao fim do
qual se realizou o abate.
Após abate, na metade esquerda da carcaça, procedeu-se
ao estudo do tecido muscular, com ênfase nos músculos
Longissimus lumborum e Gluteus medius, e ao estudo do
tecido adiposo, onde foram selecionadas porções de tecido
subcutâneo do lombo. Ainda da metade esquerda da carcaça,
retirou-se a perna e procedeu-se ao agrupamento das peças
em dois grupos distintos: um primeiro designado de grupo
A, foi processado de forma tradicional com utilização de
vinho branco. O segundo, grupo B, foi processado de forma
inovadora com vinho tinto e reduzido teor de sal, substituindo
parcialmente o pimentão doce.
O tratamento estatístico foi efetuado mediante análise de
variância (ANOVA) com auxílio do software SPSS Statistics
V.22. Para a comparação de médias recorreu-se ao teste de
Tuckey, admitindo-se diferenças significativas para p<0,05.

Atualmente, consequência do elevado grau de industrialização,
elevados custos das infraestruturas e custos de alimentação
que estão inerentes à produção intensiva, aliado ao aumento
das preocupações da população com o bem-estar animal
e poluição ambiental, tem-se verificado por parte dos
consumidores um crescente interesse pelos sistemas de
produção extensivos (Kim et al., 2009).
Relativamente às preferências do consumidor, tem-se
verificado também uma orientação cada vez maior para
carnes mais magras e com baixos teores de colesterol, o que
leva a uma maior procura de carnes brancas, nomeadamente,
de aves de capoeira e de porco (Almeida, 2008).
A carne de suíno constitui atualmente a proteína animal mais
consumida na Europa e a segunda mais consumida no mundo
(NE, 2017).
A raça Bísara, é uma das três raças autóctones de suínos com
grande representação em Portugal, com sistemas de produção
caraterísticos e com produtos (frescos ou transformados) de
elevada qualidade reconhecidos pelo consumidor (SPREGA,
2019). Esta raça tem vindo a ser recuperada nas últimas
duas décadas (Tamargo et al., 2010) e atualmente, os efetivos
encontram-se distribuídos um pouco por todo o norte
do país, com sistemas de produção predominantemente
semiextensivos (ANCSUB, 2018).
O maneio alimentar do porco bísaro é fortemente condicionado
pelos recursos alimentares disponíveis da agricultura local. Os
animais são alimentados por norma com culturas da própria
exploração como cereais (milho, trigo, centeio, cevada e aveia),
tubérculos (batata, beterraba e nabo), produtos hortícolas
(couves, abóboras, etc.) e frutos como a castanha (ANCSUB,
2018).
Com o intuito de compreender melhor a diversidade de raças
suínas locais e sistemas de produção para obtenção de
produtos tradicionais de elevada qualidade e fileiras suínas
sustentáveis surge um projeto multidisciplinar europeu com o
acrónimo “TREASURE” financiado pela Comissão Europeia no
âmbito do Horizon 2020. Este projeto resulta de um consórcio
com 25 parceiros de nove países. Em Portugal o projeto incluiu
a raça Bísara e a Alentejana.
Em resposta ao objetivo do projeto “gestão e desempenho
de raças locais de suínos nos seus sistemas de produção”,
pretendeu-se avaliar os efeitos de diferentes tipos de
alimentação na qualidade da carne e o efeito de diferentes
tipos de processamento no presunto do porco Bísaro.
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3. TECIDO ADIPOSO
No quadro 1 apresentam-se os principais indicadores
físico-químicos de qualidade do tecido adiposo subcutâneo,
avaliados nos animais deste ensaio.
Parâmetros

Lote 1

Lote 2

Lote 3

Média±DP

Média±DP

Média±DP

Sig.

Humidade (%)

10,22±3,30

11,02±3,43

8,34±2,80

NS

Gordura (%)

86,66±6,91

87,28±4,59

89,19±2,86

NS

Índice de iodo (g I2/100g)

68,52±5,78

67,11±4,65

62,02±7,59

NS

Quadro 1. Avaliação do efeito do sistema de alimentação nos parâmetros físicoquímicos da gordura subcutânea fresca dos animais em estudo.

Ainda que não tenham sido verificadas diferenças
significativas entre lotes, pode observar-se uma tendência de
maior percentagem de gordura no lote 3, cuja alimentação na
fase de acabamento só incluía concentrado e farinha de milho.
Relativamente aos índices de iodo também não se verificam
diferenças significativas entre lotes. Mas aqui é de realçar
que os lotes 1 e 2, apresentam uma tendência com valores
mais elevados do que o lote 3. Quanto mais elevado o valor do
índice de iodo melhor a qualidade da gordura porque esta tem
um valor de insaturação superior.
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4. Longissimus lumborum e Gluteus medius
Dois dos músculos mais amplamente estudados nas carcaças
de suínos, Longissimus lumborum e Gluteus medius, foram
analisados, sendo os resultados sumariados no quadro 2,
embora sem diferenças significativas entre lotes.
Longissimus lumborum
Parâmetros

Lote 1

Lote 2

Lote 3

Média±DP

Média±DP

Média±DP

Sig.

pH (60 min)

6,10±0,52

5,93±0,43

6,20±0,15

NS

pH (24 h)

5,64±0,13

5,69±0,16

5,55±0,25

NS

Humidade (%)

72,17±0,53

72,10±0,77

71,85±1,10

NS

Proteína (%)

23,95±0,33

24,07±0,43

23,71±0,32

NS

Gordura (%)

2,93±0,82

2,76±0,93

3,37±1,04

NS

Cinza (%)

1,11±0,03

1,09±0,02

1,10±0,03

NS

Lote 1

Lote 2

Lote 3

Média±DP

Média±DP

Média±DP

pH (60 min)

-

-

-

pH (24 h)

-

-

-

-

Humidade (%)

71,15±0,64

70,89±1,17

70,62±0,77

NS

Proteína (%)

23,62±0,42

23,61±0,40

23,27±0,35

NS

Gordura (%)

4,10±0,88

4,24±1,15

4,92±1,13

NS

Cinza (%)

1,10±0,03

1,07±0,03

1,08±0,03

NS

Gluteus medius
Parâmetros

Sig.
-

Quadro 2. Avaliação do efeito do sistema de alimentação nos parâmetros físicoquímicos dos músculos Longissimus lumborum e Gluteus medius dos animais
envolvidos no ensaio.

O pH aos 60 minutos e às 24h post-mortem foram
determinados no músculo Longissimus lumborum, Não se
verificaram diferenças significativas entre lotes em nenhum
dos parâmetros analisados para os dois músculos, Mas
como já foi referido para o tecido adiposo, também no caso
destes músculos se observou uma tendência para uma maior
percentagem de gordura no lote 3, em cuja fase de acabamento
os animais só consumiam concentrado e farinha de milho em
vez de germinados de cevada ou batatas.
5. PRESUNTO
Tradicionalmente o presunto é curado com vinho branco (Grupo
A), no entanto neste ensaio, tentou-se alterar o processamento
com substituição de vinho branco por vinho tinto e reduzido
teor de sal (Grupo B), num processamento inovador. Os dados
observados encontram-se dispostos no quadro 3.
Grupo A
Média ± DP

Grupo A
Média ± DP

Sig.

pH
Humidade (%)
Proteína (%)
Gordura (%)
Cinza (%)
NaCl (%)
TBARS (mg MDA/kg)
Atividade da água

5,86±0,07
57,35±3,03
30,90±1,27
4,09±1,61
8,67±0,62
7,79±0,66
0,82±0,24
0,86±0,01

5,89±0,09
58,24±2,45
31,16±1,53
3,25±0,94
8,48±0,53
7,30±0,54
0,55±0,14
0,82±0,04

NS
NS
NS
NS
NS
0,017
0,001
0,017

Parâmetros colorimétricos
L*
a*
b*
C*
h⁰

38,40±1,74
9,32±1,44
7,79±0,96
12,21±1,18
40,66±6,03

38,00±1,82
10,94±0,83
7,59±1,05
13,34±0,94
34,67±4,04

NS
0,001
NS
0,009
0,005

Parâmetros físico-químicos
Parâmetros físico-químicos

Quadro 3. Parâmetros de qualidade de presuntos Bísaros obtidos através dos
dois processamentos
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Nos parâmetros físico-químicos, as diferenças significativas
entre grupos apresentam-se no teor de sal (NaCl, TBARS e
atividade da água).
No que respeita aos valores de cloreto de sódio, foram
observadas diferenças significativas entre lotes, com valores
inferiores no grupo B (7,30%) face aos do grupo A (7,79%), pelo
que podem representar uma alternativa mais saudável à
produção “tradicional” de presuntos (grupo A).
No ensaio, os valores de TBARS apresentaram diferenças
significativas entre processamentos (p<0,01). Para o grupo A,
observaram-se valores de 0,82 mg MDA/kg e para o grupo B,
verificaram-se valores inferiores, 0,55 mg MDA/kg. Esta redução
no valor da oxidação de cerca de um terço garante a qualidade
do presunto, uma vez que o maior problema neste produto é o
aparecimento do ranço. Uma quantidade pequena de oxidação é
necessária para obter o aroma caraterístico em carnes curadas,
no entanto, um excesso de oxidação pode levar a alterações no
sabor, e conduzir ao aparecimento de cores amarelas. Como
o grupo A obteve valores substancialmente superiores de
oxidação em relação ao grupo B. O processamento tradicional
apresenta maiores quantidades de índice de oxidação com a
consequente decomposição de ácidos gordos polinsaturados,
evidenciando as vantagens da produção inovadora.
Os valores da atividade da água, tal como no parâmetro anterior,
evidenciaram diferenças significativas entre lotes (p<0,05),
com o presunto curado de forma tradicional a oferecer maior
atividade da água, 0,86, enquanto os do grupo B, resultaram
em valores de 0,82. A produção de presuntos “inovadores”,
com menor atividade da água, pode ser uma alternativa
para contornar o problema de desenvolvimento microbiano,
permitindo o aumento do tempo de prateleira dos produtos.
Para a luminosidade (L*) pode observar-se que o presunto
tradicional possui valores ligeiramente superiores (38,40) ao
presunto inovador (38,00), ainda que não apresente diferenças
significativas. Já nos valores de a*, registaram-se diferenças
significativas nos dois tratamentos (p<0,01), com valores
superiores no presunto do grupo B (10,94) por comparação
aos presuntos do grupo A (9,32). De referir que de acordo com
Costa et al. (2008), o efeito causado pelo sal e pelos agentes
nitrificantes, conduzem a maior concentração de pigmento
a*, no entanto o vinho tinto do processo inovador, acaba por
favorecer o aparecimento mais acentuado da cor vermelha. A
cor amarela, b*, não apresentou diferenças significativas entre
amostras com 7,79 para o grupo A e 7,59 para o B, no entanto
o valor de C* e ho apresentaram mais uma vez diferenças
significativas entre si com valores de C* de 12,21 e 13,34 para
grupo A e B respetivamente, e valores de hº de 40,66 para grupo
A e 34,67 para o grupo B. Uma vez que os valores de C* e h o são
calculados com base nos parâmetros a* e b*, esta diferença
significativa era espectável.
6. CONCLUSÃO
Neste trabalho foram avaliados os efeitos que três formulações
de dietas diferentes têm ao nível na qualidade da carne.
Na gordura subcutânea, a maioria dos indicadores parecem
estar concordantes com a bibliografia, sem diferenças
significativas entre lotes. Nos músculos Longissimus
lumborum e Gluteus medius, também não foram evidenciadas
diferenças significativas entre lotes. Uma justificação para a
inexistência de efeito do lote pode dever-se ao curto espaço de
tempo a que os animais estiveram sujeitos às dietas pelo que
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a fase de acabamento deveria ter sido superior. Esta conclusão
é apoiada pela tendência que foi observada nos parâmetros
da percentagem de gordura e do índice de iodo, que pareciam
favorecer a qualidade dos produtos dos animais que tiveram
germinados e batata na fase de acabamento.
Neste trabalho também se estudaram os efeitos que diferentes
tipos de processamento têm ao nível da qualidade do presunto
de porcos Bísaros. O processamento inovador, com vinho tinto
e reduzido teor de sal demonstrou menor valor de atividades de
água e de sal (NaCl), e menores índices de substâncias reativas ao
ácido tiobarbitúrico (TBARS), resultando em menor propensão à
atividade microbiana e menor tendência para a rancidez lipídica.
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PRINCIPAIS ATIVIDADES DO LIVRO GENEALÓGICO DO PORCO
MALHADO DE ALCOBAÇA (LGMA)
ANTÓNIO VICENTE, Professor na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Santarém e Secretário Técnico da raça
O LGMA continua, passo a passo, as suas atividades de implementação e de divulgação como a 3ª raça suína autóctone portuguesa. Passamos tempos diferentes, difíceis e somente com promoção e união
poderemos atingir um futuro risonho. Nestes últimos tempos de confinamento suspendemos momentaneamente a visita a explorações
para classificação de reprodutores ao LGMA e privilegiamos o contacto
telefónico e por vídeo-conferência, tendo a direção do Livro reunido digitalmente, por zoom, no passado dia 19 de Maio.
Em período de confinamento aproveitámos o tempo para desenvolver algumas atividades no pequeno efetivo da raça na Escola Superior Agrária de Santarém (ESAS), onde trabalhamos. Acompanhámos
a pesagem de leitões e de marrãs (Figuras 1 e 2), procedemos à escolha das futuras reprodutoras do núcleo (Figura 3), utilizámos o jovem
varrasco da ESAS no despiste de cios (Figura 4), realizámos ecografias
às porcas (Figura 5) e testámos o novo equipamento de medição da
espessura da gordura dorsal nas fêmeas, Renco Lean Meater (Figura
6), para apoio às aulas práticas, com a preciosa ajuda da colega, Dra.
Paula Azevedo.
Uma boa iniciativa a registar foram as reuniões sectoriais levadas a
cabo pelo Gabinete de Recursos Genéticos e Animais da DGAV (GRGA-DGAV), chefiado pelo Eng.º Pedro Vieira, onde as várias raças das
diferentes espécies puderam reunir com a DGAV para se fazer um
apanhado do trabalho desenvolvido e das várias ações realizadas
no âmbito dos programas de melhoramento genético. Somente com
diálogo e entreajuda poderemos superar todos os obstáculos que se
avizinham. Dessa reunião com a DGAV e com as outras entidades que
tutelam as raças Alentejana e Bísara surgiu a ideia das 3 raças suínas autóctones unirem esforços para desenvolverem mais ações de
conservação e melhoramento. Pretende-se conseguir desenvolver as
ações de recolha de material genético (sémen congelado) para o Banco
Português de Germoplasma Animal (BPGA), ainda em falta da espécie
suína, e realização de testes de performance em estação para avaliação do desempenho produtivo de jovens varrasquestes a testar. Estas
ações só serão possíveis com o apoio e parceria fundamental da Estação Zootécnica Nacional – INIAV, com todo o know-how e infraestruturas de análise e testagem. Da nossa parte, tudo faremos para que
se consigam concretizar estas importantes ações de conservação e
melhoramento.
E nem tudo são más notícias e dificuldades em tempos de pandemia!
Recebemos a boa notícia do registo de um novo produtor da raça, a
criadora Elisabete Cortez Serra de Coimbra que recentemente adquiriu
2 jovens marrãs à Escola Superior Agrária de Coimbra (ESASC), elevando o número de produtores em mais 10%, visto serem uns escassos 10
em atividade. Cá estaremos para ajudar no que for necessário! Sorte e
sucesso é o que desejamos! Um agradecimento especial à ESAC pelo
seu excelente trabalho de promoção e defesa das raças autóctones,
em particular o esforço que têm feito pela preservação do porco Malhado de Alcobaça (Figura 7), nas pessoas do Prof. Roberto Costa e Dr.
Rui Ferreira.
Em período de desconfinamento retomamos as visitas aos produtores
para classificação de animais para o Livro de Adultos do LGMA e visitámos a exploração Querido e Subtil em Vimeiro de Alcobaça, de Tânia
Querido e Daniel Subtil, que estava prometida há muito tempo!
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Uma exploração completamente renovada e com todas as condições
para a criação suinícola, com o apoio técnico do licenciado em Produção Animal pela ESAS, Diogo Carvalho. É um exemplo de organização
com registos atualizados e animais muito bem apresentados (Figuras 8 e 9). Bem hajam por isso e esperamos poder contar convosco
por muitos e mais anos. De seguida deslocámo-nos a Alcobaça, mais
precisamente à Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento
Rural de Cister (EPADRC) onde está sediada a exploração Suinibaptista
do professor da EPADRC, Eng. Nuno Baptista, para pontuar várias jovens fêmeas de grande qualidade no maior e mais eficiente produtor
da raça, bem como um novo varrasquete com excelente aparência (Figura 10). Uma exploração que comercializa essencialmente leitão para
assar de enorme qualidade e também tem disseminado a sua genética
por outras explorações na região.
A terminar não podemos deixar de referir que recentemente o LGMAFPAS recebeu uma visita, na sua sede no Montijo, dos técnicos, Dras
Rita Leandro e Catarina Lavrador, do GRGA da DGAV para fiscalizar e
controlar as várias atividades e ações do LGMA, aspeto fundamental
para afinar a estratégia de implementação e execução do Plano de
Melhoramento da raça. Só assim podemos comprovar o que foi bem
feito e o que existe a melhorar. A visita foi muito profícua e dinâmica e
o LGMA tinha toda a documentação devidamente organizada, fruto do
exemplar trabalho do secretário geral da FPAS, Eng. João Bastos, e da
técnica administrativa do LGMA, Sra. Teresa Vaz. No futuro esperamos
estar ainda melhor organizados e com “as arestas todas limadas”!
Concluímos com uma palavra de incentivo e força para todos os suinicultores, em especial aos produtores de Malhado de Alcobaça! Esperamos no futuro sermos mais e mais fortes! Para isso tudo depende
do esforço conjunto e entreajuda entre produtores, LGMA e serviços
oficiais, nomeadamente DGAV. Até ao próximo número da revista.
Bem-hajam!
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FPAS EM BRUXELAS

António Tavares
Presidente do Grupo de Trabalho da Carne de Porco no COPA- COGECA
Consultor da FPAS em Assuntos Europeus

ATIVIDADES DE BRUXELAS 2º TRIMESTRE
Durante este trimestre não foi possível viajar, nem a Comissão
teve alguma reunião presencial, no entanto tivemos bastantes
reuniões por internet e tivemos algumas situações importantes.
Reuniões presenciais em Bruxelas
27/4 Reunião do IMPA
Tivemos uma boa discussão sobre o mercado apesar de naquela altura não se registarem grandes perturbações, sendo que a
maior preocupação foi a evolução da Peste Suína Africana com
uma situação muito preocupante na Polónia com a doença a
avançar para a Alemanha e devido ao covid esse País não estar
a tomar medidas de controlo dos javalis.
30/4 Reunião com a DGSANTÉ
Tive uma reunião com a DGSANTÉ para discutir a situação da
PSA na Polónia. Apresentei as nossas preocupações sobre o
avanço da doença naquele país e a falta de controlo.
A Comissão tem a mesma preocupação e fomos informados
que o problema é mais político do que da atuação das autoridades sanitárias e sugeriram que o COPA-COGECA pedisse uma
reunião com o gabinete da Comissária Kyriakides. A reunião foi
pedida e realizou-se a 30/6.
14/5 Reunião informal do grupo de trabalho do COPA-COGECA
Esta reunião serviu para se analisar e discutir a situação de
mercado com o efeito da Covid-19.
Na altura a situação estava calma na maioria dos países exceto
em Portugal com a grave crise dos leitões para assar, em Espanha também com os leitões de assar e os produtos de alta
qualidade como os presuntos e talvez o mais grave na Itália
com a crise do presunto de Parma, que estava a levar a grandes
stocks e ao bloqueio dos abates.
Depois de uma ampla discussão foi decidido pedir à Comissão
a abertura de ajudas à stockagem privada para os leitões de
assar em Portugal e Espanha e dos produtos transformados de
alta qualidade para Itália, Espanha e Portugal.
22/6 MEAT MARKET OBSERVATORY
Nesta reunião fiz uma apresentação da situação de mercado e
que foquei os seguintes pontos
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1- Os preços de mercado estavam abaixo das expetativas que
todos tínhamos para este ano
2- A situação da PSA na Polónia era muito preocupante e cada
vez era maior a probabilidade de a doença entrar na Alemanha,
o que iria provocar o fecho da fronteira chinesa e consequentemente uma fortíssima crise no mercado europeu.
3- As importações por parte da China estavam a sofrer bloqueios uma vez que as autoridades locais estavam a exigir análises à carne europeia para despiste da covid pelo que foi pedido
intervenção urgente por parte da Comissão.
A comissão foi totalmente sensível aos nossos argumentos e
garantiu que iria intervir.
Foi abordado pela Comissão o plano estratégico para os próximos 7 anos denominado “From Farm to Fork” que vai impor
grandes mudanças em todo o setor agrícola e clara no nosso.
Este programa é tão importante que foi definido como um sistema de produção para uma geração
30/6 Reunião com o gabinete da Comissária Kyriakides
Nesta reunião apresentei as nossas preocupações com a situação da PSA na Polónia e fomos informados que o gabinete da
Comissária estava perfeitamente consciente da situação e que
já tinha iniciado contatos com as autoridades polacas. Informou
ainda que se fosse necessário a Comissária iria intervir pessoalmente.

NOTICIAS

PLANO DE CONTROLO E ERRADICAÇÃO DA DOENÇA DE
AUJESZKY (PCEDA) PROCEDIMENTO PARA EXPORTAÇÃO
DE CARNE DE SUÍNO PARA PAÍSES TERCEIROS

A exportação ou reexportação de géneros alimentícios de origem animal a partir da União Europeia deve obedecer à legislação da União Europeia e/ou aos requisitos estabelecidos pelo
país importador.
Enquanto responsável pela certificação oficial de produtos de
origem animal destinados à exportação, a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) toma medidas para garantir a
conformidade e segurança dos produtos e da documentação
oficial emitida. Nesse sentido a certificação para exportação é
feita por médicos veterinários oficiais habilitados para o efeito e
de acordo com os procedimentos instituídos e as normas legais
em vigor.
A emissão de certificados de exportação está condicionada à
verificação do cumprimento de determinados requisitos em relação à mercadoria a exportar.
Relativamente às exportações de carne de suíno há três destinos que exigem o cumprimento de requisitos relacionados com
a doença de Aujeszky: a China, a Coreia do Sul e a Colômbia.
Para efeitos de apoio à certificação de carne de suíno para a
República da Coreia do Sul e para a Republica Popular China,
foram criadas pela DGAV e estão em uso, declarações atestando o estatuto sanitário das explorações de origem dos suínos
(República da Coreia do Sul (mod. 1548/DGAV) e China (mod.
1512/DGAV). Os referidos documentos têm de ser subscritos
pelos médicos veterinários responsáveis sanitários das respetivas explorações aquando da deslocação dos porcos para o
matadouro para ali serem recebidas.
Estes procedimentos e respetivos modelos oficiais foram divulgados pela DGAV aos operadores autorizados a exportar para
cada país, encontrando-se publicitados e disponíveis no portal
da DGAV em: Trânsito Internacional, Exportação para países terceiros, géneros alimentícios e subprodutos de origem animal.
As exigências que constam nas ditas declarações oficiais a serem atestadas pelo Médico Veterinário/Responsável sanitário
da exploração em causa e no certificado a emitir, consoante os
destinos e relativamente à doença de Aujeszky, são respetivamente:
· República da Coreia do Sul, não se ter verificado nenhum caso
de Doença de Aujeszky (animal positivo a gE ou a partir do qual
foi isolado o vírus) no último ano, antes da saída dos animais
para abate. A referência é também a exploração onde os suínos
nasceram e/ou foram criados;

· República Popular da China, serem originários de explorações
nas quais não existiram sinais clínicos de doença de Aujeszky
(DA) nos últimos 12 meses a contar da data de saída dos animais para abate;
Embora tenham sido previstas as referidas declarações para os
destinos China e Coreia do Sul, e não sendo por isso necessária
a avaliação pelos serviços veterinários da DGAV, ainda assim,
há alguns operadores que enviam listas das explorações que
querem ver avaliadas pelos serviços veterinários da DGAV.
No caso da Colômbia a situação é diferente, na medida em que
não foi criada a respetiva declaração, pelo que terão sempre que
ser os serviços veterinários locais/regionais a confirmar a informação necessária.
Neste sentido, no caso da exportação de carne de suíno para a
Colômbia, operador deve o fazer o pedido por mail para o endereço PCEDA da área do matadouro, com a antecedência mínima de 3 dias úteis, identificando as marcas de exploração que
compõem os lotes para abate, indicando o país de destino e a(s)
data(s) de abate a partir da(s) qual(is) se quer(em) ver contado(s)
o período de 6 meses.
Insiste-se que, para República da Coreia do Sul e para a Republica Popular da China, os operadores dispõem das referidas
declarações, estando dispensados da avaliação pelos serviços
veterinários. Contudo, caso os operadores pretendam ter uma
avaliação pelos serviços veterinários, apesar de não ser necessária e nem obrigatória, aplica-se o mesmo procedimento já
descrito para a Colômbia.
Esta avaliação não dispensa da apresentação obrigatória das
declarações do modelo oficial exigido para cada uma das explorações envolvidas, justificando ainda o objetivo do pedido aos
serviços.
Lisboa, 1 de abril de 2020
DGAV
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NOTICIAS

COMISSÃO EUROPEIA DIVULGA ESTRATÉGIA
DO “PRADO AO PRATO”
No âmbito da estratégia “Green Deal” anunciada pela Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o “Farm to Fork”
vem consubstanciar os princípios enumerados pelo Pacto Ecológico Europeu.
O Pacto Ecológico Europeu define a forma de tornar a Europa
o primeiro continente com impacto neutro no clima até 2050.
Traça uma nova estratégia de crescimento sustentável e inclusivo para impulsionar a economia, melhorar a saúde e a qualidade de vida das pessoas, cuidar da natureza e não deixar ninguém para trás.
A Estratégia do Prado ao Prato está no centro do Pacto Ecológico. Trata de forma abrangente os desafios dos sistemas alimentares sustentáveis e reconhece as ligações indissociáveis
entre pessoas saudáveis, sociedades saudáveis e um planeta
saudável. A estratégia é também essencial na agenda da Comissão para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas. Todos os cidadãos e operadores
das cadeias de valor, na UE e noutros países, devem beneficiar
de uma transição justa, especialmente na sequência da pandemia de COVID-19 e da recessão económica. A transição para
um sistema alimentar sustentável pode trazer benefícios para
o ambiente, a saúde e a sociedade, proporcionar ganhos económicos e assegurar que ao recuperarmos desta crise seguimos
por um caminho sustentável. Garantir meios de subsistência
sustentáveis para os produtores primários, que continuam em
desvantagem em termos de rendimento, é essencial para o êxito da recuperação e da transição.
A pandemia de COVID-19 sublinhou a importância de um sistema alimentar sólido e resiliente que funcione em todas as
circunstâncias e seja capaz de garantir um abastecimento
suficiente de alimentos a preços acessíveis para os cidadãos.
Também nos tornou mais conscientes das inter-relações entre
a nossa saúde, os ecossistemas, as cadeias de abastecimento,
os padrões de consumo e os limites do planeta. É evidente que
precisamos de fazer muito mais para nos mantermos, a nós e
ao planeta, saudáveis. A atual pandemia é apenas um exemplo. A ocorrência cada vez mais frequente de secas, inundações,
incêndios florestais e novas pragas é um aviso constante de
que o nosso sistema alimentar está ameaçado e deve tornar-se
mais sustentável e resiliente.
A Estratégia do Prado ao Prato é uma nova abordagem abrangente da forma como os europeus valorizam a sustentabilidade alimentar. É uma oportunidade para melhorar os estilos de
vida, a saúde e o ambiente. A criação de um ambiente alimentar
favorável que facilite a escolha de regimes alimentares saudáveis e sustentáveis beneficiará a saúde e a qualidade de vida
dos consumidores e reduzirá os custos para a sociedade relacionados com a saúde. As pessoas estão cada vez mais atentas
às questões ambientais, de saúde, sociais e éticas e, mais do
que nunca, prezam o valor dos alimentos. Mesmo à medida que
as sociedades se tornam mais urbanizadas, desejam sentir-se
mais próximas dos alimentos que consomem. Querem alimentos frescos, menos transformados e obtidos de forma susten-

50

tável. Além disso, os apelos a cadeias de abastecimento mais
curtas intensificaram-se durante o atual surto. Os consumidores devem poder escolher alimentos sustentáveis, e todos os
intervenientes na cadeia alimentar devem considerar isto como
sua responsabilidade e como uma oportunidade.
Os alimentos europeus são já uma referência a nível mundial,
sinónimo de alimentos seguros, abundantes, nutritivos e de
elevada qualidade. Este é o resultado de anos de políticas da
UE elaboradas para proteger a saúde humana, animal e vegetal,
bem como dos esforços dos agricultores, pescadores e produtores do setor aquícola. Agora, os alimentos europeus devem
também tornar-se a referência a nível mundial em termos de
sustentabilidade. A presente estratégia visa recompensar os
agricultores, os pescadores e outros operadores da cadeia alimentar que já fizeram a transição para práticas sustentáveis,
permitir que outros façam a transição e criar oportunidades
adicionais para as suas empresas. A agricultura da UE é o único
sistema de grande dimensão do mundo que reduziu as emissões de gases com efeito de estufa (GEE) (em 20 % desde 1990).
No entanto, mesmo na UE, este caminho não tem sido linear
nem homogéneo em todos os Estados-Membros. Além disso, o
fabrico, a transformação, o retalho, a embalagem e o transporte
de alimentos contribuem de forma significativa para a poluição do ar, do solo e da água e para as emissões de GEE e têm
um impacto profundo na biodiversidade. Como tal, embora a
transição da UE para sistemas alimentares sustentáveis tenha
começado em muitos domínios, os sistemas alimentares continuam a ser uma das principais causas das alterações climáticas
e da degradação ambiental. É urgente reduzir a dependência
dos pesticidas e dos agentes antimicrobianos, reduzir o excesso de fertilização, aumentar a agricultura biológica, melhorar o
bem-estar dos animais e inverter a perda da biodiversidade.

NOTICIAS

A Lei Europeia do Clima define o objetivo de uma União com
impacto neutro no clima em 2050. A Comissão apresentará, até
setembro de 2020, um plano climático até 2030 para aumentar
a meta de redução das emissões de GEE para 50 % ou 55 % em
relação aos níveis de 1990. A Estratégia do Prado ao Prato estabelece uma nova abordagem para garantir que a agricultura, as
pescas e a aquicultura, bem como a cadeia de valor alimentar,
contribuem de forma adequada para este processo.
A transição para sistemas alimentares sustentáveis constitui
também uma enorme oportunidade económica. As expectativas dos cidadãos estão a evoluir e a impulsionar uma mudança
significativa no mercado alimentar. Trata-se de uma oportunidade para os agricultores, pescadores e produtores aquícolas,
bem como para as empresas de transformação de produtos
alimentares e os serviços de restauração. Esta transição permitir-lhes-á fazer da sustentabilidade a sua marca e garantir
o futuro da cadeia alimentar da UE face aos seus concorrentes
fora da UE. A transição para a sustentabilidade oferece a todos
os intervenientes na cadeia alimentar a oportunidade de assumirem a posição de «precursores».
É evidente que a transição não será possível sem uma mudança nos regimes alimentares das pessoas. Contudo, na UE, 33
milhões de pessoas não têm meios financeiros para se permitir
uma refeição de qualidade de dois em dois dias, e a ajuda alimentar é essencial para uma parte da população em muitos
Estados-Membros. O desafio da insegurança alimentar e da
acessibilidade dos preços aumenta durante uma recessão económica, pelo que é essencial tomar medidas para alterar os padrões de consumo e reduzir o desperdício alimentar. Enquanto
cerca de 20 % dos alimentos produzidos são desperdiçados, a
obesidade também está a aumentar. Mais de metade da população adulta tem agora excesso de peso, contribuindo para uma
prevalência elevada de doenças relacionadas com o regime alimentar (incluindo vários tipos de cancro) e para o aumento dos
custos dos cuidados de saúde associados. De um modo geral,
os regimes alimentares europeus não estão em conformidade
com as recomendações dietéticas nacionais, e o «ambiente alimentar» não garante que a opção saudável seja sempre a mais
fácil. Se os regimes alimentares europeus estivessem em conformidade com as recomendações dietéticas, a pegada ambiental dos sistemas alimentares seria significativamente reduzida.
É também evidente que não podemos alterar a situação se não
influenciarmos o resto do mundo. A UE é o maior importador
e exportador de produtos agroalimentares e o maior mercado
mundial de produtos do mar. A produção de mercadorias poder
ter impactos ambientais e sociais negativos nos países onde
estas são produzidas. Por conseguinte, os esforços para reforçar os requisitos de sustentabilidade no sistema alimentar da
UE devem ser acompanhados de políticas que contribuam para
elevar os padrões a nível mundial, a fim de evitar a externalização e a exportação de práticas insustentáveis.
Um sistema alimentar sustentável será essencial para cumprir os objetivos climáticos e ambientais do Pacto Ecológico,
melhorando simultaneamente o rendimento dos produtores
primários e reforçando a competitividade da UE. A presente estratégia apoia a transição, colocando a tónica nas novas
oportunidades tanto para os cidadãos como para os operadores
do setor alimentar.
O Pacto Ecológico Europeu é uma oportunidade para conciliar o
nosso sistema alimentar com as necessidades do planeta e dar

uma resposta positiva ao desejo dos europeus de terem uma
alimentação saudável, equitativa e respeitadora do ambiente.
O objetivo da presente estratégia é tornar o sistema alimentar
da UE um padrão mundial para a sustentabilidade. A transição
para sistemas alimentares sustentáveis exige uma abordagem coletiva que envolva as autoridades públicas a todos os
níveis de governação (incluindo cidades e comunidades rurais
e costeiras), intervenientes do setor privado em toda a cadeia
de valor alimentar, organizações não governamentais, parceiros
sociais, o meio académico e os cidadãos.
A Comissão convida todos os cidadãos e partes interessadas
a participarem num amplo debate para formular uma política
alimentar sustentável, incluindo nas assembleias nacionais, regionais e locais. A Comissão convida o Parlamento Europeu e
o Conselho a aprovarem esta estratégia e a contribuírem para
a sua execução. A Comissão sensibilizará os cidadãos sobre a
presente estratégia de forma coordenada, a fim de os incentivar
a participarem na transformação dos nossos sistemas alimentares.
A Comissão assegurará que a estratégia seja implementada em
estreita coerência com os outros elementos do Pacto Ecológico, nomeadamente a Estratégia de Biodiversidade para 2030, o
novo PAEC e a ambição de Poluição Zero. Acompanhará também a transição para um sistema alimentar sustentável de
modo a que funcione dentro dos limites do planeta, incluindo os
progressos em termos de metas e de redução global da pegada
ambiental e climática do sistema alimentar da UE. Além disso,
procederá regularmente à recolha de dados, nomeadamente
com base na observação da Terra, para fazer uma avaliação
abrangente do impacto cumulativo de todas as ações desta estratégia sobre a competitividade, o ambiente e a saúde. A Comissão irá rever a presente estratégia até meados de 2023 para
avaliar se as medidas tomadas são suficientes para alcançar os
objetivos ou se são necessárias medidas adicionais.
ESTRATÉGIA DO PRADO AO PRATO PROJETO DE PLANO DE AÇÃO

As medidas constantes do presente plano de ação terão de ser
levadas a efeito em conformidade com os princípios «Legislar
melhor», incluindo apreciações e avaliações de impacto, conforme adequado
AÇÕES

Calendário
indicativo

N.º

- Proposta de um quadro legislativo para sistemas alimentares sustentáveis

2023

1.

- Desenvolver um plano de contingência para garantir o
abastecimento alimentar e a segurança alimentar

T4 2021

2.

ASSEGURAR UMA PRODUÇÃO ALIMENTAR
SUSTENTÁVEL

Calendário
indicativo

N.º

- Adotar recomendações para cada Estado-Membro sobre os nove objetivos específicos da política agrícola comum (PAC), antes da apresentação formal dos projetos
dos planos estratégicos da PAC

T4
2020

3.

- Proposta de revisão da diretiva relativa à utilização
sustentável dos pesticidas com vista a reduzir significativamente a utilização e o risco e a dependência dos
pesticidas e reforçar a Proteção Integrada

T1
2022

4.

- Revisão dos regulamentos de execução pertinentes ao
abrigo do quadro relativo aos produtos fitofarmacêuticos para facilitar a colocação no mercado de produtos
fitofarmacêuticos que contenham substâncias ativas
biológicas

T4
2021

5.
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CONT.
ASSEGURAR UMA PRODUÇÃO ALIMENTAR
SUSTENTÁVEL

Calendário
indicativo

N.º

- Proposta de revisão do regulamento relativo às estatísticas sobre pesticidas para colmatar as lacunas de
dados e reforçar a elaboração de políticas com base em
dados concretos

2023

6.

- Avaliação e revisão da legislação em vigor em matéria
de bem-estar dos animais, incluindo no que se refere ao
transporte e ao abate dos animais

T4
2023

7.

- Proposta de revisão do regulamento relativo aos aditivos para a alimentação animal com vista a reduzir o
impacto ambiental da produção animal

T4
2021

8.

- Proposta de revisão do regulamento relativo à rede de
informação contabilística agrícola para a transformar
numa rede de dados sobre a sustentabilidade das explorações agrícolas, com vista a contribuir para aceitação generalizada de práticas agrícolas sustentáveis

T2
2022

9.

- Clarificação do âmbito de aplicação das regras da concorrência constantes do TFUE no que se refere à sustentabilidade em ações coletivas

T3
2022

10.

- Iniciativas legislativas para reforçar a cooperação dos
produtores primários a fim de apoiar a sua posição na
cadeia alimentar e iniciativas não legislativas para melhorar a transparência

2021-2022

11.

- Iniciativa da UE para o armazenamento de carbono nos
solos

T3
2021

12.

ESTIMULAR PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS DE
TRANSFORMAÇÃO ALIMENTAR, DE COMÉRCIO
GROSSISTA E A RETALHO, DE HOTELARIA E DE
SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO

Calendário
indicativo

N.º

- Iniciativa para melhorar o quadro de governação das
empresas, introduzindo o requisito, para a indústria alimentar, de integrar a sustentabilidade nas estratégias
empresariais

T1 2021

13.

- Desenvolver um código e um quadro de monitorização
da UE para uma conduta empresarial e comercial responsável na cadeia de abastecimento alimentar

T2
2021

14.

- Lançar iniciativas para estimular a reformulação dos
géneros alimentícios transformados, incluindo a fixação
de teores máximos para certos nutrientes

T4 2021

15.

- Estabelecer perfis nutricionais para restringir a promoção de alimentos com elevado teor de sal, açúcares
e/ou gordura

T4 2022

16.

- Proposta de revisão da legislação da UE relativa aos
materiais destinados a entrar em contacto com os
alimentos para melhorar a segurança dos alimentos,
garantir a saúde dos cidadãos e reduzir a pegada ambiental do setor

T4 2022

17.

- Proposta de revisão das normas de comercialização da
UE para os produtos agrícolas, da pesca e da aquicultura a fim de assegurar a aceitação e o abastecimento de
produtos sustentáveis

2021-2022

18.

- Reforçar a coordenação com vista à aplicação das regras do mercado único e combater a fraude alimentar,
nomeadamente considerando uma utilização reforçada
das capacidades investigativas do OLAF

2021-2022

19.
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PROMOVER O CONSUMO SUSTENTÁVEL DE
ALIMENTOS, FACILITANDO A TRANSIÇÃO PARA
REGIMES ALIMENTARES SAUDÁVEIS E SUSTENTÁVEIS

Calendário
indicativo

N.º

- Proposta de rotulagem nutricional obrigatória harmonizada na frente da embalagem para permitir aos consumidores fazerem escolhas alimentares conscientes
em termos de saúde

T4
2022

20.

- Proposta no sentido de exigir a indicação de origem
para determinados produtos

T4
2022

21.

- Determinar as melhores modalidades para o estabelecimento de critérios mínimos obrigatórios para os
contratos públicos sustentáveis no domínio da alimentação, a fim de promover regimes alimentares saudáveis
e sustentáveis, que incluam produtos biológicos, nas escolas e nas instituições públicas

T3
2021

22.

- Proposta relativa a um quadro para a rotulagem dos
alimentos sustentáveis, a fim de capacitar os consumidores para fazerem escolhas alimentares sustentáveis

2024

23.

T4
2020

24

- Revisão do quadro jurídico do regime da UE de distribuição nas escolas com vista a reorientar o regime na
direção de alimentos saudáveis e sustentáveis

2023

25.

REDUZIR AS PERDAS E O DESPERDÍCIO ALIMENTARES

Calendário
indicativo

N.º

- Proposta de fixação de metas a nível da UE para a redução do desperdício alimentar

2023

26.

- Proposta de revisão das regras da UE em matéria de
indicação de datas («consumir até» e «consumir de preferência antes de»)

T4
2022

27.

- Revisão do programa de promoção da UE para os produtos agrícolas e alimentares, com vista a reforçar o seu
contributo para a produção e o consumo sustentáveis

NOTICIAS

COMENTÁRIO FPAS À ESTRATÉGIA “FARM TO FORK”
POR: ANTÓNIO TAVARES
O programa estratégico da Comissão do setor agrícola para o
período 2021-2027 denominado “From Farm To Fork” foi apresentado em abril e apesar de ser um primeiro documento que
vai ter que passar por várias instâncias comunitárias antes de
ser aprovado, a opinião geral é de que não irá ter grandes alterações. Este programa vai impor grandes e profundas alterações aos modos de produção agrícola.
Assim, no que diz respeito ao nosso setor ele vai atuar em três
campos principais
1 - Bem-estar animal
2 - Saúde pública
3 - Meio ambiente
Comecemos pelo bem-estar animal.Neste campo temos os seguintes temas:
1 - Pretende proibir totalmente o corte de rabos em todas as
explorações e em todas as fases de produção;
2 - Proibir a castração cirúrgica;

Em relação às jaulas, será inevitável. O que se pode negociar é o
prazo de aplicação da medida.
Em relação à saúde pública o principal objetivo será a luta contra a obesidade.
Assim, prevê-se a aplicação de taxas sobre o consumo da carne através da subida do IVA da carne de modo a fazer baixar o
consumo.
Prevê-se também uma redução da venda de antibióticos para o
setor animal em 50% até ao ano de 2030.
Em relação ao meio ambiente temos a obrigatoriedade de redução das emissões gasosas que poderá ser de 80% em 2030.
Também vamos ter uma revisão da lei dos nitratos que determina as quantidades a aplicar no solo.
Em resumo, a palavra de ordem neste momento é SUSTENTABILIDADE e politicamente este programa colhe as opiniões favoráveis de muitos políticos, pelo que tem muitas hipóteses de
ser aprovado.

3 - Proibir todas as jaulas, inclusive nas maternidades;

Também não nos podemos esquecer que isto é o tipo de discurso que passa bem na opinião pública.

Em relação a este ponto parece muito difícil mudar a proibição
do corte de rabos uma vez que já é uma prioridade da Comissão.
A castração parece-me possível vir a manter-se a castração
cirúrgica, mas com obrigatoriedade de utilização de anestesia.

Como podem ver, este programa vai provocar grandes alterações no nosso sistema de produção e, se bem que vamos contestar por todos os meios, parece-me que temos de nos organizar da melhor maneira de modo a evitar grandes problemas.

GOVERNO PORTUGUÊS LANÇA CAMPANHA
“ALIMENTE QUEM O ALIMENTA”
Motivado pelas restrições provocadas pela pandemia, o Ministério da Agricultura lançou a campanha “Alimente Quem o Alimenta” como forma de apoiar os produtores que ficaram sem
canais de distribuição com encerramento de feiras, restaurantes e outros espaços comerciais. Este é um projeto desenvolvido pelo Ministério da Agricultura, mas muitos são os parceiros
também responsáveis pelo seu surgimento e funcionamento,
nomeadamente a Rede Rural Nacional, a Federação Minha Terra, os Grupos de Ação Local e os Municípios.
A partir desta plataforma qualquer produtor, de forma simples
e rápida, poderá efetuar o seu registo para, posteriormente,
anunciar os seus produtos e cabazes disponíveis para encomenda/entrega (e condições associadas); qualquer consumidor, com conforto e segurança, poderá pesquisar por Concelho
e produtos (biológicos ou não) e desta forma identificar os produtores da sua região e encomendar os seus produtos.
No site alimentequemoalimenta.pt os produtores podem registar-se no Marketplace que através da plataforma chega aos
consumidores que assim têm a possibilidade de encurtar a ca-

deia de abastecimento. Os utilizadores também podem obter
informações sobre mercados locais e comércio de proximidade.
A plataforma já conta com o registo de mais 1000 produtores
individuais que indicam se têm website, se fazem entregas, se
estão presentes em mercados e quais e se produzem em método biológico.
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TECADI LANÇA MYCO-MARKER® EM PORTUGAL
A Tecadi lança Myco-Marker® em Portugal: um serviço ÚNICO e
INOVADOR desenvolvido pela Innovad em parceria com a Universidade de Ghent, na Bélgica.
Myco-Marker® é uma nova ferramenta de diagnóstico para
avaliação do RISCO e medida da EXPOSIÇÃO dos animais às micotoxinas, capaz de detetar 29 micotoxinas e os seus metabolitos de fase I e II (biomarcadores de exposição), pela metodologia
analítica de última geração LC-MS/MS, no sangue dos frangos
e porcos.
Este novo serviço transfere o foco da deteção das micotoxinas
no alimento e matérias-primas para o que é detetável nos animais e o verdadeiro impacto na sua saúde. Myco-Marker® permite aos produtores, nutricionistas e veterinários aprofundar o
conhecimento do verdadeiro impacto das micotoxinas nos seus
animais, otimizar a estratégia de mitigação, usando este novo
paradigma suportado pelos dados obtidos dos animais, em vez
das atuais abordagens (matéria-prima/alimento).
O Myco-Marker® reforça a posição da Innovad na vanguarda da
inovação, no campo das micotoxinas e controlo de stress, que
com frequência se assemelha a uma caixa negra para os intervenientes em produção animal.
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PLANO DE ACTIVIDADES FPAS 2020
2019 foi um ano favorável ao sector do ponto de vista do mercado. A disseminação da Peste Suína Africana no continente
asiático levou a uma forte subida dos preços e a abertura de
oportunidades de negócio para esses países, oportunidades
que os suinicultores portugueses souberam aproveitar, tendo
a FPAS desempenhado um papel fundamental na conclusão de
processos que duraram anos para serem concluídos.
Também em 2019 ficou concluído outro processo que perdurou durante décadas. Foi finalmente reconhecida a FILPORC,
Organização Interprofissional da Fileira da Carne de Porco que
no ano 2020 deverá começar a produzir o trabalho que dela se
espera, capacitando a fileira de maior poder comercial, institucional e social.
Em 2020 antevemos que o clima optimista se manterá no sector, mas cada vez mais os empresários sentirão os constrangimentos provocados, quer por pressão social, quer por pressão
administrativa.
É nesse sentido que a FPAS prioriza a questão ambiental como
a principal linha de acção norteadora do seu Plano de Actividades para 2020.
Áreas como a exportação, a formação profissional, a comunicação e promoção do sector, a aproximação à sociedade e questões ligadas à sanidade e bem-estar animal também merecerão
uma atenção especial neste Plano que em seguida explanamos
pormenorizadamente, do qual também fazem parte os eventos
regulares da FPAS, com destaque para a XXV Feira Nacional do
Porco.
1. ROTEIRO PARA A MELHORIA AMBIENTAL DO SECTOR
Com o intuito de introduzir medidas que tornem as explorações
suinícolas mais sustentáveis do ponto e vista ambiental, a FPAS
tem em curso uma parceria com o Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Évora e Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro de forma a formalizar uma parceria que permita, em
primeira instância, fazer o diagnóstico do sector no que respeita
às medidas de protecção ambiental que tem neste momento
implementadas, numa segunda fase identificar os pontos críticos, seguidamente traçar o plano de acção e, por último, desenvolver um roteiro que estabeleça as medidas a adoptar para
cada zona do país e para cada sistema de produção.
A formalização do protocolo entre as três entidades decorrerá
no primeiro trimestre de 2020 e será imprescindível o apadrinhamento do projecto por parte dos Ministérios da Agricultura
e do Ambiente.

carne de porco, em cerca de 65% do que consumimos. Esta tem
sido uma actividade mal vista pela opinião pública em geral, e
mal gerida pelo poder político, ainda que os suinicultores não
possam estar isentos, também de alguma responsabilidade.
O sector tem sido condicionado pelo excesso de zelo e excessiva burocracia, o que aliado a diversas crises económicas, o tem
impedido de acompanhar as necessidades do consumo interno. Dos diversos problemas com que nos debatemos, destacamos os referentes ao Ordenamento do Território e Ambiente;
Dimensionamento das explorações; Baixo nível de autoaprovisionamento; Método produtivo desajustado das realidades de
produção modernas.
No entanto, Portugal tem um capital de recursos invejáveis
para a criação de suínos, destacando-se que temos áreas disponíveis, clima propício e água suficiente. Por outro lado, estamos a produzir e a apresentar resultados técnicos ao nível do
que de melhor se faz em qualquer bacia de produção mundial,
condições que nos deveriam permitir ser excedentários ou, pelo
menos, auto-suficientes.
A segmentação de ciclo apresenta soluções que permitem resolver os problemas Ambientais e de Ordenamento do Território, deslocalizando as explorações para regiões defensáveis,
estruturando-as e redimensionando-as de forma a aumentar a
sua competitividade económica, diminuindo o grau de deficiência externa do País, garantindo postos de trabalho, compatibilizando-a com os instrumentos de gestão territorial e Ambiental,
privilegiando como destino dos efluentes a valorização agrícola,
promovendo a redução de adubações minerais e mitigando os
impactos negativos do efluente sobre o ambiente.
Em resumo, a Segmentação de Ciclo, vem responder a vários
constrangimentos:
1. Resolução dos problemas territoriais e ambientais, retirando
as explorações ou parte delas de regiões problemáticas, para
regiões onde serão uma mais-valia, contribuindo para uma
gestão sustentada dos efluentes, através da sua valorização
agrícola, reduzindo os riscos de erosão dos solos e as emissões
de CO2 para a atmosfera, minimizando, assim, os impactos ambientais, designadamente a contaminação de águas.
2. Aumentar a competitividade da actividade, estruturando, redimensionando e adoptando modernos conceitos de produção.
3. Contribuir para o desígnio nacional de autossuficiência em
carne, cereais e forragens, e na melhoria da produtividade agrícola dos solos.

2. SEGMENTAÇÃO DE CICLO

4. Maior ocupação do Espaço Rural.

A actividade suinícola em Portugal apenas satisfaz a procura de

5. Melhoria da competitividade do agro-negócio em geral.
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3. PARTICIPAÇÃO NO GT NREAP
A FPAS, enquanto membro associado da CONFAGRI, participa
regularmente nos trabalhos do Grupo de Trabalho do NREAP,
levando as questões da suinicultura à discussão deste grupo
técnico.
Identificamos que o principal problema que a suinicultura enfrenta é a problemática do licenciamento da actividade, defendendo uma maior simplicidade do processo, consubstanciada
na agilização de procedimentos que devem resultar da concertação técnica deste fórum.
4. PARTICIPAÇÃO NO GO EFLUENTES
A produção animal foi decisiva para a sustentabilidade dos sistemas agrícolas tradicionais não só pela utilização de alimentos
que, não competindo com a alimentação humana, são transformados em produto animal (carne ou leite), como também pelo
fornecimento de correctivos para o solo (estrumes) que reciclam cerca de 70% dos nutrientes que, não sendo digeridos, se
perdem nos excreta. Porém, a intensificação destes sistemas,
originou uma perda global de nutrientes a vários níveis: concorrência com a utilização de cereais para consumo humano,
baixa eficiência digestiva por parte do animal, excesso de excreta e impacto ambiental negativo quando o maneio é inadequado ou quando se verifica uma descarga imprópria ou acidental
de efluentes. Com elevadas concentrações de explorações em
determinadas regiões, as limitações de áreas disponíveis para
valorização dos resíduos na exploração são uma realidade.
Os conceitos de “economia circular” e “resíduo zero” estão na
ordem do dia e assumem uma maior importância nos países
Mediterrânicos pelas suas características climáticas e geográficas: elevadas temperaturas durante o Verão com a previsão de
um aumento médio por década de 0,5ºC; diminuição em cerca
de 80% da precipitação e aumento da frequência e intensidade
das secas; erosão e lixiviação dos nutrientes dos solos; solos no
sul da Europa com valores de matéria orgânica muito baixos e
que se perde rapidamente, devendo a sua qualidade ser melhorada. A toda esta problemática, associa-se o peso da legislação
imposta pela EU (Directivas Nitratos, Água, Tecto de Emissões,
etc.).
Considerando a importância económica, alimentar e ambiental
do sector agropecuário e os desafios que este enfrenta, esta
iniciativa conjunta envolvendo instituições relevantes do setor
pretende criar oportunidades de implementação de soluções
concretas para aumentar a eficiência da utilização de água e
nutrientes, reduzir efeitos ambientais e valorizar o que até há
pouco tempo era considerado desperdício.
5. FILPORC
A FILPORC é um projecto sinérgico entre APIC e FPAS que visa
valorizar a fileira da carne de suíno nacional.
Creem as entidades envolvidas que esta organização, pela sua

natureza e pelo dinamismo que, quer FPAS, quer APIC se empenharão em imprimir, virá dar um grande impulso à fileira da carne de suíno portuguesa em matérias como promoção e internacionalização do sector, nomeadamente no que concerne às
relações comerciais que poderão ser estabelecidas com países
terceiros, designadamente os mercados recentemente abertos
da China, Coreia do Sul, Colômbia e México.
Concentrar a força de uma fileira que produz a carne mais consumida em Portugal é um vantajoso princípio para que o sector
tenha verdadeiro poder negocial e se dote a si próprio de maior
atractividade para o consumidor. Ao mesmo tempo poderá encontrar estratégias de internacionalização que não só fomentem a exportação como façam com que as empresas portuguesas tenham uma presença constante junto dos consumidores
dos países parceiros comerciais de Portugal.
É com base nestes princípios fundadores que a FILPORC, obtendo o seu reconhecimento a 7 de Agosto de 2019, estabeleceu
o seu plano de acção tendo submetido a candidatura à Operação 5.2.1. do PDR2020, de forma a instaurar a sua estrutura no
decorrer do ano 2020.

6. CENTRO TECNOLÓGICO DA SUINICULTURA – EXPLORAÇÃO-ESCOLA
Há vários anos que a FPAS vinha à procura de um terreno com
condições para instalar uma infra-estrutura que viesse dar resposta a três objectivos do sector:
• Formação específica adicional de quadros técnicos intermédios e quadros indiferenciados;
• Testagem e posterior validação técnica e científica de produtos e equipamentos;
• Promoção da actividade
Foi com estes pressupostos que a FPAS contactou a Escola
Superior Agrária de Santarém no sentido de desenvolver este
projecto na Herdade do Bonito, propriedade do Instituto Politécnico de Santarém que já possui infra-estruturas físicas que
possibilitam a prossecução do mesmo.
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Para o desenvolvimento do projecto, seguir-se-ão os seguintes
passos:
1. Criação de uma empresa, com capital social de 500.000€, dos
quais a FPAS deterá 35%, os operadores da fileira interessados
60% e a ESAS 5%;
2. O projeto deverá ter um custo total de cerca de 2.500.000€;
3. Contamos com a contribuição do PDR 2020, que estimamos
ser de 50%;
4. O restante capital será financiado pela banca e/ou pelos accionistas;
5. A ESAS cede a esta sociedade o direito de exploração da herdade do Bonito, salvaguardando para si a receita do eucaliptal,
do pinheiro manso e do aluguer dos dois pivot para milho (43
ha) e a folha de cobertura total de 10 ha. No entanto, obriga-se
a que o aluguer preveja a utilização do terreno para ensaios de
aplicação de matéria orgânica da suinicultura;
6. Esta cedência é feita por um período não inferior a 30 anos,
renovável

As quatro edições anteriores vêm afirmando o BDporc Portugal como uma referência incontornável no panorama da suinicultura nacional no plano técnico, empresarial, social e político,
cujos objectivos principais são reconhecer o trabalho de excelência dos produtores, técnicos e empresas, fomentar a competitividade partilhando informações e melhorar a imagem do
sector para a sociedade.
No ano 2019 entregámos 31 prémios, entre 84 nomeações.
O Porco D’Ouro segue o seu caminho de consolidação da sua referência no panorama da suinicultura nacional no plano técnico, empresarial, social e político, cujos objectivos principais são
reconhecer o trabalho de excelência dos produtores, técnicos
e empresas, fomentar a competitividade partilhando informações e melhorar a imagem do sector para a sociedade.
A edição de 2019 marcou a introdução de dois novos prémios: o
Prémio Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento
Rural à exploração com melhores práticas em termos de sanidade, bem-estar animal, biossegurança e ambiente e ainda o
Prémio Inovação ZOETIS que reconhece e premeia o mais destacado exemplo de inovação na Produção suinícola no ano a
que o premio respeita.

7. A estratégia da empresa será emanada pela Assembleia Geral, a coordenação estará a cargo do conselho de administração
e a gestão será exercida pela direcção executiva. Haverá ainda
um conselho científico consultivo, que apoiará nas tomadas de
decisão.
7. PORCO.PT
O projecto “Porco PT” assenta nas garantias de confiança dadas
ao consumidor. Garantias essas que são asseguradas através
de um caderno de especificações exigente que elenca várias
práticas relativas à rastreabilidade, à alimentação, ao maneio,
ao bem-estar animal, ao abate, à desmancha e à venda.
O Porco PT foi resultado de muitas vontades e de todo um processo. Um projecto da produção, com a fileira, para a sociedade
portuguesa.
Em 2020 o Porco.PT prosseguirá a sua trajectória de afirmação,
sendo já reconhecido pelos consumidores a qualidade dos produtos certificados com esta marca, como é prova a obtenção do
prémio Cinco Estrelas pelo terceiro ano consecutivo.
Depois do lançamento das gamas Standard e Premium, o Porco.PT prepara-se para lançar em 2020 a gama “Produção sem
uso de antibióticos” estabelecendo mais um compromisso com
os consumidores de forma a continuar a merecer a confiança
destes.
8. GALA DE ENTREGA DOS PRÉMIOS PORCO D’OURO
Desde 2015 que a FPAS, em parceria com o IRTA, desenvolve o
sistema BDporc Portugal, uma base de dados de referência do
sector suinícola.
Em 22 de Junho de 2016, por ocasião do 35º aniversário da Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores, teve lugar
em Leiria a primeira gala de entrega dos Prémios Porco D’Ouro.
Foram, então, distribuídos 11 prémios num universo de 30 nomeados.
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9. XXV FEIRA NACIONAL DO PORCO
Em virtude da pandemia de Covid-19, a FPAS viu-se obrigada
a adiar a XXV Feira Nacional do Porco para 2021. Um certame
para profissionais e visitantes que reúne todos os agentes
da fileira da carne de porco, desde os fornecedores de matérias-primas até à produção e à distribuição. Num único evento,
mais de 350 expositores apresentarão o que de melhor se faz
em Portugal neste setor que representa mais de 150 000 empregos e 0,3% do PIB nacional.
Com um significativo aumento do espaço de exposição relativamente à edição anterior – mais de 30% - este ano, a Feira
Nacional do Porco aguarda a visita de mais de 20 000 pessoas
ao longo dos três dias. Abrirá portas às 10.00 horas, podendo
ser visitada até às 22.30 horas.
A Feira será segmentada em quatro áreas distintas. O Pavilhão
Profissional será o coração da Feira. Aqui estarão as empresas
ligadas à fileira da carne de porco. Contíguo à zona profissional
estará o Pavilhão dos Equipamentos. O Auditório está reservado para as jornadas técnicas.
Especialmente dedicado aos visitantes não profissionais, estará a Tenda da Gastronomia, onde se localizam as populares

59

ACTIVIDADES FPAS

Tasquinhas com os seus produtos de charcutaria, fumeiro, doçaria, bebidas e licores. À entrada estará ainda o Pavilhão de
exposição de animais vivos, com as empresas ligadas à genética
e com ligação ao público em geral.
Depois do sucesso da 24ª edição, a Comissão Organizadora
aposta este ano na consolidação deste evento nacional, apostando na internacionalização da Feira, tendo já garantida a realização da Assembleia Geral da OIPORC, Organização Iberoamericana de Suinicultores, organização da qual a FPAS é membro
integrante, assumindo funções de secretariado da junta directiva.

12. GESTÃO DO LGPS E LGMA

10. PLANTAÇÃO DE PINHEIROS NO PINHAL DE LEIRIA
O Pinhal de Leiria foi uma das zonas mais fustigadas com os
fortes incêndios que fustigaram o país.
Perdeu-se nesse incidente uma parte importante do património florestal do país que urge ser recuperado.
A zona de Leiria é também uma das mais importantes zonas de
produção suinícola, havendo uma ligação afectiva dos produtores da região ao Pinhal.
Tendo em conta estes pressupostos, a FPAS irá colaborar na
reflorestação do Pinhal de Leiria, investindo na plantação de pinheiros numa das áreas ardidas e promovendo a melhoria do
estado dos solos através da aplicação de fertilizantes orgânicos.

A FPAS mantém a gestão do Livro Genealógico Português de
Suínos que, neste momento, tem registados os suínos explorados em linha pura das raças Large White, Landrace e Duroc.
Igualmente, a FPAS gere o LGMA – Livro Genealógico do Porco
Malhado de Alcobaça, contribuindo para a conservação e melhoramento genético da raça suína mais ameaçada de extinção,
o Malhado de Alcobaça, que conta com um efectivo total de 174
reprodutoras. Para tal, a FPAS gere um núcleo de multiplicação
de cerca de 50 reprodutoras que está instalado no Pólo da Fonte Boa do INIAV.
A conservação, manutenção e promoção dos recursos genéticos autóctones é uma vertente desenvolvida e apoiada pela
FPAS numa lógica de fixação de pessoas, desenvolvimento da
economia rural e desenvolvimento de produtos diferenciados
de alta qualidade.
13. COMISSÃO DE APOIO À EXPORTAÇÃO
Com a abertura de mercados estratégicos como a China e Coreia do Sul, a FPAS considera fundamental acompanhar a evolução do comércio com estes e outros países.

11. SESSÕES DE ESCLARECIMENTO

Depois de ultrapassado o processo político, numa primeira fase,
e técnico, numa segunda fase, a abertura desses mercados já é
uma realidade, mas é também um desafio, sobretudo pela dimensão dos mesmos e da capacidade de resposta que indústria e administração terão de dar.

Com o intuito de transferir conhecimento aos produtores, a
FPAS desenvolve anualmente o seu ciclo de sessões de esclarecimento visitando as sete associações federadas e os suinicultores nelas associados.

A agilização do processo administrativo passa a ser, assim, a
prioridade para que os operadores económicos possam prosseguir com os seus negócios com a mínima entropia burocrática
possível.

Com este ciclo pretende-se trazer à discussão os temas técnicos mais pertinentes em cada ano de forma a que os suinicultores que munam de informação relevante para a tomada de
decisões na gestão das suas empresas.

Nesse sentido, propomos a criação de uma comissão permanente de apoio à exportação, coordenada pela DGAV, na qual
sejamos parte activa, dirigindo propostas que visem agilizar
processos de expedição para países terceiros.

Em 2019 este ciclo teve lugar no mês de Novembro e tratou
de temas como a Peste Suína Africana, as medidas de biossegurança nas explorações, o Plano de Controlo e Erradicação da
Doença de Aujeszky, o Sistema Informativo da Sanidade dos
Suínos e temas vários de âmbito federativo.

14. COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PCEDA
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Durante o ano 2019 o Plano de Controlo e Erradicação da Doença de Aujeszky continuou a sua evolução positiva dando passos
decisivos para que em 2020 Portugal possa ser anexada à lista
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de países com planos de erradicação aprovados por Bruxelas.
À entrada no último trimestre eram 74% das explorações nacionais que apresentavam uma classificação sanitária de A4,
faltando 6% para atingir as metas estabelecidas por Bruxelas.
No total das explorações, apenas 18 apresentam classificação
de A2, com 761 explorações em A3, 3034 em A4 e 3 com classificação de A5.
Ou seja, nos últimos 5 anos a diminuição de explorações com
classificação sanitária de A2 diminuiu mais do que os 10% exigidos por Bruxelas, faltando agora atingir a meta de 80% de indemnidade para que o Plano seja apresentado com dois critérios cumpridos.

num projeto comum em prol da saúde pública, através da redução da utilização de antimicrobianos na produção de suínos. A
Direção Geral de Alimentação (DGAV), a Agência Portuguesa do
Ambiente (APA), a Ordem dos Médicos Veterinários (OMV) e a
Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica Veterinária
(APIFVET), são algumas das entidades que se juntam à FPAS
neste compromisso que será assinalado na Feira Nacional do
Porco.

Ao sucesso do Plano não é alheia a intervenção da FPAS, quer
através do seu representante na Comissão de Acompanhamento, quer pelas inúmeras acções de informação e sensibilização
dos produtores para a importância do cumprimento do Plano.
Numa fase em que o PCEDA está prestes a ser apresentado
à Comissão Europeia, a FPAS continuará a envidar todos os
esforços para tornar bem-sucedido este desígnio nacional de
erradicar uma doença que pode causar graves prejuízos económicos à produção.

O acordo, que respeita as regras relativas à classificação dos diferentes antimicrobianos em função do risco associado ao seu
uso em terapêutica humana, insere-se no âmbito da estratégia
nacional “Uma Só Saúde” desenvolvida pela DGAV, Direção Geral
de Saúde e Agência Portuguesa do Ambiente para reduzir o uso
de antimicrobianos, vigiando e combatendo o seu uso desregrado. Esta estratégia dá cumprimento às recomendações da
Organização da Agricultura e Alimentação das Nações Unidas
(FAO), da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) e da Organização Mundial de Saúde (WHO), bem como às orientações
do Conselho da UE, do Parlamento Europeu, da Comissão Europeia e suas Agências (EMA, ECDC e EFSA), que identificaram a
necessidade de uma estratégia europeia comum para reduzir a
necessidade do uso deste tipo de medicamentos.

15. COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA PSA

17.

A 20 de Agosto, o Sr. Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural promulgou o despacho 7364/2019 que
determina a criação de uma Comissão de Acompanhamento,
com a finalidade de apoiar e de avaliar a execução das medidas
previstas no Plano de ação para a prevenção da peste suína
africana 2019-2021 (PAPPSA).

A FPAS mantém representação em diversos fóruns internacionais, ocupando sempre papel de relevo.

O despacho considera que “a concretização das medidas do
PAPPSA necessitam de uma constante troca de comunicação
entre todas as partes interessadas, o que torna indispensável
que esta seja feita de uma forma atempada e articulada, tendo
em conta a evolução da Peste Suína Africana que tem vindo a
ser observada na União Europeia e no Norte de África.”
Com vista ao acompanhamento e à avaliação da execução
atempada das medidas constantes do PAPPSA, foi manifestada a necessidade de envolver as principais entidades e organizações do sector da produção de suínos e da caça, com o
objetivo de apoiar e acompanhar a execução deste Plano.
Desde o primeiro momento a FPAS teve um papel activo, como
principal interessada no tema, de solicitar ao Sr. Ministro Capoulas Santos a constituição da Comissão de Acompanhamento de forma a introduzir medidas de prevenção e preparar a
produção para a eventual contingência.
Em 2020 a FPAS desenvolverá um plano de acção em conjunto
com a Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de
Lisboa para sustentar as suas posições na Comissão de forma
a que os passos dados sejam seguros na defesa das fronteiras
do país em relação a esta doença que ameaça gravemente a
produção mundial.
16. GRUPO DE TRABALHO PARA A REDUÇÃO DO USO DE ANTIBIÓTICOS
Com o intuito de liderar as melhores práticas do setor a Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores (FPAS), assinou um acordo de cooperação que envolve diversos parceiros
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No ano 2020 manterá a presidência do Grupo de Trabalho da
Carne de Porco, no COPA-COGECA, o secretariado da junta directiva da OIPORC – Organização Iberoamericana de Porcicultores e participará activamente nas reuniões do IMPA – Informal
Meat Producers Association.

FPAS EM BRUXELAS

SMART VACCINATION suínos
APRESENTA

1

VACINA
INTELIGENTE
COM CHIP RF NO
RÓTULO

2

ADMINISTRAÇÃO
INTRADÉRMICA
SEM AGULHA, COM
REGISTO AUTOMÁTICO

3

GESTÃO DO
PROCESSO DE
VACINAÇÃO

PARA MAIS INFORMAÇÕES: CONTACTE O SEU VETERINÁRIO

Laboratorios Hipra, S.A. Avda. la Selva, 135 • 17170 Amer (Girona) • Spain
Tel.: (34) 972 43 06 60 • Fax: (34) 972 43 06 61 • hipra hipra.com • www.hipra.com
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L E T ’ S TA L K A B O U T P O R K F R O M

EUROPE

ELA DIZ QUE UM DOS PRIMOS,
QUE SABE TUDO, LHE DISSE QUE PODE
FICAR COM O CABELO COR-DE-ROSA
SE COMER DEMASIADA CARNE DE PORCO.

ABSOLUTAMENTE FALSO

DESCOBRE A VERDADE EM LETSTALKABOUTEUPORK.COM
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PRÓXIMOS EVENTOS

13, 14 e 15 de Maio de 2021
Montijo

15 a 18 de Setembro de 2020

13 de Maio de 2021

AGROGLOBAL ADIADA.
COMUNICADO DA ORGANIZAÇÃO
Queríamos mesmo fazer a Agroglobal na data prevista. A crise atual é muito relevante para o setor agrícola e a Agroglobal
poderia ser um momento de relançamento empresarial e um espaço de debate para muitas questões que nos preocupam.
Esperámos, até ser possível, que chegasse uma notícia de esperança que pudesse trazer normalidade à vida das pessoas e
das empresas.
Infelizmente para todos, os receios e as limitações mantêm-se e, nesse contexto, a atitude de muitas empresas e visitantes
é de dúvida e hesitação relativamente a uma presença na Agroglobal, tendo em conta que esta é preparada com antecedência.
A Agroglobal é dinâmica, movimenta muitas pessoas tem muito contacto, muitas reuniões. Tem restauração, seminários
e transportes. Tem visitantes e expositores que viajam do estrangeiro. À data de hoje, ninguém pode garantir que haverá
condições de segurança para a realizar e até que teria cobertura legal.
Assim sendo, na melhor das hipóteses teríamos uma Agroglobal em forte “perda” frustrando a expetativa dos expositores
que fizeram deste evento uma referência na atividade agrícola nacional e não só.
O adiamento era assim inevitável. Mas já temos nova data: 6, 7 e 8 de Julho de 2021 e, como sempre, lá os esperamos no
local habitual.
Não deixaremos no entanto de assinalar, pelos meios possíveis, a data prevista em Setembro.
A organização
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ABRIL

28 – Reunião de Direcção FPAS - Montijo
28 – Assembleia Geral FPAS - Montijo

08 – Reunião do Grupo de Acompanhamento e Avaliação
das Condições de Abastecimento de Bens nos Sectores Agroalimentar e Retalho - Videoconferência
16 – Reunião do Grupo de Acompanhamento e Avaliação
das Condições de Abastecimento de Bens nos Sectores Agroalimentar e Retalho - Videoconferência

28 – Reunião OIPORC - Videoconferência
28 – Reunião do Grupo de Acompanhamento e Avaliação
das Condições de Abastecimento de Bens nos Sectores Agroalimentar e Retalho - Videoconferência
29 – Reunião Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural – Lisboa

21 – Reunião de Direcção FPAS - Videoconferência
JUNHO
MAIO
04 – Recepção Assembleia da República - Lisboa
04 – Reunião do Grupo de Acompanhamento e Avaliação
das Condições de Abastecimento de Bens nos Sectores Agroalimentar e Retalho - Videoconferência
05 – Media Training - Videoconferência
06 – Reunião com Gabinete de Recursos Genéticos Animais
- Videoconferência
07 – Reunião de Direcção FPAS - Videoconferência
12 – Reunião com INIAV - Videoconferência
12 – Media Training - Videoconferência
14 – Reunião com Gabinete de Recursos Genéticos Animais
- Videoconferência
14 – Reunião COPA – COGECA - Videoconferência
18 – Reunião IMPA - Videoconferência
19 – Reunião de Direcção LGMA - Videoconferência
19 – Media Training - Videoconferência

Associações Federadas
FPAS

05 – Media Training - Lisboa
10 – Pré-Produção “Let’s Talk About Pork” - Videoconferência
11 – Filmagens “Let’s Talk About Pork” - Videoconferência
12 – Filmagens “Let’s Talk About Pork” - Videoconferência
15 – Reunião do Grupo de Acompanhamento e Avaliação
das Condições de Abastecimento de Bens nos Sectores Agroalimentar e Retalho - Videoconferência
16 – Media Training - Lisboa
17 – Reunião Certis - Montijo
18 – Reunião Prof. David Fangueiro - Videoconferência
24 – Reunião de Direcção FPAS - Montijo
25 – Auditoria Livros Genealógicos - Montijo

ANCPA - Associação Nacional
de Criadores de Porco Alentejano
Rua Diana de Liz - Horta do Bispo
Apartado 71 - E.C. Rossio.
7002-501 Évora

AARA - Associação dos Agricultores de
Alcobaça

ANCSUB - Associação Nacional de
Criadores de Suínos de Raça Bísara

ACPA - Associação Criadores de Porco
Alentejano

APAC - Associação de Agricultores
Agro-pecuários do Centro

ALISP - Associação Livre de Suinicultores
Portugueses

SAGRAN - Associação de Suinicultores
dos Concelhos de Santiago do Cacém,
Sines e Grândola

Rua de Leiria s/n
2460-045 Alcobaça

Rua Armação de Pera, nº 7 A
7670-259 Ourique

Av. dos Bombeiros Voluntários
Parque de Exposições do Montijo - R/c
2870-219 Montijo

66

04 – Participação no programa “A tarde é nossa” - Lisboa

Edifício Casa do Povo - Largo do Toural
5320 Vinhais

Av. 25 de Abril, lote 19 - loja J
2400-265 Leiria

Pinhal do Concelho
7540 Santiago do Cacém

L E T ’ S TA L K A B O U T P O R K F R O M

EUROPE

LI NO TWITTER QUE OS PORCOS
PRODUZEM POUCOS GASES COM EFEITO DE ESTUFA,
POR ISSO A SUA PRODUÇÃO NA EUROPA TEM UM
IMPACTO REDUZIDO NAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS.

ABSOLUTAMENTE VERDADEIRO

DESCOBRE A VERDADE EM LETSTALKABOUTEUPORK.COM
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