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EDITORIAL

Caros Suinicultores,
Com o mundo ainda a debater-se com os impactos da pandemia, o sector tem de
começar a preparar-se para o seu futuro novo normal, que apresenta antigos desafios,
mas com novas estratégias.
Apesar da emergência sanitária que derivará numa emergência económica, a agenda
climática da Comissão não perdeu fulgor, antes se robusteceu embalada pela
bazuca europeia que virá acelerar os pressupostos inscritos no Green Deal e, mais
particularmente na parte que toca ao nosso sector, na estratégia “Do Prado ao Prato”.
Por cá, também foram conhecidos alguns documentos estratégicos como a Agenda
Inovação “Terra Futura” e a revisão da Estratégia Nacional para os Efluentes
Agropecuários e Agroindustriais, agora com uma abordagem sectorial.

No mundo póscovid nada será
como dantes e a
fileira terá de
saber prosperar
de acordo com as
novas orientações
que lhe serão
impostas. Pode
fazê-lo de duas
maneiras: ou
seguindo ou
liderando.”

Serão estes instrumentos políticos que balizarão a actividade suinícola na próxima
década e neles que estão inscritas as metas a atingir em termos de sustentabilidade
ambiental, desenvolvimento tecnológico, bem-estar animal e relação com os
consumidores.
Na antecâmera de uma década que promete ser reformadora dos princípios
económicos, sociais e éticos de toda a actividade pecuária, a FPAS tem em marcha
projectos que, não só vão de encontro às políticas verdes da União, como projectam
um sector cada vez mais competitivo no panorama mundial.
Ao nível do reforço das medidas de protecção animal, a FPAS está a trabalhar com a
Faculdade de Medicina Veterinária no sentido de criar uma orientação procedimental
que vise monitorizar indicadores de bem-estar animal, fomentando a sua beneficiação
nas explorações nacionais.
Estamos a cooperar com o Instituto Superior de Agronomia, a Universidade de Trásos-Montes e Alto Douro e a Universidade de Évora na elaboração de um Roteiro
Ambiental que pretende ser estratégico para o sector no médio e longo prazo.
Temos ainda em vias de concretização o tão ambicionado projecto do Centro de
Formação e Investigação para a Suinicultura, numa parceria com a Escola Superior
Agrária de Santarém, uma infra-estrutura que vem responder às carências do sector
ao nível da qualificação dos seus recursos humanos, mas também identificará e
actuará sobre as lacunas técnicas, tecnológicas e sociais da actividade.
No mundo pós-covid nada será como dantes e a fileira terá de saber prosperar de
acordo com as novas orientações que lhe serão impostas. Pode fazê-lo de duas
maneiras: ou seguindo ou liderando. Para este sector a escolha sempre foi óbvia…
Saudações suinícolas,
Vitor Menino
Presidente da FPAS
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AINDA A PROPÓSITO DA RETIRADA DE
COMPETÊNCIAS NA ÁREA DO BEM-ESTAR...

ANA SOFIA SANTOS
Eng.ª Zootécnica
Presidente da APEZ

Aliar o bem-estar animal à produtividade e
rentabilidade exige formação altamente especializada. Na sequência do relatório Brambell
em 1965, o farm animal welfare council (FAWC)
publica, em data incerta mas o primeiro registo
escrito data de 1979, as 5 Liberdades que ainda
hoje servem de base para a avaliação do estado
de bem-estar nos animais, nomeadamente: ausência de fome e/ou sede, ausência de desconforto, ausência de dor e doença, liberdade para
expressar o seu comportamento natural e ausência de medo e stresse. Valorizar a produção
animal e a qualidade alimentar vai atualmente
muito além dos cuidados de âmbito produtivo e sanitário, terá também necessariamente
uma componente ética e legislativa importante. As preocupações com o bem-estar animal
e consequente regulamentação têm hoje uma
abrangência mundial. O consumidor, e bem, é
hoje parte integrante do processo. No entanto,
a desinformação do público referente aos temas
da agricultura animal é um dos grandes entraves para o desenvolvimento de discussões produtivas. Este afastamento de uma população
maioritariamente citadina da ruralidade terá de
ser invertido. Caberá também aqui aos técnicos
a importante missão de informar e desmistificar conceitos, denunciar más práticas e divulgar
bons exemplos.
São várias as formações em Portugal que têm
competências para atuar e avaliar as condições
de bem-estar em animais. A Engenharia Zootécnica está numa posição de destaque, pois
cabe ao engenheiro zootécnico zelar pelos animais e pelas condições que garantam as 5 liberdades, evitando que sejam colocadas em causa, ser mais exigente e questionar, avançar e ir
mais além das mesmas. O fenómeno que hoje
assistimos de humanização dos animais, trás,
paradoxalmente, consequências nefastas para
o bem-estar dos mesmos. A legislação europeia
em termos de bem-estar animal é apertada, e
será ainda mais no futuro, e bem. As decisões
políticas e legislativas só podem ser tomadas
tendo como base o conhecimento técnico e
científico dos profissionais da área, é para isso
que existe a ciência, é para isso que formamos
profissionais altamente qualificados.
A produção e a detenção animal deverão estar
sob alçada do ministério e da entidade que tem
competências técnicas para garantir o cumprimento da legislação em vigor e assegurar o
bem-estar dos animais. Na nossa opinião, essas entidades são o Ministério da Agricultura e a
Direção-Geral de Alimentação e Veterinária que,
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tal como as entidades antecessoras DireçãoGeral dos Serviços Pecuários e Direção-Geral
de Vete- rinária, tem vindo, ao longo dos anos,
a atualizar as normas de bem-estar animal. E
tem contribuído, na sua atuação, para uma melhoria significativa no controlo e fiscalização do
cumprimento das mesmas, tanto nas espécies
domésticas como pecuárias. O seu trabalho
só não foi mais longe por manifestar falta de
meios humanos e materiais. O provimento desses meios deveria ser a prioridade, para permitir
uma ação mais eficaz, não a retirada de competências.
Esta “confusão de competências” poderá revelar-se gravemente danosa, devido à perda do
conhecimento e experiência dos vários profissionais que estão na DGAV. Para além da separação de outras áreas fundamentais para
os animais de companhia e de produção (entre
outras, higiene e sanidade, identificação e registo, conservação e melhoramento), por forma a
garantir precisamente as condições de bem-estar dos mesmos. A garantia das condições de
bem-estar animal e de saúde pública só pode
ser realizada através de uma análise integrada,
feita por equipas multidisciplinares e nunca de
forma parcelar.
A criação de uma provedoria do animal, num
ministério que não tem manifestamente quadros técnicos com experiência e competências
profissionais na área, é não só desdobramento financeiro como uma perda significativa de
tempo, conhecimento adquirido e duplicação de
competências.
O esvaziamento do Ministério da Agricultura
tem, infelizmente, sido uma constante. A APEZ
vê com preocupação esta realidade. A passagem
das Florestas para o Ministério do Ambiente foi
o primeiro desses sinais, colocando em causa
a eficiência e coordenação de um setor que, na
sua maioria, é agro-silvo-pastoril. O mesmo se
repete agora com a mudança dos animais de
companhia. É um sinal político de desvalorização do setor primário. Pode-se argumentar que
os animais de companhia não têm ou não devem estar sob alçada da agricultura... a definição de animal de companhia poderá, se assim se
quiser, ser bastante ambígua. Um porco poderá
dar um excelente animal de companhia... Quem
define quais são e em que condições podem ser
detidos e tratados os “animais de companhia”?
Neste sentido, esta passagem abre, na nossa
opinião, um precedente preocupante, ao qual o
setor não pode ficar sereno.
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O TEMPO QUE DEMORA A CONSTRUIR E A RAPIDEZ
DA DESTRUIÇÃO

NUNO VIEIRA E BRITO
Consultor

Poderia estar a falar da floresta e do fogo (muitas
vezes por negligência), da implosão de uma cidade ou bairro (por razões de urbanismo ou moda)
ou até da própria reputação pessoal ou profissional, mas falo, obviamente, dos mais de 100 anos
dos Serviços Pecuários (que merecia muito mais
de comemorações e dignidade) e das recentes intenções de desmembramento da Direção Geral de
Alimentação e Veterinária.
É importante que as Instituições e Organizações
se ajustem aos tempos e necessidades da sociedade, tendo sempre em conta a coerência das
competências e funções, a objetividade e eficácia,
a rapidez de resposta e menor burocracia, a estrutura dimensionada, organizada e motivada.
Daí que não sejam monstros imóveis, mas sim
organismos ágeis que se adaptem, de forma rápida, aos “sinais dos tempos e das exigências da
comunidade”.
Assim, da maior relevância à Pecuária e às Zoonoses que deram corpo à organização sanitária em
Portugal, à Veterinária que incorpora toda a Saúde
Animal e Segurança Alimentar, à Alimentação e
Veterinária, que desde 2012, valoriza, igualmente,
competências de Fitossanidade e de Alimentação,
a Direção Geral foi subsistindo, em estrutura organizacional de caracter horizontal ou vertical, em
função do peso politico (mais tarde, também dos
Fundos Europeus) que a Agricultura poderia ter
no Governo e, obviamente, dos recursos que lhe
eram (são) aportados.
Tudo isto integrado numa organização internacional, a OIE (Organização Mundial de Saúde Animal),
cujos primórdios remontam a 1924 e que intervém
na área dos serviços veterinários (e da saúde animal), da segurança alimentar e do bem-estar animal, do comércio internacional e regras sanitárias,
da ciência e investigação veterinária (nomeadamente na área das vacinas). Reforçado, ainda, na
adesão à Comissão Europeia, onde o Diretor Geral
incorpora as reuniões dos CVO (Cheif Veterinary
Officer) que se preocupa “with issues relating to
animal health, animal welfare, animal husbandry,
public health and hygiene for foodstuffs of animal
origin”. Integra, no organograma comunitário, a
Directorate-General Santé - Health and Food Safety, responsável pelas politicas comunitárias de
saúde e segurança alimentar e pela monitorização
da implementação das leis respetivas.
Na sequência da reestruturação dos serviços do
Ministério da Agricultura, após 2011, condicionada
pelos compromissos assinados com os credores e
acompanhados pela troika, mas, igualmente, pelo
reajustamento necessário aos novos desafios da

Agricultura e seu enquadramento comunitário,
foi a Direção Geral de Veterinária reforçada com
competências da área vegetal (em especial, fitossanidade), bem como alimentar, que se encontravam noutros organismos do Ministério. Criou-se,
então, a DGAV com uma estrutura orgânica que
incorpora as diferentes competências, com um organograma que espelha as particulares politicas e
estratégias do decisor e uma proximidade com os
outros organismos congéneres europeus.
Em 2012, com a DGAV, a saúde e bem-estar animal, a sanidade vegetal, a segurança alimentar, a
alimentação e nutrição, o planeamento e internacionalização, os meios de defesa sanitária, a gestão, definiram-se como os pilares organizacionais,
responsáveis pelas estratégias a implementar a
nível nacional, modelo que persiste até hoje. Em
todos os modelos organizacionais europeus vimos, aliás, a proximidade entre saúde e bem-estar, transversal a todas as espécies animais, o que
é, igualmente, óbvio na Saúde Humana, dentro do
conceito de uma Só Saúde.
Testemunho com um exemplo. Iniciei, em 2 de novembro de 2011, as minhas funções de DG e, no
mesmo dia, ocorreu uma visita oficial da Ministra
da Agricultura da Alemanha em que um dos principais temas era o incumprimento de Portugal sobre a Diretiva 1999/74/EC, relativa ao Bem-estar
das galinhas poedeiras (tinha já 12 anos) e as sanções a que Portugal se iria submeter, para além
do abate compulsivo das galinhas e da impossibilidade de comercialização dos ovos em Portugal. Foram momentos muito difíceis e de elevada
capacidade de negociação internacional que, com
a intervenção colaborativa dos produtores e uma
firme posição em Bruxelas, de incompreensão por
abate ou ausência de comercialização, ainda mais
num momento social e economicamente particularmente difícil, em que se conseguiu ultrapassar
e, até, reforçar o setor.
O mesmo sucedeu com o setor da suinicultura
e a Diretiva do Conselho 2008/120/EC, que com
apoios do PDR e o investimento dos suinicultores,
acompanhado com a capacidade negocial comunitária, permitiu, igualmente, adaptar o sector às
regras, nos suínos, do bem-estar animal.
Idêntica preocupação surgiu relativamente aos
animais de companhia, ao licenciamento e auditoria de canis (em particular os municipais), à
necessidade de uma revisão profunda do enquadramento legislativo (que não teve seguimento à
data) quer do estatuto de animal de companhia
quer do médico veterinário municipal e que, dado
o momento de crise, não teve condições politicas
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e económicas para prosseguir. De notar, todavia, que muitas
autarquias instalaram ou melhoram CRO (Centros de Recolha
Oficiais) e incentivaram politicas de adoção que minorassem a
ausência de uma estratégia (que continua inexistente) de controlo dos animais errantes.
As politicas e estratégias são da responsabilidade da tutela de
cada Direção Geral e a estas compete cumprir tecnicamente as
orientações, dentro de um enquadramento legislativo e normativo conhecido. Compete, igualmente, dar recursos, humanos,
materiais e financeiros, para uma boa execução e sobretudo
estimular a capacidade de cada funcionário/colaborador para
as funções de que são responsáveis. Implica, ainda, apoiar cientificamente as decisões, robustecendo a cooperação com as
Instituições de Investigação, em particular as que diretamente
são tuteladas pelo próprio do Ministério. Significa, obviamente,
abrir caminho a parcerias nacionais e internacionais para uma
estrutura mais transparente, eficiente e global.
No fundo, implica planear e construir – o que deveria a estar a
ser realizado desde a sua fundação e reajustado, pela última
vez, em 2012. Claro que o modelo funciona e é geralmente bemvisto nacional e internacionalmente, como provam diversos
testemunhos de reconhecimento, mas pode ser aperfeiçoado. É
fundamental entender e demonstrar que, sem cooperativismo
bacoco, os diferentes setores profissionais, económicos e sociais se encontram preocupados no fortalecimento do modelo e
na eficácia de resultados. Todos?
Claro que nem todos. Enfraquecem os que se esqueceram da
necessidade de cuidar sistematicamente da floresta, os que

pretendem tomar conta da floresta pela sua relevância e pelo
aumento ambicioso do património, os que olham para o galho
e, em vez de o fortalecer, transplantam-no, sem saber se ficará melhor ou será melhor cuidado. Os mesmos que pretendem
humanizar sem entender que subvertem as características
próprias das espécies, numa ditadura de opinião que pretende
condicionar os menos informados.
Mas enfraquecem, também, aqueles que compactuam com o
abandono, não a cuidando ou afastando-se. Aqueles que não
conseguem os recursos quando eles aí estão, prontos a ser entregues e anunciados pelos novos “tutores”. Os que confundem a estratégia politica com a coerência técnica e científica.
Tudo isto é triste, mas seguramente não tem de ser fado.
Os sinais de insatisfação e incompreensão generalizada, a falta
de sustentabilidade técnica ou científica que suporte decisão
de transferência de algumas competências, uma DG na DGAV
que sempre reforçou os Serviços Veterinários e que, acredito
eu pela sua longa experiencia e atividade profissional, não separa a Saúde Animal do Bem-Estar, o interesse em manter a
Agricultura e o seu Ministério como forte pilar na recuperação
económica pós-pandemia, são indicadores positivos que nos
dão esperança. Mau seria que tivesse de ser a política, uma vez
mais, a ter de corrigir uma má decisão politica – um ciclo continuo de construção/destruição que certamente a Portugal nada
interessa.
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NEM MAIS UMA!

JOÃO BASTOS
Secretário-Geral FPAS

Tradicionalmente, Setembro é o mês que marca a
rentrée política e se marca a agenda para o ano
seguinte, mas 2020 tem sido um ano tão atípico
que até a silly season nos levou. Pelo menos na
sua definição tradicional, uma vez que em Agosto o que não faltaram foram acontecimentos silly,
como aquele protagonizado pelo Primeiro-Ministro na Assembleia da República que conduziu
o Director-Geral de Alimentação e Veterinária,
Fernando Bernardo, à porta de saída e que motivou a amputação de competências da DGAV no
que respeita à definição, execução e avaliação de
políticas de protecção animal, tais como lhe estão
organicamente consignadas pelo Decreto-Lei que
a criou.
Depois da tragédia de Santo Tirso, o Primeiro-Ministro foi célere a atribuir responsabilidades, ainda
que em todo este processo tenha sido a DGAV a
única autoridade a actuar, levantando várias contra-ordenações ao canil ilegal desde 2010; ainda
que o Ministério da Administração Interna tenha
aberto um inquérito interno para perceber em profundidade o que (e quem) falhou nos dias 17, 18 e
19 de Julho; e ainda que no dia 19 de Junho, por
despacho do Secretário de Estado da Agricultura
e Desenvolvimento Rural, tenha sido constituído
um Grupo de Trabalho para o Bem-Estar Animal,
grupo esse constituído por DGAV, Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Procuradoria-Geral da República (PGR) e Ordem dos
Médicos Veterinários (OMV) que tem por objectivo “avaliar a aplicação da Lei n.º 27/2016, de 23
de agosto, relativa a centros de recolha oficial de
animais e proibição de abate de animais errantes”, assim como avaliar “a aplicação da Lei n.º
69/2014, de 29 de agosto, sobre a criminalização
de maus tratos a animais, proteção aos animais
e alargamento dos direitos das associações zoófilas”.
Apesar da implementação dos referidos mecanismos de fiscalização, a transferência de competências de bem-estar dos animais de companhia da
DGAV para o ICNF já estava negociada num pacote pré-orçamental com o PAN, um partido que em
Junho estava politicamente moribundo, resultado
das dissidências de alguns dos seus dirigentes
mais proeminentes, mas que em Agosto ganha
nova vida.
Ironicamente, é no rescaldo de um incêndio que vitimou dezenas de animais que o partido animalista renasce das cinzas e, ironicamente, é ao partido
animalista a quem melhor serve a transferência
da jurisdição do bem-estar dos animais de companhia para a esfera da entidade competente pelo
bem-estar dos animais de caça.

Em tempo, a FPAS transmitiu ao Primeiro-Ministro e à Ministra da Agricultura as suas preocupações relativas ao desmantelamento da DGAV,
esclarecendo ser irrelevante para o sector que
organismo tutela o bem-estar dos animais de
companhia, mas sendo da maior relevância os
danos reputacionais que a assumpção pública de
incompetência da DGAV na salvaguarda dos bens
jurídicos que lhe estavam confiados provoca na
Autoridade Sanitária Veterinária Nacional, no Ministério da Agricultura e na produção nacional.
Para além da medida, preocupa-nos o procedimento despótico do Governo que se serve de
instituições centenárias como idiotas úteis em
manobras de quid pro quo político, preocupa-nos
a ingerência do Ministro do Ambiente quando ultrapassa competências de uma comissão constituída pelo Ministério da Agricultura, preocupa-nos
o enfraquecimento de um organismo da Administração Pública que tem um papel imprescindível
na saúde dos portugueses, no desenvolvimento
económico, na sustentabilidade ambiental e territorial e preocupa-nos a caixa de pandora que
já tinha sido aberta com a destituição da tutela
das florestas ao Ministério da Agricultura, mas
que agora se escancara com a transferência da
competência do bem-estar dos animais de companhia.
Em 22 de Junho de 2017, no dia do seu 36º aniversário, o Ministro da Agricultura, Florestas e
Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas Santos,
distinguiu a FPAS com a Medalha de Honra para
a Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural
em reconhecimento do seu contributo para o desenvolvimento e valorização da suinicultura nacional, um reconhecimento que nesta instituição
não é usado como insígnia, mas como reforço da
responsabilidade institucional com que devemos
pugnar pela defesa do sector da suinicultura e da
produção agropecuária nacional.
É com vista a defender o desenvolvimento e internacionalização do sector, a segurança alimentar dos portugueses, a sanidade animal, a saúde
dos consumidores e também o prestígio que a
tutela agrícola granjeou ao longo do seu historial
de 102 anos ao serviço dos agricultores e da sociedade que nos bateremos para que nem mais
uma competência seja retirada ao Ministério da
Agricultura.
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CORTE DE CAUDAS EM SUÍNOS

A mordedura de cauda é um problema comportamental identificado há décadas. A incapacidade de prevenir a sua ocorrência, de forma segura,
sob condições comerciais de exploração, levou a
maioria do sector a considerar necessário cortar
as caudas de todos os leitões como medida preventiva (Edwards, 2006).
ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO

100

100
SUÍÇA

19
REINO

100
0.2
PORTUGAL

SUÉCIA

100

NORUEGA

25
LITUÂNIA

8
ITÁLIA

LETÓNIA

5
IRLANDA

15
1
GRÉCIA

HOLANDA

10
ESTÓNIA

0.8

8
ESPANHA

FRANÇA

0.2
ESLOVÉNIA

FINLÂNDIA

1.5

0.8

CHIPRE

DINAMARC

1

0.8

95

% Animais com cauda intacta em alguns

BÉLGICA

Médica-Veterinária

A Comissão Europeia tem vindo a desenvolver
ações nesta área, com padrões mais elevados,
de forma a conseguir-se uma melhoria das condições de produção dos animais (European Court
of Auditors, 2018). Atualmente, um dos indicadores reconhecido como “iceberg” do bem-estar de
suínos na exploração são as mordeduras de cauda. Estas lesões resultam de um comportamento
anormal em suínos (Valros & Heinonen, 2015) e
é um problema comum que pode originar perdas
económicas consideráveis, nomeadamente as associadas às infeções secundárias e à deterioração
da condição corporal dos suínos afetados (D’Eath,
et al., 2014 e Harley et al., 2014). Adicionalmente,
é um dos fatores de redução do bem-estar animal
mais importantes na produção moderna dos suínos, tanto pela dor associada à ferida na fase de
lesão como pelo sofrimento relacionado com a dor
devida à propagação de infeções a vários órgãos
(Schrøder-Petersen & Simonsen, 2001).

0.8

SOFIA QUERIDO

O corte de caudas envolve problemas de bem-estar e dor para os leitões (Marchant-Forde et al.,
2009), sendo que toda a cauda, incluindo a ponta,
parece ser sensível (Simonsen, Klinken & Bindseil,
1991). No entanto, existem diferenças entre estudos acerca das consequências do corte no bem
-estar animal.

ÁUSTRIA

O bem-estar animal (BEA) é um aspeto importante na produção de suínos dos dias de hoje (Bracke,
De Lauwere, Wind & Zonderland, 2013). Os consumidores europeus estão cada vez mais preocupados com os sistemas de produção e o seu impacto
na saúde pública e animal assim como no BEA.

sistema de alojamento e legislação de cada país,
como se pode verificar no gráfico 1.

ALEMANH

INTRODUÇÃO

Gráfico 1. Percentagem de animais com cauda intacta em alguns
países da UE. (Adaptado de EFSA 2007)

MORDEDURA DE CAUDA
A dor e o medo são consequências que uma vítima de mordedura sofre, uma vez que, num surto,
os suínos agressores mordem frequentemente as
vítimas com persistência crescente. Em parques
pequenos, as vítimas são incapazes de escapar
dos ataques e os mordedores ficam excitados
principalmente devido ao sabor do sangue e de
outros estímulos (por exemplo, aumento de atividade) num ambiente estéril. Na ausência de interferência do trabalhador, isso pode levar a uma
escalada deste comportamento e o problema
pode levar a que mais suínos no parque estejam
envolvidos no ato de morder e de serem mordidos
(EFSA, 2007).

A Diretiva Europeia 2008/120/CE estabeleceu que
o corte de caudas não deve ser realizado rotineiramente, mas somente quando houver evidência
de que ocorreram lesões em outros suínos. Assim, para ser evitado, o corte de caudas depende
da capacidade de controlar os riscos de mordedura através da correta identificação e controlo de
outros fatores predisponentes, ambientais e de
maneio (European Food Safety Authority [EFSA],
2014).
A intensificação da produção de suínos levou ao
aumento dos problemas de mordedura de cauda
e, consequentemente, à generalização da prática de corte de caudas nas explorações. Assim, a
percentagem de leitões com cauda cortada é diferente entre países e provavelmente varia com o
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FATORES DE RISCO
Compreender a verdadeira causa da mordedura
de cauda é difícil devido à sua ocorrência espo-
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rádica e imprevisível e porque parece ter origens multifatoriais
(Edwards, 2006). Existem vários fatores de risco:

de surtos de mordedura de cauda para uma intervenção rápida
e eficaz.

Características do animal
As próprias características do animal podem influenciar o aparecimento de mordedura. Relativamente a raça (Breuer et al.,
2005), suínos Large White (LW) parecem ser mais predispostos
a sofrer mordeduras que suínos Landrace (LD) (Sinisalo et al.,
2012) e suínos Duroc parecem ser mais ativos que os suínos LD
e LW (Breuer et al., 2003). Fêmeas parecem ser mais propensas
a morder a cauda do que grupos mistos ou machos inteiros e
castrados (Zonderland et al., 2010), no entanto existem diferentes evidências na literatura. Relativamente ao peso, animais
com 30 a 60 kg podem surgir com mais lesões que animais com
7 a 30 kg e 60 a 90 kg (Lahrmann et al., 2017).

Saúde/doença
Lesões de mordeduras de cauda podem ser provocadas por um
reduzido estado de saúde.
Pisos
Em suínos em fase de recria e acabamento, o risco parece aumentar à medida que a área de ripado aumenta (Kallio et al.,
2018), ou seja, há maior predisposição em animais alojados em
piso ripado total ou parcial que em sólido contínuo. Os sistemas
de piso ripado são amplamente utilizados pelas suas vantagens económicas, no entanto limitam a quantidade de substratos que podem ser utilizados (D’Eath et al., 2014).

Ambiente social e características da exploração e trabalhadores
A densidade animal pode ser um fator de risco importante visto
que vários estudos já observaram que uma maior densidade
está fortemente associada a maior prevalência de mordedura.
Grupos de animais maiores, com variação de tamanhos e ainda
a mistura de animais em várias fases de crescimento também
podem contribuir para um maior risco de animais com lesões de
mordedura. A prevalência de lesões de cauda parece ser maior
em explorações com número superior de animais (Grümpel
et al., 2018) e empresas com maior dimensão (Moinard et al.,
2003). O tempo despendido e o tipo do trabalhador que supervisiona os animais pode influenciar o aparecimento e controlo
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Enriquecimento ambiental
Segundo o Decreto-lei nº135-2003 de 28 de junho de 2003,
todos os suínos devem ter acesso permanente a uma quantidade suficiente de materiais para atividades de investigação e
manipulação, como palha, feno, madeira, serradura, composto
de cogumelos, turfa ou uma mistura destes materiais, que não
comprometam a saúde dos animais.
O uso de materiais manipuláveis é frequentemente considerado o fator mais importante para reduzir a ocorrência de mordedura de cauda (EFSA, 2007) e a sua provisão varia dentro de
diferentes sistemas de produção (Taylor et al., 2012). Existem
vários tipos de materiais (tabela) que podem ser utilizados e
que podem ser divididos em 3 categorias (ótimos, subótimos e
de interesse marginal), baseado na sua natureza e forma como
é apresentado (como cama ou não). Alguns exemplos de materiais que não devem ser utilizados são pneus que contêm tiras
de metal ou objetos de plástico pontiagudos (Comissão Europeia, 2016).
As correntes de metal ainda são comuns, no entanto parecem
ser muito pouco efetivas na redução de mordedura de cauda,
tais como brinquedos de plástico ou borracha (Bracke et al.,
2006 e Zonderland et al., 2008).
Corda natural, blocos de madeira suspensos e sacos de serapilheira são exemplos de materiais subótimos que podem ser
utilizados e os animais parecem ter maior interação com estes,
podendo ocorrer uma redução dos níveis de mordedura (Guy et
al., 2013; Telkänranta et al.,2014 e Ursinus et al., 2014a).
A palha como cama parece reduzir em grande escala as lesões
por mordedura de cauda, sendo considerada como material ótimo. No entanto, o risco de bloqueio dos sistemas dejetos em
sistemas de ripado parcial ou total dificulta a sua utilização
(EFSA, 2007), embora possa ser fornecido em alimentadores,
manjedouras ou cilindros (Comissão europeia, 2016). Além disso, é essencial a sua renovação e provisão diária.
Na prática, para comprovar que os suínos dispõem de um material de enriquecimento adequado que lhes permita o desenvolvimento de uma conduta exploratória, o documento da Comissão Europeia (2016), adaptado da Rede Europeia Coordenada de
Bem-Estar Animal, apresentou o seguinte procedimento:
a) Observar os suínos ativos durante 2 minutos;
b) Contar o número de suínos que estão a explorar um material
de enriquecimento (A);
c) Contar o número de suínos que estão a interagir com outros
e com os acessórios do parque (B);
d) Pontuar o acesso dos suínos aos materiais de enriquecimento: X (%) = A/(A+B)*100;
e) Comparar o resultado com a seguinte tabela:
COMPORTAMENTO COMPORTAMENTO COMPORTAMENTO
EXPLORATÓRIO
EXPLORATÓRIO
EXPLORATÓRIO
MÁXIMO
INTERMÉDIO
MÍNIMO
100-86.4%

86.3-18.1%

18.0-0.0%

Se a pontuação for correspondente ao comportamento explo12

ratório mínimo, devem ser feitas mudanças para introduzir
materiais de enriquecimento ótimos e subótimos (Comissão
Europeia, 2016).
Alimentação e abeberamento
Os fatores de risco associados à alimentação que aumentam
a probabilidade de ocorrerem mordeduras relacionam-se com
problemas no maneio técnico, tais como atraso ou baixa acessibilidade aos alimentos (por exemplo, em comedouros tipo
“tube-o-mate”, deficiências na quantidade ou qualidade destes
ou a incorreta adequação das dietas à idade ou necessidades
do animal (Palander, 2016). O abeberamento ad libitum permite mantê-los ocupados e satisfazer as suas necessidades,
por isso também se revela importante para evitar mordeduras
(MAPAMA e ANPROGAPOR, 2017).
Ambiente, ventilação e luz
O ambiente/atmosfera é dos fatores de risco mais relevantes
para a mordedura de cauda (Taylor et al., 2010). A sazonalidade parece ter influência, tanto devido a stresse pelo calor como
pelo frio (Schrøder-Petersen & Simonsen, 2001).
O tipo de ventilação tem um efeito significativo na probabilidade de mordedura de cauda, sendo que na ventilação natural
é mais reduzida e com um efeito mais marcado nos suínos de
cauda intacta (Hunter et al., 2001). O sistema de ventilação deve
permitir o movimento do ar em todas as áreas da engorda sem
criar correntes de ar (Schrøder-Petersen & Simonsen, 2001),
uma vez que estas parecem ser um estímulo para o aumento
da mordedura (EFSA, 2007).
Num documento elaborado por MAPAMA et al. (2017), encontra-se descrito os teores de gases e poeiras adequados (tabela).
Elemento

Níveis

Diagnóstico

CO2

2000-2500ppm

Eficácia de ventilação

NH3

< 20ppm

Controlo das fossas: higiene

CO

< 10ppm

Combustão do aquecimento

CH4

0ppm

Controlo dasfossas:
fermentação

SH2

0ppm

Risco e toxicidade em
pessoas e animais

Pó

< 2,4mg/m3

Tamanho de partículas e
concentração

O Defra (2003) tem recomendações de temperatura para cada
categoria (tabela) e devem ser evitadas variações bruscas ou
abruptas, uma vez que o stresse pode desencadear surtos de
mordedura de cauda.
Categoria do suíno

Temperatura (ºC)

Fêmeas reprodutoras

15-20

Leitões em Lactação

25-30

Leitões desmamados (3-4 semanas)

27-32

Leitões desmamados (+5 semanas)

22-27

Suínos de acabamento (100kg)

15-21

Segundo Houghton (2018), também deve ser assegurada a manutenção das temperaturas dentro dos limites da zona de termoneutralidade (ZTN) dos animais, que variam segundo o peso
e tipo de piso (tabela).
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TIPO DE PISO

Peso
animal
(kg)

Palha (ºC)

Sólido (ºC)

Metal
perfurado
(ºC)

Metal
perfurado
(ºC)

5

27-30

28-31

29-32

30-32

10

20-24

22-26

24-28

25-28

20

15-23

16-24

19-26

19-25

30

13-23

14-24

18-25

17-25

90

11-22

12-23

17-25

15-24

A monitorização dos suínos pode ser efetuada, avaliando a mudanças de comportamentos como postura da cauda entre as
pernas (Lahrmann et al., 2017).

Moinard et al. (2003) observaram que explorações que utilizavam iluminação artificial em oposição a uma mistura de artificial e natural ou apenas natural apresentavam níveis mais
elevados de mordedura de cauda.
Corte/não corte
A razão pela qual a incidência de lesões de mordedura de cauda
é reduzida pelo corte da mesma ainda não é totalmente compreendida (Spinka, 2017). Pode ser devido a uma redução da
atratividade desta, visto que fica mais curta e sem pelos compridos na ponta (EFSA, 2007; Spinka, 2017).
GESTÃO DE SURTOS
Medidas de intervenção

Remoção dos animais
mordidos

Adição de objetos novos

Identificação e remoção
do agressor

Utilização de substâncias
aversivas e antibióticos em
sprays e administração de
antibióticos injetáveis

Medidas de prevenção
Medidas preventivas incluem redução de fatores de risco, como
por exemplo, diminuição da densidade animal, aumento do número de alimentadores ou fornecer material de enriquecimento
(EFSA, 2007 e Taylor et al., 2012).

CONSEQUÊNCIAS NA EXPLORAÇÃO
Os animais que sofrem lesões de cauda podem ter o seu bem
-estar gravemente comprometido devido a stresse crónico,
inflamação e depressão da hormona T3 (Munsterhjelm et al.,
2013). Este problema induz inflamação na terminação da cauda,
originando uma resposta sistémica de fase aguda, com infeções
graves, incluindo a formação de abcessos e dor de longa duração associada (Heinonen et al., 2010). A redução no ganho
médio diário das vítimas é outra consequência que pode ocorrer devido a fatores como o desconforto causado pelas lesões,
stresse, ocorrência de infeções secundárias e, possivelmente,
menor consumo de alimento (Li et al.,2017 e Sinisalo et al.,2012).
Além disso, pode ocorrer um maior número de animais retirados para parques de enfermaria, tanto vítimas como agressores (Lahrmann et al., 2017 e Li et al.,2017). Ainda, problemas
locomotores e nódulos/abcessos também podem estar associados à presença de lesões na cauda (Marques et al., 2012).
As lesões da cauda também originam maior necessidade de
tratamentos, com maior utilização de antibióticos e mão-de
-obra, aumentando as perdas económicas associadas à mordedura (Lahrmann et al., 2017).
OBSERVAÇÕES
O abandono do corte de caudas é uma medida que deve ser
tomada com precaução e efetivo estudo prévio, uma vez que
a mordedura de cauda é um problema multifatorial e exige um
trabalho profundo no seu controlo, tratamento e prevenção.
Estudos práticos já foram realizados em Portugal e mais são
necessários para enquadrar o impacto (positivo ou negativo) da
retirada do corte de caudas como medida “preventiva”.
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SINTOMATOLOGIA NERVOSA EM SUINOS 2
ACTUALIZAÇÃO DA ETIOLOGIA, EPIDEMIOLOGIA
E DIAGNOSTICO STREPTOCOCCUS SUIS
MARGARITA ESCUDER LOZANO, JOSÉ ALBERTO MURILLO MURILLO Y JOSÉ LUIS PLATERO FERNÁNDEZ.
TECHNICAL SUPPORT FARM FAES.
1. INTRODUÇÃO

Streptococcus suis é considerado um dos agentes mais impor-

tantes de patologias bacterianas de suínos que produzem mais
perdas económicas para o sector suíno em todo o mundo (Gottschalk, M.; Segura, M. Streptococcocis. In Diseases of Swine,
11th ed. 2019) que aparece a nível mundial em todo o tipo de
explorações, tanto tradicionais, como extensivas ou intensivas.
O controlo desta patologia tem se centrado no uso excessivo e
alarmante de antibióticos, especialmente de β-Lactâmicos com
o risco de criar resistências. (Segura, M. et al 2019 Update on
Streptococcus suis Research and Prevention in the Era of Antimicrobial Restriction. 4th International Workshop on S. suis).
A preocupação no seu controlo é ainda superior por se tratar
de uma zoonose, considerada na maioria dos países da OCDE
como uma patologia profissional nos trabalhadores do sector
Porcino. Na Ásia esta patologia afeta a população em geral e é
um problema de saúde publica.
Em Portugal há registos de um caso de meningite por S. suis
na região do Porto, num paciente que esteve numa matança
tradicional. (Taipa R. 2008.)
A origem de um surto, que em 2005 causou cinquenta mortes
na China, fez com que o número de publicações científicas não
parasse de crescer, tanto por investigadores veterinários como
de Humana. (Figura1)

Apresenta uma elevada diversidade tanto a nível mundial como
nacional ou regional. (Goyette-Desjardins et al., 2014). Um mesmo porco pode ser colonizado por diferentes serotipos ao mesmo tempo. (Flores et al., 1993).
Muitos isolamentos não são serotipificáveis e alguns serotipos
podem ser de outras espécies. (Okura el al 2016). Com uma cápsula que permite a identificação de 35 serotipos (baseado na
deteção dos antigénios capsulares), ainda que atualmente esta
lista esteja em revisão (6 dos serotipos já não são classificados
como tal).
Aparecem ainda numerosos isolamentos que não são tipificáveis, alguns por ausência de cápsula outros porque o serotipo
ainda não foi caracterizado (Euzéby jp. Streptococcus suis: une
brève revue. Revue Méd. Vét. 1999; Vol 150 (12): 981-988).
O Serotipo 2 é aquele que se isola com mais frequência no mundo e que produz mais quadros de meningite, tanto em porcos
como em humanos. É um importante agente zoonótico.
No entanto, outros serotipos têm vindo a aumentar a sua importância no mundo, como é o caso do serotipo 9, particularmente em alguns países da Europa Ocidental.
Em Espanha os serotipos mais frequentes são: 9 (67,4%), 2
(14,8%), 7 (6%) y 8 (4%) (A.I. Vela et al 2003). O serotipo 3 está
mais associado a patologia respiratória, enquanto os serotipos
9 e 7 estão associados a quadros sistémicos e de meningite.
(Vela et al., 2013)
3. EPIDEMIOLOGÍA DE S.suis

Figura 1. Progressão numérica do número de publicações sobre S. suis desde
1990. Fonte PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed)

A etiologia, o diagnostico e a epidemiologia da infeção em Porcos e em Humanos, assim como os aspetos da patogénese da
doença, iremos abordar neste segundo artigo, deixando para
uma terceira parte a prevenção e controlo da doença.
2. ETIOLOGÍA: DIVERSIDADE DE S. Suis
S. suis é uma bactéria do tipo cocos, Gram Positiva, que se agrupa aos pares ou em cadeias muito curtas, muito heterogéneas,
tanto do ponto de vista fenotípico como genotípico. (Blume et
al., 2009; Gottschalk et al., 2013).
14

Streptococcus suis é um agente amplamente distribuído pelo
mundo e um patógeno zoonótico emergente. É um excelente
colonizador primário do trato respiratório superior dos porcos,
particularmente das amígdalas faríngeas, ainda que o trato
digestivo e genital possam ser também alvo de colonização. É
muito difícil encontrar porcos livres de S. suis. A barreira mucosa é a primeira linha de defesa contra este agente. Nos porcos
a colonização do trato respiratório superior por S. suis produz
portadores assintomáticos, o que é o primeiro passo para uma
infeção invasiva, particularmente num contexto de coinfecção
por vírus respiratórios ou infeções polimicrobianas.
A fonte de infeção para os porcos e humanos são os animais
infetados subclinicamente (Clifton Hadley y Alexander 1980).
Os porcos mais suscetíveis são principalmente os leitões desmamados que podem sofrer de meningite, septicemia, pneumonia, endocardite ou poliartrite, no entanto pode aparecer em
todas as idades. O reservatório de S.suis é a nasofaringe do
porco e do javali. Figura 2.
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Figura 2. Reservatório natural de Streptococcus suis é a Nasofaringe do porco e
javali.

Figura 3. Adaptação de D.Votsch et al. The “Two Faces” of a Pathobiont inthe
Porcine Respiratory Tract, Frontiers in Microbiology March 2018 doi: 10.3389/
fmicb.2018.00480

A colonização das amígdalas,
intestino e vias respiratórias
é muito precoce e dá-se por
passagem da mãe ao leitão no
canal do parto. 100% dos leitões
são infetados por S. suis, se
bem que, não são todos colonizados por serotipos patogénicos de S.suis (Cloutier, 2003).
A transmissão é direta, horizontal nariz/nariz (e possivelmente fecal/oral), por transmissão vertical (intravaginal).
Também pode existir transmissão indireta por comedouros,
bebedouros ou outras fomites,
como panos, seringas, luvas,
fezes, água, pós ambientais,
por outros animais (roedores e
moscas), se bem que todas estas vias de transmissão indiretas ainda estão em estudo.

Tabela 1. Duração (dias) de S. suis em
distintos meios (Clifton-Hadley y Enright
1984,1986)

S. suis é muito sensível aos
desinfetantes que se usam
comumente nas explorações
pecuárias, que podem eliminar o serotipo 2 em menos de
1 minuto, incluindo em concentrações inferiores às recomendadas por fabricantes
(Clifton-Hadley y Enright 1984;
Robertson et al.1991).
A abordagem de epidemiologia
de S. suis em porcos e humanos, a sua diversidade e as suas
duas “caras” como patologia
comensal, invasiva ou não, está
refletida na figura 3 (D. Vötsch
et al 2018):

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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Por um lado, o agente colonizador de sucesso e aparentemente
inócuo, das mucosas da nasofaringe e cujo genoma codifica enzimas e fatores que favorecem a colonização da mucosa ciliada do trato respiratório superior: adesinas, biofilme e cápsulas
de polissacáridos, Por outro lado, está um agente patogénico
altamente invasivo que graças aos fatores de virulência, fatores específicos do hospedeiro (como a idade por exemplo), por
coinfecção de outros agentes chave (PRRS e Influenza) ou por
stress ambiental, pode alterar gravemente a homeostase do
hospedeiro, provocar processos inflamatórios e a invasão das
mucosas dos porcos e humanos ocasionando graves patologias
infeciosas. A via digestiva, frequentemente documentada em
humanos, no caso do porco existem duas hipóteses de infeção/
transmissão ao desmame (Molist, F. PorciForum 2020):

3. DIAGNOSTICO DE S. suis
O diagnostico da patologia causada por S. suis baseia-se nos
sinais clínicos (figura 6), nas lesões macroscópicas (visíveis no
cérebro, coração e articulações) e na idade dos animais. A confirmação obtém-se por diagnostico laboratorial com base no
isolamento do agente e na avaliação das lesões microscópicas
por histopatologia nos tecidos afetados.

1. A primeira hipótese é que os animais colonizados por S. suis
previamente, possam sofrer de stress ou de coinfecções de patologias chave (PRRS e Influenza) e pode desencadear uma permeabilidade no intestino que favorece a migração bacteriana.
2. A segunda hipótese, explica-se por uma sobrecarga gastrointestinal que aparece entre os 5 e 10 dias pós-desmame,
no momento em que a capacidade digestiva está estagnada
ou imatura. Esta sobrecarga pode provocar a proliferação de S.
suis no intestino e a sua posterior migração, sendo que contribui também para a transmissão horizontal a outros animais e7
ou levando ao aparecimento da doença. Figura 4.

Fig. 4. Hipótese de Infecção/transmissão via intestinal de S. suis F. Molist, PorciForum 2020

Apesar de tudo, é desconhecida a forma como o S. suis ultrapassa a barreira gástrica acida. Sabemos que o pH gástrico do
leitão aumenta drasticamente depois do desmame e possibilita
o desenvolvimento de bactérias como a E. coli ou o S. suis, diminuindo a flora microbiana natural (Lactobacillus spp.)
Ferrando e Shultz em 2016 propuseram uma hipótese de modelo de infeção in vitro em células epiteliais humanas e de porco
onde se conseguiu demonstrar a migração das bactérias patogénicas do serotipo 2. Em ambos os casos proporcionam a
evidencia experimental em que o S. suis é capaz de migrar através do trato gastro intestinal do hospedeiro. Portanto o S. suis
deve-se considerar uma patologia emergente transmitida por
alimentos. Ao ultrapassar as barreiras mucosas (respiratória e
intestinal) ou cutâneas, o S. suis invade diversos órgãos e tecidos por disseminação hemática e/ou linfática, produzindo meningites, artrites e outras patologias sistémicas como o choque
séptico, polisserosites e endocardites.
A entrada no sistema nervoso central (SNC) realiza-se através
da barreira hematoencefálica, produzindo uma meningite severa. Durante a disseminação sistémica, S. suis dispõe de diferentes mecanismos para resistir à ofensiva do sistema imunológico do hospedeiro, evitando a fagocitose e induzindo a síntese de
citoquinas inflamatórias.
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Fig. 6 Sinais clínicos segundo idade

Para envio de amostras ao laboratório devemos eleger animais
com sintomatologia clínica, não medicados com antibióticos e
de preferência de 3 lotes diferentes. Podem ser enviadas amostras de líquido cefalorraquidiano ou animais vivos. Não enviar
amostras das amígdalas ou zaragatoas nasais porque o S. suis
é habitante natural dessas localizações e o seu isolamento tem
muito pouca sensibilidade. A serotipificação (método baseado
na determinação dos antigénios polissacarídeos da cápsula) é
importante para confirmar e implementar medidas preventivas,
já que se deve observar o isolamento do serotipo predominante
(agente primário). Quando o S. suis é um agente secundário ou
oportunista, observam-se vários serotipos diferentes em diferentes animais do mesmo grupo. A técnica de PCR tem sido nos
últimos anos a técnica de eleição para a identificação de S. suis
(Okwumabua y col., 2003) assim como para a identificação dos
serotipos mais frequentes (Smith y col., 1999b; Wisselink y col.,
2002; Silva y col., 2006) ou inclusive todos os serotipos descritos (Liu y col., 2013). Os estudos de caracterização genética incrementaram o conhecimento sobre a epidemiologia do S. suis,
permitindo determinar a diversidade e evolução das estirpes ao
longo do tempo e ao nível da geografia (King y col., 2002; Marois
y col., 2007; Wei y col., 2009; Schultsz y col., 2012; Gottschalk y
col., 2013) ou identificar as estirpes implicadas em focos epidémicos (Ye y col., 2006; Wang y col., 2008; Li y col., 2010). Na atualidade as técnicas de PFGE (eletroforese em campo pulsado),
MLST (tipificação de sequências multioculares) e MLVA (analise
de vários Locus) são 3 das mais utilizadas na caracterização de
S. suis. Quanto aos fatores de virulência, a capsula polissacarídea (CPS) e varias proteínas como a proteína libertada pela
muramidase (MRP), o fator extracelular (EF) ou a suilisina (SLY)
têm sido implicadas tradicionalmente na virulência deste microorganismo. No entanto a presença das ditas proteínas não
justifica o caracter virulento de S. suis, visto que há descritas
numerosas estirpes virulentas associadas a processos infeciosos que não expressam as ditas proteínas (Fittipaldi y col.,
2009).O diagnostico diferencial deve incluir:
• Polisserosites causadas por Glaesserella parasuis ou Mycoplasma hyorhinis
• Meningites causadas por Glaesserella parasuis
• Endocardites causadas por Erysipelothrix rhusiopathiae
• Septicemia causada por Glaesserella parasuis, Actinobacillus
suis, Escherichia coli, Erysipelothrix rhusiopathiae ou Salmonella Choleraesuis
• Poliartrites causadas por outros streptococos, estafilococos,
Escherichia coli ou Actinobacillus suis

ARTIGO

DUAS DOENÇAS
QUE LHE PODEM
COLOCAR
MUITA PRESSÃO.
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.
PT 94/2019

17

NOTICIAS FPAS
RAÇAS AUTÓCTONES
| BISARO

FPAS REÚNE COM SECRETÁRIOS DE ESTADO DO
AMBIENTE E DA AGRICULTURA

No passado dia 22 de Julho, a FPAS foi recebida em audiência no
Ministério do Ambiente pela Sra. Secretária de Estado do Ambiente,
Engª Inês dos Santos Costa e pelo Sr. Secretário de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Eng. Nuno Russo.
A audiência foi concedida na sequência da solicitação de esclarecimentos por parte da FPAS relativamente ao Modelo de Intervenção
Pública para o tratamento de efluentes agropecuários e agroindustriais apresentado ao sector em Novembro de 2018 mas que, sobre
o qual, não houve posteriores desenvolvimentos.
Em agenda estava também a Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais (ENEAPAI), o conceito de capacidade instalada e o condicionamento à execução dos projectos
PDR2020 que a morosidade dos processos de licenciamento provoca.
Sobre o ENEAPAI os secretários de estado informaram a FPAS que
o documento estava a ser revisitado, estando a ser harmonizado
entre os dois gabinetes uma revisão que seja o ponto de partida
para a reforma da indústria agropecuária no país. Foi realçada a
importância de a estratégia preservar os principais serviços ambientais, nomeadamente a água, priorizando ao mesmo tempo a
valorização agrícola como destino dos efluentes, nas regiões onde
tal se possibilita.
Esta estratégia pressupõe a inclusão de outros sectores económicos, da auscultação aos operadores económicos e da afectação de
meios à estratégia, consequentes de concertação política que estabeleça um plano a ser implementado durante várias legislaturas.
A FPAS apresentou a sua própria estratégia, a qual designou de Roteiro para a Melhoria Ambiental do Sector, um plano a longo prazo
que vá ao encontro das directrizes internacionais no que diz respeito às metas ambientais assumidas pela Comissão Europeia e pelo
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país. Um plano de cooperação entre a investigação e desenvolvimento da academia nacional com a inovação tecnológica do sector
tendo como objectivo continuar a aumentar os índices de sustentabilidade ambiental do sector.
Relativamente ao conceito de capacidade instalada, a FPAS expôs a
problemática que advém da nota interpretativa emanada pela APA
e CCDR sobre a avaliação do espaço destinado a animais numa exploração industrial. A posição da FPAS já tinha sido veiculada por
escrito, suportada com parecer jurídico que releva o facto de a autoridade ambiental nacional ignorar os elementos instrutórios nos
processos de licenciamento como o Plano de Produção.
Acresce que os instrumentos de monitorização, controlo e fiscalização, como o Sistema Informativo da Sanidade dos Suínos (SISS), as
Declarações de Existências de Suínos (DES) e as fiscalizações dos
organismos de administração central são suficientes para aferir sobre o cumprimento do plano de produção.
Os secretários de estado informaram que esse assunto já está em
agenda para ser discutido e resolvido entre as tutelas que superintendem em matéria de licenciamento da actividade pecuária.
Ainda relacionado com as dificuldades de licenciamento sentidas
pelos produtores, a FPAS expôs o problema que muitos operadores já começam a sentir, relacionado com a aproximação do fim do
presente quadro comunitário de apoio, estando muitos produtores
já a receberem notificações para devolução de verbas por falta de
licenciamento dos projectos de investimento realizados ao abrigo
das linhas de financiamento do PDR2020.
Este é um assunto que preocupa igualmente o governo pelas sanções que poderão advir de Bruxelas, no caso do Programa de Desenvolvimento Rural não ser concretizado e que terá de ser resolvido com a máxima urgência.

NOTICIAS FPAS

FPAS REÚNE COM MINISTRA
DA AGRICULTURA
No dia 3 de Agosto, a FPAS manteve uma audiência com a Sra. Ministra
da Agricultura, Maria do Céu Antunes, reunião que por contingências
provocadas pela situação de pandemia teve lugar por videoconferência. Esta foi a primeira audiência formal entre a FPAS e a Ministra da
Agricultura desde a sua posse, pelo que na agenda constavam vários
temas, mais ou menos circunstanciais. Começando pelos assuntos
emergentes pela situação excepcional de pandemia da COVID-19, a
FPAS começou por demonstrar o seu descontentamento face à falta de apoios aos produtores de leitão para assar, apesar das várias
medidas de apoio propostas pela FPAS ao Ministério da Agricultura.
A Ministra relembrou que as abertas linhas de crédito podiam ajudar
estes produtores nesta fase mais difícil e que exportação era possível que os leitões fossem exportados para a Ásia. A FPAS retorquiu
que as condições das linhas de crédito tornaram-nas inacessíveis aos
produtores de leitões para assar e que os cadernos de especificações
dos mercados asiáticos não permitem a exportação de leitões assados,
pelo que também esta possibilidade estava à partida esgotada.
Sobre o desenvolvimento do ENEAPAI, a FPAS solicitou informações à
Ministra que informou que essa pasta está com o Secretário de Estado
da Agricultura e que futuramente iria ser posta em consulta pública a
reforma do ENEAPAI levada a cabo pela Secretaria de Estado da Agricultura e do Ambiente. A FPAS relembrou desde o dia 02 de Outubro de

2018 que as tutelas não dão ao sector nenhuma novidade sobre esta
matéria, apesar dos compromissos assumidos.
Relativamente à definição do conceito de capacidade instalada, a FPAS
expôs a sua posição sobre o prevalecimento do plano de produção enquanto elemento instrutório válido para o cálculo da capacidade instalada. A Ministra informou que esse assunto seria trabalhado entre as
duas secretarias de estado (Agricultura e Ambiente) depois de fechado
o ENEAPAI. A FPAS considerou que os processos não deviam assumir
prioridade um sobre o outro, tanto mais que relativamente a este assunto há já dois pareceres jurídicos e processos de candidaturas ao
PDR2020 cuja execução se vê condicionada com o prorrogar de uma
decisão política. A FPAS apresentou a campanha Let’s Talk About Pork,
a qual foi saudada pela Ministra.
Finalmente, a FPAS manifestou a sua preocupação pelo anúncio da
retirada de competências em matéria de bem-estar animal à DGAV
e indicou que para a operacionalização de dossiers relacionados com
exportação e internacionalização seria de todo o interessa da FPAS
manter linha aberta e permanente com os decisores e técnicos com
responsabilidades neste tema. A Ministra informou que em matéria
de exportação a FPAS devia contactar a DGAV e informou que a sua
assessora para a exportação entraria em contacto com a FPAS a fim
de agendar uma reunião.
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FPAS INTEGRA

INOVTECHAGRO
No dia 16 de Setembro teve lugar no INIAV, em Oeiras, a assinatura de constituição do Centro de Competências InovTechAgro,
a plataforma que congrega esforços de várias organizações,
desde organizações de produtores, centros de ensino e investigação, entidades privadas, administração pública e sector empresarial do estado.
A FPAS integra este Centro de Competências na condição de
entidade parceira.
O protocolo de constituição e funcionamento foi homologado
pela Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, tendo também intervindo o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor.
«O InovTechAgro visa promover um setor mais inteligente, seguro, moderno e sustentável, reforçando as medidas de proteção ambiental e luta contra as alterações climática. Preocupações já sentidas antes, reforçadas por esta pandemia e tão
importantes no seio da Política Agrícola Comum no período pós
2020», sublinhou Maria do Céu Antunes.
A titular da pasta da Agricultura acrescentou ainda que «este
é um exemplo onde a inovação e a congregação de esforços de
várias entidades demonstra que todos juntos estamos mais
capacitados para os desafios que a todo o momento nos são
colocados».
Os princípios fundadores deste Centro de Competências contemplam as seguintes matrizes:
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;
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;

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;
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;
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;
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FPAS REÚNE COM A ASSESSORA PARA A
EXPORTAÇÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
No passado dia 23 de Setembro a FPAS reuniu com a Engª Vanessa Luz, assessora para a exportação da Ministra da Agricultura. Em agenda a FPAS colocou as dificuldades sentidas nos
procedimentos de certificação para exportação para determinados mercados, como é o caso do Vietname, o desbloqueio do processo de exportação de leitões para os EUA, o ponto de situação
da abertura do mercado das Filipinas e a agilização das trocas
comerciais com a Bielorrúsia.
Relativamente ao processo de abertura do mercado das Filipinas, a FPAS entregou um dossier na DGAV com a informação
requerida e informações sobre os operadores interessados em
trabalhar esse mercado, mas, volvido mais de um ano, não há
notícias de desenvolvimento deste processo. A Engª Vanessa
Luz esclareceu que estão a decorrer dois processos paralelos
de autorização de exportação para as Filipinas: um para a carne
fresca e outro para produtos transformados. O último contacto
das autoridades filipinas foi feito em Julho deste ano solicitando
informações técnicas adicionais à DGAV, tendo esta solicitação
sido já respondida. Relativamente ao mercado do Vietname, a
dificuldade encontrada prende-se com a burocracia associada ao
processo, sobretudo quando comparada com processos semelhantes para mercados asiáticos. A assessora da Ministra escla-

receu que o mercado está aberto e que não é prudente negociar
os termos do acordo de exportação, sob pena de colocar em causa outros produtos agrícolas. No que respeita à exportação de
leitões para os EUA, as autoridades sanitárias veterinárias americanas solicitaram à DGAV o preenchimento de inquérito e informações adicionais que deixam antever que a resolução não será
muito célere. Finalmente, a FPAS colocou-se à disposição para
cooperar activamente com as autoridades políticas e sanitárias
no sentido de organizar informação e organizar as necessárias
visitas técnicas das delegações internacionais ao nosso país. No
primeiro semestre de 2020 as exportações em porco e carne de
porco portuguesa ascenderam aos 90 milhões de euros, sendo o
melhor semestre de sempre neste indicador. Os países terceiros
representaram 40 milhões de euros, com as trocas intra-comunitárias a superarem os 50 milhões de euros. A China passou a
ser o principal destino terceiro da carne de porco portuguesa, superando Angola que chegou a absorver 90% do mercado internacional português de carne de porco. Portugal ocupa a 12ª posição
entre os 27 estados membros da União Europeia no que diz respeito a exportações de carne de porco para países terceiros, um
ranking cada vez mais liderado pela Espanha e com a Dinamarca
a aproximar-se do segundo lugar da Alemanha.
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LET’S TALK ABOUT PORK FROM EUROPE

A CARNE DE PORCO CONTRIBUI PARA UMA DIETA ALIMENTAR
EQUILIBRADA: VERDADEIRO OU FALSO?
Os benefícios e os inconvenientes da carne de porco têm sido amplamente debatidos ao longo dos séculos e são objeto de
múltiplos mitos, que geram desinformação e confundem os consumidores.
Daí que esteja em curso uma iniciativa de
esclarecimento da opinião pública - “Let’s
Talk About Pork From Europe” - que tem
o propósito de desmistificar algumas das
controvérsias mais frequentes, nomeadamente em matéria de benefícios nutricionais.
Benefícios Nutricionais
A dúvida que se impõe de imediato é saber se a carne de porco produzida na Europa é adequada a uma dieta saudável e
porquê.
A resposta é sim, é adequada a uma dieta
saudável, porque reúne um conjunto de
nutrientes importantes, que contribuem
para equilíbrio do organismo humano e
obedece às mais rigorosas condições higio sanitárias do mundo.
E quais são esses nutrientes? Como
atuam no nosso organismo?
• Potássio - contribui para o equilíbrio do
sistema nervoso e dos níveis de pressão
arterial, desempenhando também um
importante papel no funcionamento dos
músculos;
• Fósforo – contribui para manter ossos
e dentes saudáveis e um bom equilíbrio
energético;
• Zinco - protege as células contra danos
oxidativos, desempenhando um papel
importante na qualidade do cabelo, da
pele, das unhas e da visão;
• Ferro - contribui para a formação normal de glóbulos vermelho e da hemoglobina e para o trânsito de oxigénio no
corpo, diminuindo o cansaço e a fadiga e
facilitando o desenvolvimento cognitivo
das crianças;

• Vitamina B3 - reduz o cansaço e a fadiga;

• Vitaminas como:

• Proteínas - contribuem para aumentar e conservar a massa muscular necessária para
o normal crescimento e desenvolvimento das crianças;

• Vitamina B1 – contribui para o normal
funcionamento do coração e do metabolismo energético;
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• Vitamina B6 – ajuda a regular a atividade hormonal e facilita o metabolismo da energia
das proteínas e da glucose;

• Vitamina B12 - protege o sistema imunológico;

• Gordura – as gorduras monoinsaturadas contribuem para o equilíbrio do colesterol
sanguíneo.

EQUIPORAVE Ibérica
Optimização da Produção Animal
Optimización de Producción Animal

Em conclusão, a carne de porco é uma fonte, muito completa, de
proteínas, vitaminas e minerais, indispensáveis ao equilíbrio do
nosso organismo.
DIVERSIDADE E SABOR
Mas os benefícios da carne de porco não se circunscrevem às
suas qualidades nutritivas! A carne de porco é também uma
das mais versáteis em termos de confeção, é saborosa e permite uma fácil digestão. Independentemente da forma como é
cozinhada – cozida, frita, assada, estufada ou grelhada – mantém
sempre intactas as suas características nutricionais, sendo habitualmente muito saborosa.
A aposta da indústria na inovação tem permitido desenvolver
derivados de carne, com conteúdos reduzidos ou modificados de
nutrientes menos saudáveis, como o sal ou a gordura, o que também confere à carne de porco um estatuto de aliado fidedigno em
dietas alimentares mais rigorosas.
LET’S TALK ABOUT PORK FROM EUROPE
Num mundo onde abundam as mensagens contraditórias, é
cada vez mais difícil saber quando é que uma informação é verdadeira ou falsa.
A iniciativa “Let’s Talk About Pork From Europe” esclarece, de forma séria e transparente, o modelo de produção europeu de carne
de porco, demonstrando que os padrões de qualidade e segurança alimentar da União Europeia são os mais elevados do mundo
e os mais exigentes em termos de bem-estar animal, biossegurança e ambiente.
A campanha decorre entre Julho de 2020 e Julho de 2022, em Portugal, Espanha e França e dirige-se essencialmente a públicos
jovens entre os 18 e os 30 anos.
Saiba mais em: http://letstalkabouteupork.com/
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PORCO.PT NO DOMINGÃO

O camião do programa da SIC “Domingão” esteve no dia 16 de
Agosto, em Coruche, onde durante toda a tarde percorreu diversas
estradas do concelho, na companhia da caravana do Porco.PT.
Esta foi também uma forma de assinalar as Festas em Honra
de Nossa Senhora do Castelo, este ano com uma programação
radicalmente diferente, em virtude das medidas impostas pela
Direcção Geral de Saúde para a mitigação da Covid-19.
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José Malhoa, Nel Monteiro, Axel, Claudisabel, Sons do Minho,
Eduardo Sant’Ana, Jorge Guerreiro e Bandalusa foram os artistas de serviço. Uma tarde de homenagem da SIC, a todas as
cidades, vilas e aldeias que, por agora, não podem celebrar as
suas festas, à qual o Porco.PT se associou sendo mais uma
excelente jornada de promoção da carne de porco portuguesa
certificada.

GRUPO VALL COMPANYS USARÁ
PORCAS TOPIGS NORSVIN TN70

O Grupo Vall Companys, um dos principais grupos agroalimentares da Europa, amplia a cota de porcas TN70 nos seus sistemas
de criação e produção. Nos próximos anos, o número de porcas
TN70 presentes na estrutura produtiva do grupo agroalimentar
aumentará até atingir uma percentagem significativa nas suas
pirâmides de produção. No total, o sistema integrado do Grupo conta com cerca de 200.000 porcas. Agora, a Vall Companys
produzirá TN70 nas suas próprias explorações de multiplicação,
mas também comprará fêmeas produzidas noutras explorações que estão sob o controle da Topigs Norsvin. Por outro lado,
Vall Companys aumentará o uso de varrascos “terminais” de
Topigs Norsvin na sua produção.
O grupo empresarial espanhol opta pela TN70 com base em vários testes internos com os quais comprovou a sua excelente
capacidade maternal, elevada produção e robustez. A descendência da TN70 também teve um bom desempenho na fase
de acabamento. Combinado com uma alta qualidade de carne
e carcaça, o que oferece um alto desempenho geral levando a
lucros adicionais.
Desta forma, o grupo agroalimentar aposta também na abordagem de inovação e investigação que impulsiona a evolução da
Topigs Norsvin, para que a longo prazo represente um parceiro
genético líder que contribui para o sucesso da empresa.
“A escolha da Vall Companys para Topigs Norsvin TN70 é, mais
uma vez, a prova de que a porca se adapta às necessidades dos
modernos sistemas integrados de produção de alto desempenho”, afirma Alfonso Arenillas Lorente, country manager para
Espanha e Portugal. “Combinando alta produção, eficiência e
qualidade com características para o futuro, como baixa necessidade de mão de obra, longevidade, robustez e vitalidade. Com
todas essas características, também atende à procura de uma
produção de suínos sustentável”.

PROGRESS IN PIGS

Sobre o Grupo Vall Companys
Vall Companys Group é um grupo agroalimentar familiar líder
em Espanha, fundado em 1956 e que está associado a 2.105
agricultores. O modelo operacional do Grupo Vall Companys baseia-se na integração de todas as fases do processo produtivo,
bem como no trabalho de profissionais envolvidos e altamente
qualificados nas respetivas áreas de atividade. Vall Companys
consegue garantir total rastreabilidade em todos os processos,
além de alta segurança alimentar e constante qualidade do produto.

Novo site já disponível em www.topigsnorsvin.pt
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LET’S TALK ABOUT PORK
A campanha Let’s Talk About Pork decorre em vários suportes
publicitários, como televisão, cinema, rádio, imprensa 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. No primeiro ano, a campanha incidirá sobre seis tópicos
principais:
• Ambiente
• Bem-Estar Animal
• Inovação e Desenvolvimento
• Diversidade
• Benefícios Nutricionais
• Alimentação Animal
Let’s Talk About… Ambiente
A suinicultura portuguesa tem sido, historicamente, associada
a problemas ambientais, sendo a atividade suinícola entendida
como uma atividade poluente das linhas de água, emissora de
gases com efeito de estufa e ineficiente do ponto de vista da
utilização dos recursos naturais.
Será esta associação VERDADEIRA ou FALSA?
De acordo com os dados do Inventário Nacional de Emissões,
publicado no dia 15 de março de 2020, a Agricultura é responsável por 10,1% do total de emissões gasosas do país. O sector da
suinicultura é responsável por 0,34% no conjunto das emissões
de gases com efeito de estufa em Portugal.
Os suinicultores investem em técnicas que permitem reduzir as
emissões de gases com efeito de estufa, nomeadamente técnicas de uso eficiente de água, armazenamento e tratamento do
efluente e produção de energia e melhoramento das dietas de
forma a reduzir o teor proteico, e, assim, o volume de amoníaco
excretado e valorização agrícola dos efluentes produzidos.
As inovações técnicas na área ambiental nas explorações permitiram reduzir a melhoria do desempenho ambiental das explorações, reduzindo:
• 23,2% das emissões de amoníaco por quilo de carne produzida
entre 1990 e 2018;
• 17,05% das emissões de metano provenientes da gestão de
efluentes por quilo de carne produzida no período 1990-2018;
• 400% das emissões de óxido nitroso da gestão de efluentes
por quilo de carne produzida no período de 1990 a 2018;
• 21,5% das emissões de gases com efeito de estufa através de
uma gestão eficaz dos efluentes entre 1998 e 2018.
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O uso eficiente de água permitiu:
• Uma redução superior a 50% do uso de água nos últimos anos,
o que resulta que, em termos médios, um suíno na fase de engorda consuma cerca de 700 litros de água, ou seja, 6 litros de
água por dia.
• Reduzir – Reutilizar – Reciclar. As explorações portuguesas
desenvolveram-se sobre estes três conceitos. Reduzir a carga
poluente, reutilizar os subprodutos com valor agronómico e reciclar todos os tipos de materiais utilizados.
Let’s Talk About… Bem-Estar Animal
“Os suínos vivem em jaulas”, “os porcos nunca vêm a luz do
dia”, “o maneio é feito por pessoal sem qualificações”. Estas são
algumas das críticas feitas ao setor da suinicultura no que se
refere à ética de trabalho com os animais e o respeito pelo seu
bem-estar.
Mas serão VERDADEIRAS ou FALSAS?
No nosso país, as explorações de suínos cumprem os mais
rigorosos regulamentos de bem-estar animal praticados no
mundo. Não há nenhuma legislação internacional em que os
animais estejam em maior segurança e mais bem protegidos.
Para além das regras estabelecidas pela União Europeia (Diretiva 2001/88 / CE do Conselho, de 23 de outubro de 2001,
transpostas para a ordem jurídica nacional pelo DL 135/2009),
o compromisso de Portugal tem ido ainda mais longe, através
de regulamentos complementares, que outros países não aplicam, tais como:
1. definir uma distância mínima entre explorações
2. assegurar condições de alimentação, descanso e movimentação
3. garantir um espaço mínimo de circulação dos suínos
4. aplicar sistemas de energia eficazes
5. garantir medidas de biossegurança no transporte de animais
Paralelamente, a FPAS promoveu o Programa de Certificação
“Porco.PT” que é um programa de rotulagem facultativa e voluntária, que obedece a um caderno de especificações sobre regras de maneio, alimentação e bem-estar animal, destacandose o aumento do espaço mínimo por animal na fase de engorda
e a diminuição do tempo máximo de transporte até ao matadouro. O Programa de Certificação abrange toda a cadeia de valor para assegurar a rastreabilidade desde a fábrica de rações
até ao distribuidor. Todos os procedimentos que causam ferimentos ou perda de partes do corpo do animal são proibidos.
Os animais não devem sentir dores durante o maneio, em manobras zootécnicas, intervenções cirúrgicas ou sacrifício à saú-

We Care. We are ALS.

Serviços laboratoriais para toda a fileira porcina.

Laboratório Acreditado

Reconhecido no âmbito do PCEDA

Relações de Confiança desde 1999.

www.alsglobal-iberia.com
T. 232 817 817/8
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de, conforme observado no ponto 8 dos 12 critérios gerais do
bem-estar animal estabelecidos pela Organização Mundial de
Saúde Animal, a coberto das normas definidas pela Convenção
Europeia para a Proteção de Animais nas Explorações Pecuárias.Além disso, o Regulamento 1099/2009, relativo à proteção
dos animais no momento da occisão, estabelece os requisitos,
métodos, procedimentos, níveis de competência e o equipamento autorizado para occisão de animais em exploração.
Let’s Talk About… Inovação e Desenvolvimento
Como a generalidade das atividades agropecuárias, a imagem
social da suinicultura é geralmente bucolizada de uma atividade
que não inova na forma de produzir, incapaz de atrair jovens e
apelidada de “indústria do século passado”.
Mas será esta imagem VERDADEIRA ou FALSA?
A fileira da suinicultura europeia está constantemente a inovar
para tornar os seus produtos cada vez mais respeitadores dos
animais, do ambiente, da segurança alimentar e do território.
A investigação e desenvolvimento têm merecido a maior atenção por parte do setor da suinicultura. O setor e as suas organizações desenvolvem parcerias com universidades e centros
tecnológicos em projetos de inovação, melhoria de processos e
soluções técnicas, em diversos domínios:
• Alimentação animal;
• Bem-estar animal;
• Genética;
• Melhoramento e preservação de raças autóctones;
• Construções e equipamentos.
De forma a introduzir medidas que tornem as explorações
suinícolas mais sustentáveis do ponto de vista ambiental e de
definir linhas orientadoras para os próximos anos no setor a
FPAS tem em curso um projeto de protocolo de parceria com
o Instituto Superior de Agronomia, a Universidade de Évora e a
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Neste momento a FPAS está em processo de implementação
de um Centro Tecnológico da Suinicultura que vise atender aos
seguintes objetivos do setor:
• Investigação e experimentação nas áreas do ambiente, bem
-estar animal, alimentação, genética e maneio;
• Formação específica de quadros técnicos e intermédios;
• Testagem de produtos e equipamentos;
• Validação técnica e científica de produtos e processos;
• Componente didática, permitindo o contacto entre as escolas
e a produção suinícola;
• Promoção da atividade.
A FPAS também tem um protocolo de parceria com a Faculdade
de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa que tem por
objetivo a colaboração no plano técnico e científico, na formação
e na divulgação de boas práticas, no intercâmbio de dados e informação e ainda de outros recursos que se destinam a apoiar
cada uma das instituições, nomeadamente para a implementação das ações e atividades da sua competência. A Investigação
levada a cabo por empresas e universidades tem contribuído
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para lançar no mercado produtos com qualidade, saudáveis e
seguros.
Let’s Talk About… Diversidade
“Do porco tudo se aproveita”. Será esta afirmação VERDADEIRA
ou FALSA?
Em 2017 a FPAS encomendou à GfK o estudo “Consumo de carne suína” para conhecer os hábitos de consumo dos portugueses, permitindo saber que 97% dos consumidores consomem
carne e que procuram a carne de porco pela sua versatilidade
e facilidade de confeção. De igual modo, a carne de porco está
intrinsecamente relacionada com as tradições gastronómicas
portuguesas e com o estilo de dieta mediterrânica. Os consumidores consideram a carne de porco uma carne saborosa, privilegiando o seu consumo em casa pela facilidade com que esta
pode ser cozinhada. A carne de porco pode ser cozinhada de
várias maneiras – cozida, frita, assada ou grelhada – mantendo
as suas características nutricionais e sabor. Grelhada com um
pouco de sal, a carne de porco é garantia de uma refeição rápida, simples, completa e saudável ou para um jantar com mais
requinte, um lombo assado no forno é sempre uma boa opção.
Realce-se também a estreita relação da carne de porco com o
património gastronómico do nosso país em pratos como o cozido à portuguesa ou a carne de porco à portuguesa. Por estas
razões, a carne de porco é a carne mais consumida pelos portugueses, representando a produção suína 44,3% do conjunto
de todas as carnes produzidas em Portugal. Os especialistas
recomendam o consumo de carnes magras, como a carne de
porco, 3 a 4 vezes por semana. Os derivados de carne de porco
são alimentos adequados a uma dieta saudável porque:
• Têm um elevado valor nutritivo
• São saborosos
• São de fácil digestão
• Apresentam uma enorme versatilidade nas formas de confeção.
Os especialistas recomendam a remoção das gorduras visíveis
antes de se cozinharem os alimentos. A carne de porco tem
sido uma tradição culinária ao longo de séculos. A aposta da
indústria na inovação, tem permitido desenvolver derivados
de carne com conteúdos reduzidos ou modificados em alguns
nutrientes menos saudáveis, como o sal ou a gordura, tornando-se assim num excelente aliado para quem tem que seguir
dietas alimentares mais rigorosas.
Let’s Talk About… Benefícios Nutricionais
Colesterol, cancro, tensão alta, diabetes, doenças cardíacas…
todas estas doenças são associadas ao consumo da carne de
porco. Mas serão estas associações VERDADEIRAS ou FALSAS?
A carne de porco e seus derivados são alimentos adequados a
uma dieta de elevado valor nutritivo e é rica em:
• Proteínas que contribuem para aumentar e conservar a massa muscular necessárias para o normal crescimento e desenvolvimento dos ossos das crianças.
• Gordura: O lombo do porco tem um baixo conteúdo de gordura
e gorduras saturadas. As gorduras monoinsaturadas contribuem para equilibrar o colesterol sanguíneo.
• Potássio que ajuda ao funcionamento normal do sistema
nervoso. Desempenha um papel importante no normal funcio-

namento dos músculos. Contribui para manter uma pressão
arterial equilibrada.

metabolismo da energia das proteínas e da glucose e ajuda a
regular a atividade hormonal.

• Fósforo que contribui para manter o metabolismo energético.
Contribui para o normal funcionamento das membranas celulares. Necessário para o crescimento e desenvolvimento dos
ossos das crianças e boa conservação dos dentes.

• Cobalamina (Vitamina b12) que ajuda ao metabolismo normal
da homocisteína e da formação de glóbulos vermelhos. Contribui para o funcionamento normal do sistema imunitário e também para o processo de divisão celular.
Let’s Talk About… Alimentação Animal

• Zinco que contribui para o normal metabolismo dos hidratos
de carbono, dos ácidos gordos, da vitamina A e da síntese proteica. Desempenha um papel importante na qualidade do cabelo, da pele, das unhas e da visão e ajuda à proteção de células
quando confrontadas com danos oxidativos.
• Ferro que contribui para a formação normal de glóbulos vermelho e da hemoglobina e para o trânsito de oxigénio no corpo,
ajuda ao desenvolvimento cognitivo das crianças e ajuda a diminuir o cansaço e a fadiga.
• Tiamina (Vitamina b1) que contribui para o normal metabolismo energético e contribui para o normal funcionamento do
coração.
• Niacina (Vitamina b3) que contribui para o normal funcionamento do sistema nervoso e da função psicológica, além de
contribuir para manter as mucosas e a pele em condições normais, diminuir o cansaço e a fadiga.
• Piridoxina (Vitamina b6) que desempenha um papel importante na síntese normal da cisteína, contribui para o normal

Muitas pessoas acham que a alimentação dos porcos é pobre
em nutrientes, sendo compensada com promotores de crescimento e antibióticos. Será esta ideia VERDADEIRA ou FALSA?
A ração utilizada para alimentar suínos é constituída por produtos naturais de alta qualidade. A energia e a fibra são obtidas a
partir de cereais (milho, trigo e cevada) e a proteína a partir dos
bagaços de soja e girassol. A adição de um complexo mineral e
vitamínico completa o alimento.
A dieta é perfeitamente equilibrada segundo a idade dos animais para cobrir, a todo o momento, as suas necessidades alimentares. Assim conseguimos animais saudáveis e com pouca
gordura.
Estão banidos das rações os antibióticos e outros complementos que impulsionem o crescimento dos animais. É fundamental que o crescimento do porco se processe de forma natural e
sem recurso a artifícios.
Nota: O conteúdo desta publicidade apenas representa a opinião do seu autor e
é da exclusiva responsabilidade do mesmo. A Comissão Europeia e a Agência de
Execução para os Consumidores, a Saúde, a Agricultura e a Alimentação (CHAFEA)
não assumem qualquer responsabilidade pela utilização que possa ser feita da
informação nela contida.
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QUALIDADE NUTRICIONAL DA CARNE DE
PORCO ALENTEJANO
DANIELA BARBIO

INTRODUÇÃO
A saúde individual e da população, é o resultado de diversas interações entre fatores genéticos e ambientais, sendo a nutrição
um fator ambiental de grande importância [1].
Ao longo dos últimos 10 mil anos, o perfil genético humano não
se alterou, no entanto houve grandes alterações quer a nível da
ingestão alimentar quer do gasto energético (atividade física).
Atualmente as sociedades industrializadas caracterizam-se
por: 1) aumento do consumo energético e diminuição do gasto energético; 2) aumento do consumo de gordura saturada,
ácidos gordos ómega-6 e trans (hidrogenados) e diminuição
do consumo de ómega-3; 3) diminuição da ingestão de cereais
complexos e de fibra; e 5) diminuição da ingestão de proteína, de
alimentos antioxidantes e de fontes de cálcio. Para além disto,
a proporção de ómega-6/ ómega-3 atualmente é de 16-17:1,
enquanto que durante a evolução do Homem e na antiga Dieta
Mediterrânica era de 2-1:1 [1].
A Dieta Mediterrânica tem sido bastante estudada, devido ao
facto de nesta região existir um menor índice de doenças crónicas, como as doenças cardiovasculares, oncológicas, obesidade,
diabetes, hipertensão arterial, entre outras. [2] [3] Esta dieta
caracteriza-se por ser rica em cereais complexos, vegetais e
frutas da época, azeitonas e azeite (principal fonte de gordura
da dieta), frutos secos e peixe, moderada em carne, ovos, lacticínios (queijo e iogurte) e vinho tinto e pobre em óleos e cremes
vegetais e produtos industrializados [2][3].
Vários estudos têm demonstrado que os benefícios desta dieta são derivados do elevado consumo de: substâncias antioxidantes, vitaminas e minerais; ácidos gordos monoinsaturados,
maioritariamente ácido oleico (azeite); e ácidos gordos polinsaturados, pelo consumo abundante de alimentos ricos em ácido
linolénico (ómega-3), resultando assim num rácio ómega-6/
ómega-3 mais favorável [1].
Outro alimento, que também está associado ao ecossistema
mediterrânico e que tem feito parte integrante da gastronomia
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tradicional portuguesa durante séculos, é o porco alentejano.
O porco alentejano caracteriza-se por ser uma raça autóctone
portuguesa, muito rústica e geneticamente adaptada ao seu
habitat natural, o Montado de sobro e azinho. Este animal é
criado em extensivo, num sistema agro-silvo-pastoril, em que a
sua alimentação é baseada em recursos naturais, como a bolota, erva, restolhos, pequenos animais, etc [4].
É sobre o porco alentejano e as suas qualidades nutricionais
que irei abordar mais detalhadamente neste artigo.
CARACTERÍSTICAS NUTRICIONAIS DA CARNE DE PORCO ALENTEJANO
Proteína
A carne de porco alentejano apresenta um elevado conteúdo
em proteínas de alto valor biológico, ou proteínas completas,
contendo assim todos os aminoácidos essenciais (Leucina,
Isoleucina, Valina, Triptofano, Fenilalanina, Treonina, Glicina e
Metionina) em proporções adequadas. Estes aminoácidos são
necessários obter a partir da alimentação, um vez que o organismo não os consegue sintetizar. Quantitativamente, por cada
100g de porção de porco alentejano os valores em proteína podem oscilar entre os 26 e 43g, segundo o tipo de produto [5].
Gordura
A gordura da carne de porco alentejano é muito rica em ácidos gordos insaturados (>65%) e pobre em ácidos gordos saturados. Dentro dos insaturados, temos os monoinsaturados
(AGMI), onde se destaca o alto teor em ácido oleico (>50%) [6].
Em relação aos ácidos gordos polinsaturados (AGPI), é rica em
ácido linoleico (ómega-6) e ácido linolénico (ómega-3), este último obtido principalmente pela alta ingestão de erva fresca,
pastagens, restolhos, ervas aromáticas, etc. [5] Segundo Ruiz, et
al. [7], um alto teor de gordura intramuscular influência positivamente a quantidade de ácido oleico, relativamente aos outros
ácidos gordos. Esta relação justifica-se pelo facto da gordura
intramuscular ser constituída maioritariamente por triglicéridos ricos em AGMI.
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A carne de porco não contêm tanta gordura como antes se julgava, pelo que apresenta um baixo conteúdo nos cortes magros,
onde por exemplo, em 100g de lombo apenas 4,7% corresponde
à gordura total, sendo o seu perfil de ácidos gordos adequado.
Ao nível do conteúdo em colesterol, apresenta quantidades de
colesterol, nos cortes magros e semi-gordos, semelhantes à
carne de aves e inferiores à de carne de bovinos [8].
Vitaminas, minerais e antioxidantes
A carne de porco alentejano é rica em várias vitaminas, principalmente do complexo B, como a tiamina (B1), pirodoxina (B6),
niacina (B3), riboflavina (B2), ácido fólico (B9) e cobalamina (B12),
vitaminas estas muito importantes para uma vasta gama de
reações bioquímicas. [5] Também é rica em vitamina E (tocoferol)
e quercitina (flavonoide), dois importantes antioxidantes, provenientes do consumo de bolota e erva, que têm uma forte ação
no combate à oxidação lipídica [9][10].
Ao nível do conteúdo em minerais, a carne de porco alentejano
é muito rica em ferro e zinco (ambos muito biodisponíveis), fósforo, cobre, magnésio, potássio, selénio e cálcio [5].
COMPARAÇÃO NUTRICIONAL DA CARNE DE PORCO ALENTEJANO (EXTENSIVO) E CARNE DE PORCO BRANCO (INTENSIVO)
Os produtos cárneos derivados de porcos criados em extensivo, alimentados a bolota (65% acido oleico) e erva, entre outros
recursos naturais e com elevada atividade física, contêm maior
teor de: AGMI, especialmente ácido oleico; AGPI, especialmente
ácido linolénico; melhor rácio ómega-6/ómega-3; substâncias
antioxidantes, nomeadamente vitamina E e quercitina; e maior
conteúdo de gordura intramuscular [11][12].
Os produtos cárneos derivados de porcos criados em intensivo,
alimentados a rações (ricas em cereais) e confinados a um pequeno espaço, apresentam maior teor de ácidos gordos saturados, polinsaturados (ácido linoleico/ómega-6) e colesterol e,
menor teor de AGMI e substâncias antioxidantes [11][12].
Do ponto de vista nutricional, a grande diferença entre estes
dois tipos de suínos e de produção verifica-se ao nível da qualidade da gordura, sendo esta a fração mais variável e dependente da alimentação, como também da presença de substâncias
antioxidantes [11].
O sistema extensivo e/ou montanheira assume um papel preponderante na constituição final do porco alentejano, que associado a uma predisposição genética conduz a uma maior quantidade de gordura intra e intermuscular, bem como subcutânea,
tornando a carne destes animais mais tenra, mais saborosa e
mais suculenta, em comparação com o sistema intensivo [12].
Segundo o estudo de García Domínguez M, (2005), Influência de
diferentes sistemas de criação do porco ibérico e os efeitos do
seu consumo em humanos [13], comparou-se produtos de carne
de porco ibérico de três sistemas de criação sobre os efeitos nos
perfis lipídicos. Foram criados 3 grupos: 1) intensivo (animais
criados num pequeno espaço e alimentados com ração; 2) extensivo (animais criados numa área sem montado, alimentação
composta por ervas, raízes, tubérculos, pequenos animais, etc);
e 3) montanheira (animais criados em extensivo, como o grupo
anterior, e no período final de cria foram colocados numa área
de montado, onde a alimentação foi à base de bolotas e erva).
No grupo em intensivo (PII), detectou-se um maior peso da carcaça e níveis sanguíneos superiores de glucose e triglicéridos.
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Relativamente aos outros grupos, o de em extensivo, sobretudo
com acabamento em montanheira, o conteúdo em vitamina E,
um potente antioxidante, foi muito superior, tanto nos níveis
plasmáticos como na massa muscular e hepática.
Numa segunda fase do estudo, os produtos derivados destes
animais foram consumidos por uma amostra de 27 freiras saudáveis, com um estilo de vida bastante homogéneo. O estudo
foi linear e sequencial, com três períodos dietéticos de quatro
semanas cada um. Em cada um dos períodos incluiu-se presunto e produtos frescos de cada grupo, acima referido. A escolha de cada grupo foi aleatória e os hábitos alimentares não
variaram substancialmente durante o estudo. Os resultados
mostraram uma descida da pressão arterial, tanto sistólica
como diastólica. Não houve alterações do peso corporal. Os lípidos sanguíneos também desceram significativamente ao longo
do estudo, onde os produtos de montanheira tiveram melhores
resultados, como se pode verificar na seguinte tabela.
Tabela I. Variação dos parâmetros lipídicos durante as três fases de consumo
Início

Consumo
PIE

Consumo
PII

Consumo
PIM

Colesterol
Total

207 ± 10

179 ± 8

179 ± 8

175 ± 7

Colesterol
HDL

75 ± 17

58 ± 13

59 ± 15

61 ± 15

Colesterol
LDL

119 ± 41

107 ± 33

106 ± 34

102 ± 31

LDL/HDL

1,6 ± 0,5

1,8 ± 0,5

1,79 ± 0.7

1,6 ± 0.4

Triglicéridos

64 ± 24

67 ± 25

72 ± 32

58 ± 17

PIE: porco ibérico extensivo. PII: porco ibérico intensivo.
PIM: porco ibérico montanheira
Colesterol Total: p<0,05 Início vs PIE e PII. p<0,01 Início vs PIM
HDL: p<0,0001 Início vs PIE. p<0,001 Início vs PII, p<0,01 Início vs PIM

Fonte: García Domínguez M. (2005).

BENEFÍCIOS DO CONSUMO DE PRODUTOS DE PORCO ALENTEJANO/IBÉRICO PARA A SAÚDE - BREVE REVISÃO CIENTÍFICA
Tendo em conta que não existem estudos específicos sobre o
efeito do consumo de porco alentejano sobre a saúde humana,
irei abordar alguns estudos realizados com produtos de porco
ibérico de bolota sobre os marcadores de saúde, uma vez que o
porco de raça alentejana (antigas estirpes Caldeira e Ervideira)
faz parte do mesmo tronco genético fundador da maioria das
linhas/estirpes actuais do porco ibérico [14].
Segundo o estudo de Oliveira A.R. et al., (2013), Qualidade de
Matérias Primas Agro-Alimentares Alentejanas Qualificadas
com Valor Acrescentado [6], comparou-se a gordura de presuntos e paletas de porco alentejano DOP e IGP (produto fresco)
com azeite virgem extra de Moura (DOP) e azeite virgem extra
biológico de Serpa. Contactou-se que a gordura subcutânea de
porco alentejano apresenta uma maior percentagem (10,93%)
de AGPI (ácido linoleico/ómega-6 e ácido linolénico/ómega-3),
altamente significativo (P≤0,001), em relação aos dois tipos de
azeites analisados (<7,03%). Quantificou-se também os níveis
de outros ácidos gordos, onde se destaca a elevada percentagem de ácido oleico (53,79% vs >75% nos azeites), presente na
gordura subcutânea de porco alentejano, bem como o alto teor
em AGMI (>57% vs >77% nos azeites). Este estudo concluiu que
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a carne de porco alentejano deve fazer parte da pirâmide da
dieta mediterrânica, juntamente com o azeite, uma vez que a
presença deste tipo de alimentos na dieta, ricos em ácido oleico,
contribui para a proteção contra as doenças cardiovasculares
de natureza aterogénica.
Segundo o estudo epidemiológico prospectivo de Ruiz-Canela M, et al., (2009), Consumo de presunto curado e incidência
de episódios cardiovasculares, hipertensão arterial ou ganho
de peso [3], foram estudados 13,293 estudantes universitários,
onde se analisou a incidência de doenças cardiovasculares, hipertensão arterial e ganho de peso com o consumo de presunto
ibérico, durante 6 anos. Os resultados mostraram que um elevado consumo de presunto (>4 porções/semana; 50g/porção)
não se associou significativamente com nenhum dos marcadores analisados, concluindo assim que não existe evidência cientifica que associe o consumo de presunto ibérico com um maior
risco cardiovascular, de hipertensão arterial ou ganho de peso.
Segundo o estudo de García Rebollo AJ, et al., (1996), Influência
do consumo de presunto ibérico de bolota, sobre o perfil lipídico
aterogénico [15], 19 mulheres pós-menopausa, residentes num
lar foram sujeitas a dois períodos dietéticos de 6 semanas cada
um. Durante o estudo, as duas dietas tiveram a mesma composição em macronutrientes, ambas com um alto teor em AGMI.
No primeiro período, estes ácidos gordos foram obtidos através
de 120g/pessoa/dia de presunto ibérico de bolota DOP (PIB) e
de azeite (A), enquanto que no segundo período foi consumido
apenas azeite (A). Os resultados (Tabela II) mostram uma redução significativa do colesterol total e colesterol LDL (Low-Density Lipoprotein ou lipoproteína de baixa densidade), em ambos
os períodos dietéticos, relativamente aos valores iniciais. Para
além disso, neste período os níveis de colesterol HDL (HighDensity Lipoprotein ou lipoproteína de alta densidade), não se
alteraram, verificando-se assim uma diminuição favorável do
rácio LDL/HDL. Também se verificou uma redução do fibrinogénio, cuja actividade pró-trombótica tem sido considerada
como um factor de risco vascular. Estes resultados podem ser
comparados em termos gerais, e inclusive melhores em alguns
aspectos concretos, ao azeite, alimento cujas características
cardiovasculares têm sido amplamente estudadas.
Tabela II. Evolução dos parâmetros lipídicos durante os dois períodos do estudo
A
Período
Inicial

B
Final 1º
período
PIB + A

C
Final 2º
período
A

Colesterol total

221 ± 29

208 ± 30

206 ± 36

p<0.001 A vs B

Colesterol HDL

61 ± 13

60 ± 11

54 ± 11

p<0.01 B vs C

Colesterol LDL

137 ± 26

129 ± 28

135 ± 31

p<0.05 A vs B

LDL/HDL

2.3 ± 0.7

2.2 ± 0.7

2.6 ± 0.9

Triglicéridos

116 ± 50

96 ± 46

87 ± 48

p<0.05 A vs B

Fibrinógenio

515 ± 190

314 ± 56

299 ± 53

p<0.001 A vs B

A: azeite. PIB: presunto ibérico de bolota

Fonte: García Rebollo AJ, et al (1996).

CONCLUSÃO
Ao analisar os resultados destes estudos podemos concluir que
numa alimentação equilibrada, que inclua cereais complexos,
legumes, hortaliças, frutas, fontes proteicas, entre outros, os
produtos de porco alentejano não só não são prejudiciais, como

também contribuem para manter os níveis lipídicos em valores
seguros para a saúde cardiovascular. Também melhoram o potencial antioxidante e diminuem a possibilidade de sofrer processos de trombose. Estes benefícios são mais acentuados se
os animais forem criados em extensivo e, sobretudo, em montanheira. Ou seja, animais criados em natureza, com liberdade
de movimentos e alimentados por grandes quantidades de ervas e bolotas, têm um perfil mais saudável para o consumidor
[16]
. Outra reflexão importante é que a decisão de qual o tipo de
alimentação mais saudável, e por isso mais recomendável, é que
nem todos os alimentos são iguais. Esta simples questão pode
comprovar-se quando nos referimos à gordura animal. Atualmente, os estudos científicos concluem, a nível de marcadores
de saúde, que é mais importante quantificar o tipo de gordura
presente na dieta, do que a quantidade total de gordura ingerida [17]. Para finalizar, posso concluir que a carne e os produtos
de porco alentejano apresentam uma elevada qualidade nutricional, quer pela qualidade do tipo de gordura quer pela riqueza
em vitaminas, minerais e substâncias antioxidantes, especialmente quando criados em extensivo ou montanheira (produtos
DOP e IGP). No contexto de uma alimentação equilibrada, estes
produtos podem ser consumidos com tranquilidade e formar
parte integrante da Dieta Mediterrânica. Uma vez que a evidência científica não demonstra que o seu consumo altere o peso
corporal, a tensão arterial, os perfis lipídicos nem o padrão de
fibrinólise, também poderão ser ingeridos, com moderação, em
indivíduos com hiperdislipidemia e/ou com arteriosclerose.
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INÍCIO DA MONTANHEIRA 2020/2021

A montanheira é a fase de engorda do Porco Alentejano caracterizado pelo período em que os animais são alimentados exclusivamente com os recursos naturais existentes no montado,
bolota, erva e água. A carga animal está dependente da capacidade do montado, tendo em consideração a área e declive do
terreno, a cobertura das árvores e a disponibilidade de bolota.
A avaliação desta disponibilidade é realizada anualmente pela
entidade certificadora, antes da entrada dos animais.
A respetiva entrada deve ocorrer entre o 1º de Outubro e 15
de Dezembro, dependendo tanto da disponibilidade de bolota
como da presença de erva no solo, prevendo-se que este ano
seja iniciada por volta do dia 15 de Outubro.
Ao longo da montanheira um técnico da entidade certificadora faz, no mínimo, 3 visitas a cada lote de animais, verificando
o cumprimento de todos os parâmetros que são exigidos pela
norma de qualidade, a qual garante a classificação de Bolota. A
primeira visita corresponde com a entrada dos porcos em montanheira, onde o peso médio da vara tem de estar compreendido entre os 92 e os 115kg de peso vivo.
Na visita intermédia é novamente verificada a disponibilidade
de bolota e observado se a alimentação é realizada apenas com
os recursos naturais do montado.
Após um mínimo de 62 dias, é efetuada a última visita, na qual
se dá a saída de montanheira. Nessa altura, o lote de animais
tem de ter no mínimo 14 meses de idade e 46kg de peso vivo
reposto durante o período que esteve no montado.
36
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ESTUDO DE INDICADORES DE QUALIDADE DA CARNE E
DO PRESUNTO DO PORCO BÍSARO
PRECIOSA DA COSTA PIRES1, JOAQUIM LIMA CERQUEIRA2, MÁRIO BARROS1, ROMANA RODRIGUES2, JOSÉ PEDRO ARAÚJO2
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.

NOTICIAS FPAS
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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
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.

RAÇAS AUTÓCTONES | BISARO

7. REFERÊNCIAS
Almeida, J., 2008. Produção intensiva de suínos – Projeto de exploração. Dissertação de mestrado. Universidade Técnica de Lisboa. Faculdade de Medicina Veterinária. Lisboa: 27-40.
ANCSUB, 2018. Associação Nacional de Criadores de Suínos da Raça Bísara. Raça
Bísara. Disponível em: http://www.porcobisaro.net/dados/racabisara.php. Consultado em: fevereiro de 2018.
Costa, M., Filho, W., Silveira, E., Felício, P., 2008. Colour and texture profiles of boneless reestructured dry-cured hams compared to traditional hams. Journal of the
Science of Food and Agriculture. 65: 169-173.
Hernández, E., 2013. Emancipação e dominação de pequenos produtores agrícolas: Contribuições para uma análise do caso Português. Dissertação de mestrado.
Departamento de Intervenção Social. Inovação e Empreendedorismo da Faculdade
de Economia e Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação. Coimbra. 6-25.
INE, 2017. Consumo humano de carne per capita (kg/hab.) por tipo de carne. Instituto Nacional de Estatística. Lisboa. Disponível em: https://www.ine.pt/xportal/
xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0000211&contexto=bd&selTab=tab2&xlang=pt. Consultado em: março de 2018.

Neste trabalho também se estudaram os efeitos que diferentes
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INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM EXPLORAÇÕES DA
RAÇA BÍSARA
PEDRO FERNANDES

Secretário Técnico do Livro Genealógico da Raça Bísara

A raça suína bísara tem vindo, ao longo destes 25 anos, a recuperar o seu efectivo que, desde que se iniciou o trabalho de
Registo Zootécnico e de gestão do Livro Genealógico em 1995,
passou de 66 para cerca de 6000 porcas reprodutoras em 2020.
No entanto a raça ainda não está livre de extinção e é necessário continuar este trabalho de recuperação e melhoramento.
Como se sabe, em pequenas populações, se não houver alguns
cuidados nos acasalamentos, poderão surgir alguns problemas
de endogamia devido à pouca variabilidade genética dentro da
população. De forma a atenuar este problema a ANCSUB presta serviço de Inseminação Artificial aos seus associados, que é
uma forma de introduzir nova genética nos seus efectivos.
Há já vários anos, desde 2012, que iniciamos um programa de
colaboração com a AIM-CIALA (Centro de Inseminação Artificial
do Litoral Alentejano), em que a ANCSUB é responsável pela escolha dos varrascos, que depois são adquiridos por este centro,
sendo depois o sémen distribuído pelas várias explorações de
porco bísaro que solicitem este serviço.
Este trabalho tem-se revelado bastante proveitoso para ambas
as partes e temos verificado uma melhoria considerável nos
efectivos das explorações que têm participado neste programa.
Nesta conjuntura e no âmbito do Programa de Conservação e
Melhoramento Genético da Raça Bísara, efetuámos, entre Julho
e Setembro diversas ações de inseminação artificial nos concelhos de Chaves e Vinhais.
Tendo como principal objectivo o aumento da variabilidade genética nas explorações beneficiadas, tentamos também enquadrar o tipo de varrasco de acordo com o pretendido pela exploração (ex: aptidão para leitão ou porcos de engorda).
Também no âmbito do Programa de Conservação e Melhoramento Genético da Raça Bísara, iremos iniciar na UTAD (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro) um trabalho de
testagem de reprodutores. A partir do início de Outubro serão
disponibilizados 25 machos, seleccionados em explorações
nossas associadas e naquelas que nos parecem apresentar os
melhores animais, para serem submetidos a testes de desempenho em estação durante o período de 180 dias. Estes testes
têm como objetivo principal avaliar o potencial de crescimento
dos animais, sujeitos às mesmas condições de exploração (ambientais, de maneio e de alimentação), tendo sempre presente
o cumprimento de todas as normas sanitárias e de bem-estar
animal em vigor.
Os varrascos que apresentem melhor desempenho serão depois disponibilizados para os associados que eventualmente
estejam interessados na sua aquisição e para o AIM CIALA para
estarem disponíveis a ser utilizados em inseminação artificial.
Actualmente estão presentes na AIM CIALA, 50 varrascos de
raça bísara, pelo que apelamos aos criadores de raça bísara que
contactem a ANCSUB para saber mais informações.
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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 as suas atividades de gestão desta restrita raça suína autóctone, esperando que a sua afirmação seja uma realidade nestes tempos difíceis em que vivemos. Achamos que sim pois a qualidade está lá, como esperamos conseguir demonstrar neste curto artigo
de extensão sobre as principais ações sobre esta população.
O passado dia 24 de Julho foi bem ativo e preenchido para o LGMA pois
de manhã deslocámo-nos à exploração da mais recente produtora da
raça, Elisabete Cortez Serra, sedeada em Coimbra para classificar para
o Livro de Adultos os seus dois exemplares fêmeas (Figuras 1 e 2), criados pela Escola Superior Agrária de Coimbra. A Elisabete Cortez Serra e
o seu marido e filho são uns entusiastas das raças autóctones, sendo
exemplares produtores de galinhas das raças autóctones e agora também de porcos Malhados de Alcobaça! Bem-hajam por isso e sorte
e sucesso para o projeto! Se existissem mais pequenos produtores
como vós estaríamos de certeza muito melhor, assegurando a preservação da extensa e rica biodiversidade de animais domésticos portugueses. Da parte da tarde foi a vez do Conselho Geral do LGMA (Figuras
3 e 4), adiado desde Março devido à Pandemia e que só conseguimos
realizar, assegurando todas as condições de saúde e segurança nas
instalações da Estação Zootécnica Nacional (EZN), gentilmente cedidas pela responsável do Pólo da Fonte Boa, Dra. Olga Moreira a quem
muito agradecemos. Foram discutidos vários pontos de interesse relevantes para o futuro da raça, entre atualização do regulamento do
livro genealógico, plano de melhoramento da raça, ações de promoção
e marketing, organização do sítio de internet, etc, contando sempre
com o apoio fulcral da FPAS e do Município de Alcobaça.
A Escola Superior Agrária de Santarém embora seja um pequeno produtor com menos de 10 porcas reprodutoras tem sido fundamental
para a promoção e divulgação da raça em eventos variados, ensino
da suinicultura aos seus estudantes com demonstração das 3 raças
autóctones em atividades de maneio (como por exemplo no treino do
jovem varrasquete da raça; Figura 5), para além de investigação científica nesta população estando a decorrer atualmente o estudo e caracterização da carcaça e carne produzida desta raça (Figuras 6 a 10),
com a colaboração imprescindível do Professor Igor Dias e dos técnicos
António Roque e Maria da Conceição Tovar de Faro.
A terminar a descrição das diferentes atividades em torno da raça não
podemos deixar de evidenciar, novamente, o projeto do Porco Saloio
pela notoriedade, impacto positivo e sucesso que tem alcançado. O
projeto Porco Saloio utiliza animais 100% da raça Malhado de Alcobaça,
criados ao ar livre desde o nascimento até ao abate (Figuras 11 a 13,
gentilmente cedidas pelo produtor). Um aspeto fundamental da sua
exploração, para além do regime extensivo é o maneio alimentar onde
parte da dieta é composta por frutas (maçã e pera), abóbora e batata
doce oriundas da região Oeste, que por razões diversas não cumprem
os requisitos mínimos para o consumo humano, mas que estão em
excelentes condições para a alimentação animal. Os animais são abatidos com idade superior a 8 meses, e pesos vivos mais elevados que a
média nacional, originando carcaças para consumo com cerca de 85kg.
O seu canal de comercialização principal é a venda online (em packs
de 1/8, 1/4 ou 1/2 porco, embalado a vácuo com as peças inteiras ou
fatiadas) do produtor diretamente para o consumidor final (contacto
direto com o produtor na sua página de Facebook). Também é possível adquirir carne de Porco Saloio no Talho das Manas de José Pedro
Cartaxo Lda, em Ponte do Rol, Torres Vedras ou na Granja de Cister,
da Cooperativa Agrícola de Alcobaça, loja local com excelente nível e
qualidade. O projeto tem ainda uma escala muito reduzida, mas o in-
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Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5
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Figura 10

teresse e a procura por parte de consumidores atentos e preocupados
com a origem dos alimentos à mesa dá toda a garantia de sucesso e
crescimento. Terminamos mais uma crónica desejando saúde e sucesso para todos os suinicultores, em especial os produtores de suínos
Malhados de Alcobaça, presentes e futuros, nestes tempos conturbados em que vivemos! Muita perseverança e tenacidade, pois, “Juntos
somos mais fortes”! Bem-hajam!
Figura 6

Figura 7
Figura 11

Figura 12

Figura 13
Figura 8

Figura 9
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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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES INTERNACIONAIS REFERENTE AO 3º TRIMESTRE
Toda a atividade de relações internacionais referente a este
período foi condicionada pela pandemia que impediu deslocações a Bruxelas e a organização de reuniões presenciais. Realizaram-se, no entanto, várias reuniões em que participei e que
passo a descrever:

1 - Reunião do grupo de trabalho da carne de porco do COPACOGACA – 02/07
Esta reunião teve como ponto único da ordem de trabalhos a
situação de mercado num contexto de grande estabilidade. Não
se registaram grandes surpresas com o mercado chinês a “comandar” todo o mercado com um bom nível de importações.
No entanto a situação do Covid na Alemanha e Holanda levou ao
encerramento de alguns matadouros nesses países e os chineses suspenderam a acreditação de matadouros como a Tönnies
que é tão somente o maior a nível europeu. Esta situação levou
nesta altura a um congestionamento de porcos para abate com
uma descida de preços. Da discussão havida decidiu-se pedir
à Comissão que intercedesse junto das autoridades chinesas
para retomar o mais rapidamente possível a creditação destes
matadouros. Vários peritos com maior experiência no mercado
chinês defenderam que isto era uma manobra comercial dos
chineses com vista a fazer baixar o valor da carne antes do fim
de Julho altura que se se previa , como veio a acontecer, uma
forte procura de carne que se veio a concretizar.
2 – Reunião organizada pelo COPA-COGECA de acompanhamento das negociações EU-UK
Nesta reunião participaram técnicos da Comissão e das autoridades britânicas que levam as negociações, sendo claro que
nesta altura as negociações estavam num certo impasse devido sobretudo ao problema da Irlanda do Norte que não tinha
solução à vista. As autoridades britânicas não querem uma
fronteira física entre as duas Irlandas uma vez que estão muito
ligadas do ponto de vista comercial. Só para termos uma ideia
o leite produzido pelos agricultores da Irlanda do Norte é processado na Irlanda, situação impossível de continuar com uma
fronteira física. Por outro lado, a Comissão não pode aceitar a
manutenção da situação uma vez que poderia permitir a introdução na EU de produtos provenientes de países terceiros sem
passar pela alfândega comunitária. Até hoje não temos solução
à vista
3 – Participação na conferência FARMERS OF THE FUTURE
Esta conferência veio terminar um trabalho desenvolvido pela
Comissão no sentido de ter uma imagem do que será o Agricultor no ano 2040.
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Foi uma pena só ter participado nesta altura neste trabalho que
foi “cozinhado” com as ONG’s e que, imaginem, previa o fim da
produção de proteína animal a partir de animais passando o
consumidor a comer carne de laboratório e prevendo a paragem
da produção pecuária.
A minha reação foi fortíssima, mas vale o que vale.
Também preveem que os legumes passem a ser produzidos em
hortas urbanas nas grandes cidades para evitar as emissões
gasosas provenientes do transporte do campo para a cidade.
O mês de Agosto foi como tradicionalmente de férias para toda
a Europa. Setembro arranca com uma situação gravíssima para
o nosso mercado, com a aparecimento de um foco de PSA na
Alemanha que levou à suspensão de importação de carne Alemã por parte de vários países asiáticos entre eles a China.
Esta situação levou á realização de algumas reuniões

4 – Reunião com a DGAGRI - 11/9
Tive uma reunião com os responsáveis da DGAGRI para discussão da situação na Alemanha e possível tomada de medidas,
caso o mercado entrasse em colapso. A reunião foi muito pouco
conclusiva com a Comissão a mostrar um certo otimismo em
relação às negociações Germano-chinesas sobre a possível
aceitação por parte das autoridades chinesas da regionalização
europeia. O ponto positivo desta reunião é que nos foi prometido ação imediata da Comissão com medidas de suporte de
mercado caso este apresentasse uma forte distorção
5 – Reunião do grupo de trabalho do COPA-COGECA
Esperava uma reunião muito agitada devido aos recentes acontecimentos. Participaram todos os países e foi bastante participada, mas muito calma.
Mostrou total confiança nas suas autoridades em conseguirem
a aceitação por parte da China da regionalização europeia. Assim defenderam que devíamos aguardar e não tomar no momento qualquer ação junto da Comissão.
Os dinamarqueses e holandeses, grandes fornecedores de leitões à Alemanha e possivelmente os mais atingidos pela situação, sustentaram a posição alemã e uma vez que em praticamente todos os restantes países não tiveram baixas de preços
influenciados pela Alemanha, a decisão final foi de aguardar
pela evolução do mercado e em caso de modificação da situação reunir novamente. O mercado tem estado calmo pelo que
até hoje não tivemos mais nenhuma reunião
Montijo 9/10/2020
António Tavares

NOTICIAS

SUSANA POMBO É A NOVA DIRECTORA-GERAL DE
ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA
Na sequência da demissão de Fernando Bernardo datada de 28 de Julho, a
Ministra da Agricultura, Maria do Céu
Antunes, designou, em regime de substituição, a doutora Susana Pombo para
desempenhar as funções de directorageral de alimentação e veterinária.
Susana Pombo desempenhava as funções de adjunta do Gabinete do Secretário de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural e ocupou as mesmas funções
para as quais agora foi designada em 2010 e 2011.

nários, da Direção Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste
(DRARO). Antes disso, Susana Pombo foi supervisora do agrupamento de zonas agrárias da zona interior da DRARO.
Em comunicado do Ministério da Agricultura, de 4 de Agosto de
2020 pode ler-se que: “A Ministra da Agricultura, Maria do Céu
Antunes, designou, hoje, em regime de substituição, a mestre
Susana Isabel Ferreira Guedes Pombo, para exercer as funções
de Diretora-Geral de Alimentação e Veterinária.”

Susana Pombo tem um mestrado integrado em medicina veterinária pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
(UTAD) e uma licenciatura na mesma especialidade.
Esta responsável exerceu o cargo de directora de serviços da
Direcção de Serviços de Alimentação e Veterinária da Região de
Lisboa e Vale do Tejo entre Novembro de 2012 e Outubro de
2019.
Entre 2006 e 2007 exerceu o cargo de chefe de divisão e intervenção veterinária do Ribatejo, da Direção de Serviços Veteri-
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LAURENTINA PEDROSO SERÁ A PROVEDORA DO
ANIMAL
Laurentina Pedroso dirige a Faculdade de Medicina Veterinária
da Universidade Lusófona, tendo ainda sido directora executiva
da Associação Portuguesa dos Industriais de Carnes. O ministro
explicou que terá nos primeiros tempos uma função também
executiva, “de ajudar a criar política”.
“O que é para nós certo é que temos que criar todas as condições para que os animais de companhia tenham uma vida
feliz”, e para isso é fundamental esterilizá-los e sensibilizar as
pessoas para a adopção. “Queremos que a maior parte vá para
casa de famílias e sejam animais de companhia”, afirmou o governante.

Laurentina Pedroso, professora, directora executiva da Associação Portuguesa de Industriais de Carnes e antiga bastonária da
Ordem dos Médicos Veterinários, será a Provedora do Animal,
um cargo a criar quando a área dos animais de companhia passar para o Ministério do Ambiente.
O anúncio foi feito por João Pedro Matos Fernandes, que como
ministro do Ambiente e Acção Climática visitou a Casa dos Animais da Câmara Municipal de Lisboa, tendo em conta que será
o Ministério a tutelar a área dos animais de companhia a partir
de 1 de Janeiro próximo, que deixa assim a tutela do Ministério
da Agricultura.

Matos Fernandes explicou que a componente executiva desta
matéria ficará dentro do Instituto da Conservação da Natureza
e das Florestas, contando com “o papel fundamental das autarquias”. E lembrou que no “pacote” da descentralização o Parlamento chumbou a transferência de responsabilidades para as
autarquias (em Julho do ano passado) das áreas de protecção e
saúde animal, acrescentando que o diploma está de novo a ser
trabalhado.
“Achamos que de facto as competências que aí estavam eram
excessivas, percebemos a reacção, mas não vamos desistir de
trabalhar com as autarquias para conseguirmos que na prática assumam as maiores responsabilidades possíveis”, disse o
ministro.
Matos Fernandes lembrou ainda que a Direcção-Geral da Alimentação e Veterinária se vai manter na esfera do Ministério
da Agricultura.

JOSÉ MIGUEL CORDERO É NOMEADO VICE-MINISTRO
DA AGRICULTURA DA REPÚBLICA DOMINICANA
José Miguel Cordero, antigo Presidente da OIPORC – Organização Iberoamericana de
Porcicultores – e ainda membro honorário da organização, foi designado no passado dia
01 de Setembro de 2020 vice-ministro da Agricultura da República Dominicana.
Na sequência de uma renovação governamental profunda levada a cabo pelo Presidente, Luís Abinader, convidou José Miguel Cordero a assumir a pasta da capacitação
empresarial dentro do Ministério da Agricultura.
Cordero tem um vasto currículo académico, leccionando em universidades norte-americanas, hondurenhas e dominicanas e também empresarial, destacando-se os 22 anos
como director para a América Latina da Elanco.
Enquanto presidente da OIPORC, a FPAS teve uma estreita colaboração com José Miguel
Cordero, nomeadamente durante os anos em que a Federação assumiu o secretariado
da organização, mas também na organização dos eventos OIPORC, destacando-se o II
Congresso OIPORC, em Évora, podendo testemunhar o dinamismo que Cordero empregou à OIPORC, destacando-se a aproximação da organização junto da FAO e OIE.
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PESTE SUÍNA AFRICANA
CONFIRMADA NA
ALEMANHA
No passado dia 10 de Setembro, a Ministra da Agricultura, Julia Klöckner, confirmou o primeiro caso de Peste Suína Africana
detectada num javali em território alemão. A carcaça do animal, encontrada já em estado de decomposição, foi submetida
a três testes, todos eles positivos a PSA. O javali foi encontrado
no distrito de Spree-Neisse, no estado de Brandenburgo, a 12
km da fronteira com a Polónia. Depois de confirmado este caso
o número de casos de javalis confirmados com PSA tem aumentado consideravelmente, para já, confinados ao estado de
Brandenburgo.
O gabinete de crise alemão tomou medidas imediatas, do ponto
de vista técnico e do ponto de vista política, sendo neste segundo plano prioritário garantir a regionalização da exportação para
a China, ou seja, limitar a impossibilidade de exportação apenas
às regiões onde forem confirmados os casos de PSA. Do ponto
de vista técnico foram tomadas seis medidas na região:
1. Proibição da caça a todas as espécies animais para não afugentar os javalis;
2. Busca intensiva de animais mortos, orientada por pessoas
treinadas;

Relativamente aos apoios aos produtores, os alemães podem
contar com apoio federal para enfrentar os efeitos da PSA. A
procura por carne suína na Alemanha caiu porque muitos países fora da União Europeia proibiram as importações de carne
suína e, nesse sentido, as medidas incluem subsídios para armazenamento privado de carne que não pode ser vendida.
A ministra federal da agricultura da Alemanha, Julia Klöckner,
fez essas promessas no parlamento. Caso a opção de armazenamento de carne seja utilizada, as autoridades deverão
aguardar o momento certo - quando houver espaço de armazenamento suficiente disponível. Klöckner disse: “Não devemos
deixar os produtores sozinhos nesta situação excepcional”.

3. Resgate de todas as carcaças de javali;
4. Testes de biossegurança em explorações de suínos;
5. Proibição temporária de colheitas;
6. Proibição de eventos envolvendo suínos.
A reacção das autoridades chinesas à declaração de PSA na
Alemanha foi, num primeiro momento, pouco clara, enquanto
na Coreia do Sul houve um embargo imediato à importação de
carne alemã.
As organizações de produtores alemãs ficaram em estado de
alerta com a notícia e solicitaram ao governo alemão que tratasse do assunto ao mais alto nível, isto é, que houvesse o envolvimento pessoal da chanceler Merkel junto do Presidente
chinês Xi Jiping. No entanto, não pretenderam accionar nenhuma medida de intervenção no mercado junto da União Europeia.
Recorde-se que no período do verão os abates de suínos na
Alemanha abrandaram devido aos surtos de COVID-19 em matadouros, que levou ao encerramento temporário da unidade da
Tönnies Fleisch que abatia 20 mil porcos por dia, estando neste
período a recuperar os abates atrasados dessa altura.
As previsões da Rabobank são optimistas no que diz respeito
à exportação, mas coloca a tónica dos efeitos a longo prazo na
questão da aceitação da regionalização da Alemanha por parte
da China. O que é certo é que o circuito de leitões com origem
na Holanda mudou consideravelmente da Alemanha para Espanha, com os engordadores espanhóis a aumentarem 32,3%
nas três semanas subsequentes ao primeiro caso de PSA a importação de leitões holandeses.
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BALANÇO SEMESTRAL DA SUINICULTURA
PORTUGUESA
O primeiro semestre ficou inabalavelmente marcado pelo período de confinamento provocado pela pandemia de COVID-19
que teve impacto nos indicadores macroeconómicos de toda a
actividade agrícola. A suinicultura não foi diferente, fazendo-se
sentir o decréscimo do consumo, a perturbação nos processos
de exportação e a variação de preços.
2020 antecipava-se como um ano positivo para a suinicultura portuguesa – e os dois primeiros meses indicam-no – mas
a partir de Março as expectativas tiveram de ser revistas em
baixa.
No entanto, o balanço semestral do sector suinícola não é negativo, como veremos pelos dados apresentados em seguida,
alcançando-se algumas marcas de referência neste período de
seis meses:

No que diz respeito aos abates no primeiro semestre de 2020,
registou-se uma queda de 4,5% no número de suínos abatidos
e 1,2% no volume abatido, sendo, como era expectável, o sector
dos leitões para assar o mais afectado pelas quebras de consumo resultantes da pandemia, até por ser o segmento mais
exposto ao sector da restauração.
Em número de cabeças foram menos 88.723 (15,4%) leitões
abatidos que no primeiro semestre de 2019. Já no número de
porcos a queda foi apenas de 1,8%.
Os meses de Abril e Maio foram os que mais influenciaram os
resultados do semestre, mas, como nota positiva, no mês de
Junho já é evidente a retoma que pode caracterizar a segunda
metade do ano.

1. SÍNTESE 1º SEMESTRE 2020 - PORTUGAL
FACTOS

		

(Fonte: INE, IFAP, GPP, DGAV, UE)

• 2 265 404 Suínos
• 200 676 Reprodutoras (46% Centro | 38% Alentejo | 9%
Grande Lisboa | 4% Norte | 2% Algarve | 1% Açores – Distribuição por NUTII e não por divisão de serviços)
• 2 507 832 suínos abatidos | 177 255 toneladas
• 1,74 Euros/kg preço médio pago ao produtor
• 4 852 Explorações com declarações de existências de suínos (em actividade)
• 308,42 Milhões de euros - volume de negócios da produção
• 90 Milhões de euros de exportações
De acordo com os dados do período obrigatório de declarações
de existências de suínos de Agosto, o efectivo suinícola nacional
ascendia aos dois milhões de animais, representando um aumento homólogo de 2% e um aumento de 2,4% em comparação
com o período de declaração de Abril.
No que diz respeito às reprodutoras, foram declaradas 200.676
porcas, representando uma diminuição de 0,2% face ao efectivo
declarado em Abril e uma diminuição homóloga de 1,2% em relação a 2019.
Já no que diz respeito às futuras reprodutoras, foram declaradas 23.557 porcas ainda não cobertas, significando um aumento de 6% em relação ao número declarado em Agosto de 2019 e
um aumento de 3% em comparação com Abril.
Já no que diz respeito às classes de porcos de produção, foram
registadas 2.031.231 cabeças, um aumento de 2,7% comparativamente a Abril e 2,3% em comparação com o ano passado.
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Relativamente aos preços pagos ao produtor, o primeiro semestre de 2020 caracteriza-se por ser um período de elevada
oscilação dos preços, com dois trimestres bem distintos entre
si. No primeiro trimestre o preço médio foi nalguns casos superior a 2,00€/kg de carcaça, com o segundo trimestre a ficar
aquém dos 1,50€/kg de carcaça.
Ainda assim, estima-se que o preço médio do primeiro semestre de 2020 tenha sido o mesmo do ano 2019 (1,74€), 0,20€/kg
acima do preço médio registado no primeiro semestre de 2019.
Isto faz com que o volume de negócios semestral tenha ascendido aos 300 milhões de euros, mesmo com queda do volume
abatido, representando as exportações 30% do volume total de
negócios do primeiro trimestre.
2. EFECTIVO SUINÍCOLA | EVOLUÇÃO DOS PRINCIPAIS INDICADORES NACIONAIS
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Os dados acima reproduzidos reportam o período de Agosto de
declaração de existências de suínos desde que foi instituída a
obrigatoriedade deste instrumento de monitorização dos efectivos (2011). O efectivo reprodutor tem-se mantido estável, perto das 200.000 reprodutoras, considerando as raças industriais
(92,5%) e as autóctones (7,5%).
Em 2013 há a registar um pico mínimo relacionado com a adaptação às normas de bem-estar animal na fase de gestação
(porcas em grupo), que levou a intervenções nas explorações e
consequente vazios sanitários em muitos casos.
Em 2020 o efectivo reprodutor foi de 200.676 porcas, 46% localizado na NUTII do Centro, 38% no Alentejo, 9% na Grande Lisboa,
4% no Norte, 2% no Algarve e 1% nos Açores. A Região Autónoma
da Madeira tem um efectivo de apenas 99 porcas.

O indicador “futuras reprodutoras” é importante para avaliar a
taxa de reposição das explorações, bem como o crescimento do
número das unidades produtivas. Verifica-se uma estabilidade
pelos 20.000 efectivos, mas com tendência a aumentar consistentemente ao longo dos anos, desde 2013.
No ano 2020 esse aumento foi de 6% em comparação com o ano
passado, sendo registadas 23.557 porcas novas não cobertas.
O facto de o aumento constante deste indicador não encontrar correspondência com a variação do número total de reprodutoras indica que a idade de reforma das reprodutoras tem
diminuído, estando este dado na base da explicação da maior
eficiência produtiva da suinicultura nacional.

Em Agosto de 2020 foram declarados 2.031.231 porcos entre
todas as classes, um aumento de 45.969 cabeças comparativamente com o mesmo mês em 2019. Este aumento foi fortemente provocado pelo aumento da classe dos leitões com menos de 20 kg, uma vez que em Agosto de 2020 foram declarados
834.204 leitões, mais 36.525 do que em 2019.
3. PRODUÇÃO SUINÍCOLA | EVOLUÇÃO DOS PRINCIPAIS INDICADORES NACIONAIS

Relativamente aos abates, depois de uma grande variação no
volume de abates entre os anos 2011 e 2016, a partir de 2017
observa-se uma tendência de regularidade no primeiro semestre de cada ano. Na observância dos dados anuais denota-se
uma maior homogeneidade do volume de abates desde 2015,
ou seja, nos anos 2015 e 2016 o primeiro semestre caracterizou-se por ter um número de abates bastante superior ao segundo semestre, tendência que começou a equilibrar-se entre
semestres a partir de 2017.
Este dado sugere uma reorganização da indústria nacional que
se capacitou para manter estável o volume de abates ao longo
do ano, tendendo a debelar alguns efeitos de sazonalidade nos
preços da carne e dos animais vivos.
No primeiro semestre de 2020 foram abatidos menos 4,5% de
animais, correspondendo a menos 1,2% comparativamente a
2019. Foi no segmento dos leitões para assar que mais se fez
sentir a quebra de abates com uma variação negativa de 15,4%
em número e 12,3% em volume.
É ainda bastante assinalável o aumento de abate de reprodutoras, tendo sido abatidas no primeiro semestre de 2020 mais
1.072 reprodutoras (aumento de 45,6%) em território nacional
do que em 2019, sendo este dado concordante com a quebra do
efectivo total reprodutor de 1,2% do período de Declarações de
Existências de Abril para Agosto.

Os dados relativos aos porcos em produção dizem respeito ao
efectivo presente na exploração em Agosto de cada um dos
anos, no total de todas as classes de suínos.
Apesar da estabilidade no efectivo reprodutor, o número de
porcos em engorda tem aumentado à taxa de 1,83% por ano, indicando um aumento da produtividade e eficiência da produção.
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Analisando os preços semanais, o comportamento do mercado
foi bastante desviante do que se perspectivava no início do ano
de 2020. Ou seja, com os preços a baterem recordes no último
trimestre de 2019, esperava-se um ano de 2020 caracterizado
por preços altos.
O primeiro trimestre foi estável e dentro dos prognósticos, mas
a pandemia veio alterar o panorama com os preços a baixar cerca de 30% de Março para Junho.
No final do semestre já foi notória alguma retoma, impulsionada pela forte procura chinesa nos mercados internacionais.
4. COMÉRCIO INTERNACIONAL
1º Semestre

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Exportações
(M€)

58,8

60,2

69,4

62,2

64,3

90,1

Importações
(M€)

208,1

167,2

208,3

207,8

199,1

200,1

Saldo
Balança
Comercial (M€)

-149,3

-107

-138,9

-145,6

-134,8

-110

O primeiro semestre de 2020 foi o melhor em termos de desempenho das exportações dos últimos cinco anos e mesmo
de sempre. Nos dados apresentados pelo SIMA apenas há a
indicação do valor das exportações desde 2015, mas por extrapolação com os volumes exportados, é possível concluir que o
primeiro semestre de 2020 foi o semestre em que mais se exportou porco, carne e seus derivados.

Considerando os principais países terceiros com os quais Portugal se relaciona no comércio de carne de porco, Angola continuou a surgir em primeiro lugar no primeiro semestre de 2020,
representando 45% do volume de negócios.
Apesar de manter o primeiro lugar, até ao ano 2017 Angola representava mais de 80% do mercado externo português, evidenciando-se uma maior dispersão em termos de mercados externos nos últimos três anos.
China surge no segundo lugar com 35% de quota de mercado,
seguindo-se Cabo Verde, Japão e Suíça.

Este dado é de grande realce tendo em conta as circunstâncias
vividas no primeiro semestre de 2020. Em termos homólogos,
Portugal aumentou o seu volume de negócios externo em 40,1%.
As importações semestrais estão em linha com registadas nos
anos anteriores. Apenas no primeiro semestre de 2016 se registou uma quebra acentuada no valor das importações, o que
resultou que esse semestre tenha sido o semestre ímpar com
o melhor saldo da balança comercial dos últimos cinco anos.

No que diz respeito à exportação para países terceiros, o primeiro semestre de 2020 só foi superado pelo primeiro semestre
de 2015, no conjunto dos últimos cinco anos.
Este dado significa que as trocas intracomunitárias (nomeadamente com Espanha) foram determinantes no resultado do
primeiro trimestre, uma vez que representaram cerca de 50 milhões de euros, maioritariamente no comércio de porcos para
abate.
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Tabela 1 – Exportação de carne de porco para mercados externos dos 27 estados membros da UE (volume – toneladas)

Em termos relativos, Portugal foi o 12º país que mais exportou
carne de porco no primeiro semestre para países terceiros no
contexto da União Europeia, mantendo essa posição em Julho,
mas aproximando-se do 11º lugar da Finlândia.
É bastante paradigmático o desempenho das exportações alemãs que em Janeiro foram superiores a Espanha, mas em Julho
apresentam volumes exportados semelhantes aos da Dinamarca.
A Alemanha foi o país europeu com maiores constrangimentos provocados pela pandemia de COVID-19 durante o primeiro
semestre e as perspectivas podem não ser animadoras para o
segundo semestre com o surgimento da Peste Suína Africana
no país.
5. PERSPETIVAS PARA O SEGUNDO SEMESTRE
O segundo semestre de 2020 será o mais instável e de difícil
prognóstico de que há memória. Primeiramente a pandemia, e
particularmente o recrudescimento na Europa, provoca muita
volatilidade nos mercados.
Nesta fase não é crível que venha a ter o impacto nas trocas
comerciais como teve em Março e Abril (com a crise dos contentores de carga na China), mas os casos em matadouros continuam a ser ameaças bastante significativas.
Por outro lado, ainda são desconhecidos os impactos da Peste
Suína Africana na Alemanha e as suas consequências no mer-
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cado europeu.
Estes elementos de perturbação podem levar a uma verdadeira “tempestade perfeita” no mercado nacional, mas há factores
que concorrem no sentido contrário.
A relação EUA – China tem empurrado cada vez mais os chineses a fazerem negócios com a Europa e a China continua a ter
muitas necessidades de importação de carne de porco, apesar
de serem veiculadas notícias que o efectivo suinícola na China,
dizimado pela Peste Suína Africana, recuperará muito rapidamente. No entanto, ainda não será em 2020.
Na perspectiva da produção nacional, para além do crescimento
das relações comerciais directas com a China, o surgimento de
grandes complexos de abate em Espanha tem aumentado as
exportações de animais vivos para abate.
Importa, no entanto, que no segundo semestre de 2020 outros
processos de exportação fiquem fechados ou agilizados, como
é o caso das Filipinas e do Vietname.
A reorganização da indústria de abate com vista a satisfazer
novos mercados impulsionará o crescimento da produção. No
acompanhamento desta estratégia, destaca-se a o papel da
Organização Interprofissional FILPORC que desenvolverá a sua
actividade principal nas áreas de promoção e internacionalização.

NOTICIAS

MINISTRA DA AGRICULTURA APRESENTA “TERRA
FUTURA”
No decorrer da Agroglobal, a Ministra da Agricultura, Maria do
Céu Antunes, apresentou a Agenda Inovação - Terra Futura.
Pensada para a década, a Agenda de Inovação para a Agricultura | 20 | 30 pretende nortear a estratégia e as políticas do
sector.
Sempre em linha com as prioridades europeias e internacionais, esta Agenda terá em vista uma Agricultura ainda mais
sustentável, competitiva e inovadora, emissora e recetora de
conhecimento. Uma Agricultura próxima do consumidor, ligada
ao território e ao que é endógeno. Uma Agricultura de mãos dadas com o Ambiente e com a proteção da biodiversidade. Uma
Agricultura digital e tecnológica, sempre inclusiva e convicta de
que ninguém pode ficar para trás. Uma Agricultura do País, da
Europa e do Mundo. Uma Agricultura de todas e de todos.
No dia 13 de Outubro foi publicada em Diário da República a
Resolução do Conselho de Ministros nº 86 que aprova a Agenda
Inovação para a Agricultura 2020-2030
Agenda de Inovação para a Agricultura 2020 -2030
Parte I — Desafios e Compromissos

1. Os desafios e tendências do setor agroalimentar
1.1. Desafios e tendências globais
Desde a década de 80, a população mundial aumentou em 2,5
mil milhões, atingindo os 7,7 mil milhões de pessoas em 2019.
Apesar da desaceleração das taxas de crescimento da população nos últimos anos (taxas anuais próximas de 1%), o crescimento demográfico é ainda, e continuará a ser no futuro, um
fator impulsionador da procura alimentar. A par do aumento
da população mundial, tem-se registado um aumento do consumo per capita a um ritmo acelerado, facilitado pelo comércio
e pelo crescimento do rendimento, resultantes do incremento
das classes médias das economias emergentes e da aceleração
da taxa de urbanização, que conduzem ao consumo em maiores
quantidades e de produtos de maior valor.
Estes fatores levam a Food and Agriculture Organization of the
United Nations (FAO) a estimar que a procura de alimentos, à escala mundial, aumente entre os 40% e os 54%, entre 2012 e 2050.
Preveem-se igualmente alterações nas preferências dos consumidores e nos padrões de consumo, com particular incidência nos países desenvolvidos, resultantes de hábitos societais
e preocupações de saúde associados a uma população tendencialmente mais urbana e mais idosa, bem como fruto de questões ambientais, preocupações com o bem-estar dos animais,
com a preservação dos recursos ou relativas às alterações climáticas.
A título de exemplo, o crescimento do rendimento nas economias emergentes levou ao aumento do consumo de produtos
de maior valor, como a carne e os produtos lácteos, ao passo
que as crescentes preocupações societais e de proteção ambiental nas economias desenvolvidas têm levado os consumi-

dores a escolher mais alimentos certificados como biológicos e
nutricionalmente equilibrados.
A segurança alimentar e nutricional tem sido uma das prioridades sociopolíticas, tanto a nível global como nacional e regional, combinada com a emergente preocupação com a saúde
das populações. Com vista a reduzir as deficiências de micronutrientes, os problemas de obesidade e doenças associadas à
alimentação, cabe aos diferentes agentes do setor agroalimentar assumirem um papel ativo na sensibilização da população
e aos produtores o fornecimento de alimentos nutritivos para
uma alimentação consciente e saudável.
O setor agroalimentar enfrenta, assim, o desafio de aumentar
a disponibilidade total de alimentos e satisfazer a crescente
procura de um cabaz mais diversificado por parte dos consumidores, assegurando o cumprimento de normas de qualidade
mais elevadas (por exemplo, de segurança da cadeia alimentar
ou ambientais) e mantendo simultaneamente os alimentos a
preços acessíveis.
Igualmente, e no sentido de promover uma agricultura mais
sustentável, surge o desafio da resposta às alterações climá55
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ticas, de uma maior preocupação com a conservação dos solos,
do uso eficiente da água e energia, da redução das emissões
de poluentes atmosféricos, da conservação da biodiversidade
e preservação dos ecossistemas, assim como o desafio da promoção da economia (neste caso «agricultura») circular, tendo,
designadamente, maior atenção ao tratamento e destino final
dos efluentes pecuários, e à redução das perdas e desperdícios
alimentares (estimados em 1/3 da produção).
Para tal, é preciso renovar os stocks de capital, económico e natural, desenvolver novas soluções e implementar tecnologias
inovadoras. Atualmente, 45% da população mundial é considerada rural. O movimento de migração dos habitantes das zonas
rurais para as cidades indica que o setor, atualmente responsável por empregar cerca de 27% da população ativa mundial,
venha a diminuir a sua taxa de empregabilidade.
Além do mais, grande parte da mão-de-obra na agricultura é
«informal», carecendo de formação profissional e sendo caracterizada por uma elevada pluriatividade e sazonalidade. Estas
características afetam não só a eficiência produtiva, como tornam também difícil ter um conhecimento mais claro e preciso
da atividade agrícola, exercício fundamental para o desenho de
políticas que promovam, de forma eficaz, o emprego e a produtividade do trabalho no setor, melhorando assim o bem-estar e
reduzindo a pobreza das populações.
O forte processo de digitalização em curso e a evolução da adoção de tecnologias características da Indústria 4.0 que marcam
os nossos dias, permitem acelerar mudanças nos sistemas
agrícolas e alimentares para transformar a forma como os alimentos são produzidos, possibilitando, ainda, uma gestão mais
sustentável dos recursos naturais para enfrentar o contexto
atual de recursos limitados, e facilitando o comércio, bem como
a disseminação de informação quanto aos alimentos produzidos, fator amplamente valorizado pelos consumidores de hoje.
Adicionalmente, estas tendências tecnológicas melhoram a
qualidade dos serviços e a conetividade nos meios rurais.
Esta estratégia é promotora do equilíbrio entre os recursos ambientais e os recursos territoriais, atendendo às especificidades
das diferentes regiões, considerando as oportunidades, uma
maior qualidade ambiental, os desafios do desenvolvimento sustentável e de uma maior coesão económica e social, de
forma a criar mais oportunidades para os territórios e para as
populações.

1.2 - Desafios e tendências da Europa
O valor dos fluxos globais de comércio agroalimentar quintuplicou nas últimas três décadas e a Europa apresenta-se, simultaneamente, como o maior continente importador e exportador.
Só a União Europeia (UE) é responsável por cerca de 10% da produção mundial de alimentos e apresenta um volume de exportações agroalimentares acima dos 137 mil milhões de euros.
Adicionalmente, a cadeia agroalimentar na UE assegura 44 milhões de postos de trabalho, dos quais metade na agricultura.
De forma a continuar a assegurar a produção de alimentos seguros, de elevada qualidade nutricional e a preços acessíveis, a
Europa deverá fazer frente aos grandes desafios relacionados
com as restrições ao uso dos recursos naturais (terra, recursos
hídricos e biodiversidade), à elevada dependência da meteorologia, às alterações climáticas e ao aumento da incidência de
pragas e doenças emergentes.
A agricultura na UE poderá, ainda, evoluir para um patamar de
maior modernidade e sustentabilidade que:
• Estimule o emprego, o crescimento económico e o investi56

mento, contribuindo para a criação de valor acrescentado e a
melhoria do rendimento dos agricultores;
• Contribua para a prossecução dos objetivos ambientais e climáticos da UE, e explore o potencial da economia circular e da
bioeconomia sustentável;
• Reforce o tecido socioeconómico das zonas rurais, integrando
os agricultores e as zonas rurais na economia digital e promovendo a renovação geracional;
• Mobilize a investigação e promova a inovação para a prática
agrícola e junto dos mercados, de forma a responder aos desafios do setor e das zonas rurais.
Neste sentido, o próximo Quadro Financeiro Plurianual espelha uma vontade clara de transformar a economia da UE numa
economia moderna e eficiente, sob a alçada do Pacto Ecológico
Europeu (Green Deal), criar um sistema alimentar mais sustentável, prosseguindo a estratégia «Do prado ao prato» (Farm to
fork), a estratégia europeia para uma Bioeconomia Sustentável,
e ainda reforçar a investigação, a inovação, a digitalização e a
transferência de conhecimento e tecnologia, materializando-se
em iniciativas como o programa Horizonte Europa, já apresentado pela Comissão Europeia, que propõe um orçamento de
cerca de 100 mil milhões de euros para o período de 2021-2027,
o correspondente a cerca de metade do investido pela UE nos
últimos 30 anos em investigação e inovação.

2 - O quadro da Agricultura em Portugal
2.1 - Economia
A agricultura e as indústrias alimentares têm um peso significativo na economia nacional. O setor agroalimentar totaliza
cerca de 8,9% do Valor Acrescentado Bruto (VAB) português,
contabilizando os serviços ligados a toda a cadeia agroalimentar (e.g. comércio e restauração).
Só o setor da agricultura em Portugal emprega cerca de 8,4% da
população ativa e representa 1,4% do valor das exportações e 3,3%
do valor das importações de bens e serviços a nível nacional.
A agricultura é ainda responsável por cerca de 1,6% do VAB português, percentagem superior à de alguns dos grandes produtores agrícolas europeus como França (1,5%), Alemanha (0,6%) e
Reino Unido (0,5%).
O complexo agroalimentar (agricultura e indústrias alimentares
das bebidas e do tabaco), representa 3,9% do valor acrescentado
nacional, 10,7% do emprego, 11,3% das importações e 7,2 % das
exportações de bens e serviços (2019).
Em relação ao comércio internacional agroalimentar, salientase um maior ritmo de crescimento das exportações (5,1% ao
ano) face às importações de bens e serviços (2,9% ao ano) no
período 2010-2019, com efeitos positivos sobre o saldo comercial agroalimentar e, por consequência, da economia, ainda que
com as exportações a evoluírem a um ritmo inferior ao conjunto
da economia (6,2% ao ano).
Em particular em 2019, as importações agroalimentares foram
de 10 544 M€ e as exportações de 6727 M€.
2.2 - Organização da cadeia alimentar e fatores de produção
O número de agentes económicos envolvidos na cadeia de
abastecimento alimentar varia em função do nível da cadeia
(produção, transformação e distribuição).
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Em Portugal, aproximadamente 259 mil explorações agrícolas
produzem produtos agrícolas, dos quais uma parte segue para
transformação em 11 mil empresas da indústria agroalimentar.
Os produtos transformados são comprados por 48 mil empresas ligadas ao setor da distribuição alimentar, grossistas e retalhistas (30 empresas, com mais de 250 trabalhadores, geram
45% do VAB do setor), e por 76 mil empresas conexas ao setor
da restauração.
Portugal apresenta, ainda, uma grande diversidade de organizações produtivas e de estruturas agrárias. As 259 mil explorações agrícolas são, na sua maioria, de pequena dimensão,
com uma elevada concentração da Superfície Agrícola Utilizada
(SAU) num número reduzido de explorações agrícolas.
A SAU total é de 3,6 milhões de hectares, o correspondente a
39,5% do território nacional. Em termos de dimensão económica, predominam sobretudo explorações agrícolas de muito pequena dimensão (73%) às quais corresponde 52% do volume de
trabalho. As explorações de grande dimensão económica correspondem a 3,6% do total, e geram 60% do valor de produção.
Ao nível dos fatores de produção, Portugal enfrenta os mesmos
desafios mundiais e da UE, com algumas especificidades que
lhes conferem premência, como o maior impacto das alterações climáticas, a diversidade e condicionantes edafoclimáticas
e das estruturas agrárias, o envelhecimento da população e o
despovoamento de uma vasta área do território.
Se por um lado é verdade que a dinâmica do setor em Portugal
é atualmente marcada pela diminuição da terra arável e o substancial aumento das pastagens, bem como a acentuada diminuição do número de agricultores, de explorações agrícolas e do
volume de trabalho, por outro lado, a área média por exploração
é maior, os agricultores são mais profissionalizados, assiste -se
à extensificação agrícola numa área alargada e ao aumento de
sistemas de produção modernos e tecnologicamente diferenciados, sobretudo nas áreas irrigadas.
A prática agrícola em Portugal enfrenta fortes condicionantes
naturais, como os riscos crescentes de desertificação, a baixa
concentração de matéria orgânica nos solos, com agravamento
do índice de escassez hídrica em determinadas regiões do país.
Não obstante a redução da área irrigável nas últimas décadas,
nos últimos anos houve um aumento dos investimentos em
infraestruturas de rega mais eficientes e sustentáveis, e uma
redução das áreas de regadios tradicionais, em zonas de minifúndio.
No domínio da ação climática, a agricultura em Portugal é responsável por aproximadamente 10% das emissões nacionais de
Gases com Efeito de Estufa (GEE), uma evolução positiva que
traduz um decréscimo de cerca de 5% face a 1990 e representa
um valor inferior ao da média da UE (10,15%).
No entanto, esta evolução tem vindo a estabilizar, não se verificando a existência de uma redução de emissões, face ao ano
de 2005. Assim, a evolução dos últimos anos não se encontra
alinhada com as metas setoriais estabelecidas para o ano de
2020 e 2030, respetivamente, -8% e -11% (face a 2005), estabelecidas na Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2020,
de 10 de julho, que aprova o Plano Nacional Energia e Clima
2030 (PNEC 2030). Este facto reforça assim a necessidade de
uma forte aposta do setor na inovação e na descarbonização
dos processos produtivos. É de destacar o papel dos sistemas
agrícolas e agroflorestais no sequestro de carbono a partir do
solo e das plantas. Nos últimos anos, assiste-se a uma redução significativa das vendas de produtos fitofarmacêuticos
(um decréscimo de aproximadamente 43% de 2011 para 2018),
sendo de maior significado a queda nas vendas de fungicidas
(aproximadamente 57%) seguida dos inseticidas (cerca de 23%
no mesmo período).

2.3 - Produtores
Os produtores agrícolas em Portugal são dos mais envelhecidos da UE e dos menos jovens (54,6% têm 65 ou mais anos;
apenas 3,7% têm menos de 40 anos), sendo o acesso à terra
considerado como o maior constrangimento à instalação dos
jovens agricultores.
A maioria dos produtores singulares declara não ter formação
profissional agrícola, fazendo -se valer apenas da sua prática,
e grande parte dos que a recebe admite restringir-se à obrigatoriedade para a obtenção do certificado para uso e aplicação
de produtos fitofarmacêuticos. De facto, 71,4% dos produtores
agrícolas concluíram apenas o ensino básico e somente 5,8%
têm habilitações de ensino superior. O processo de migração
das zonas rurais para o litoral e para as cidades de média dimensão mantém-se, agravando o despovoamento de vastas
áreas do território nacional e o envelhecimento dessas populações rurais. Existe uma maior volatilidade dos rendimentos
agrícolas, há um aumento dos consumos intermédios e os
preços implícitos no produto agrícola estão a crescer abaixo da
inflação. A participação das mulheres no crescimento económico é estratégica, sendo de enorme importância o seu papel nas
áreas rurais e na agricultura, pela sua capacidade de inovação e
diversificação, pelo seu contributo na manutenção, conservação
e desenvolvimento das zonas rurais, na preservação de memórias e saberes tradicionais, e na garantia de uma alimentação e
nutrição saudáveis.
No entanto, continuam a encontrar obstáculos à sua participação plena na agricultura, nomeadamente ao nível das desigualdades de género e dependência económica, e sub-representação nas estruturas associativas locais e nos lugares de decisão.

3. A resposta aos grandes desafios: Orientações e instrumentos
de política que enquadram a Agenda
Vários passos têm sido dados a nível global, europeu e nacional,
por forma a mitigar e combater o impacto das alterações climáticas, proteger a saúde e a qualidade de vida dos cidadãos, preservar os ecossistemas e potenciar o rendimento das cadeias
de valor agroalimentares.

3.1 - A nível global
A preocupação pela temática do ambiente não é de agora. A
primeira iniciativa a nível global foi a Conferência das Nações
Unidas Sobre o Ambiente Humano, em 1972, em Estocolmo. A
Cimeira do Rio 92 foi marcante com a aprovação da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas;
Convenção sobre Diversidade Biológica, ou Convenção da Biodiversidade; e Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação.
O Acordo de Paris, assinado por 195 países em 2015, constituiu
-se como o acordo universal e vinculativo para a redução das
emissões de GEE para o período pós-2020.
Em 2016 surgiu a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, uma resolução da Organização das Nações Unidas (ONU)
com 17 objetivos - ODS - de transformação para as três dimensões do desenvolvimento sustentável (económica, social e ambiental), que representam a visão comum para a Humanidade e
um contrato social entre os líderes mundiais e as populações.
O setor agroalimentar assume um papel fundamental na prossecução de muitos destes objetivos como «Erradicar a fome»,
«Saúde de qualidade», «Produção e consumo sustentáveis»,
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«Ação climática», «Proteger a vida terrestre» e «Energias renováveis e acessíveis».
3.2 - A nível europeu
O primeiro grande passo dado pela Europa no sentido de endereçar os desafios do setor agrícola foi a Política Agrícola Comum
(PAC), parceria estabelecida em 1962 entre os agricultores e a
Europa, para apoiar os agricultores, melhorar a produtividade
do setor e dinamizar a economia rural, não descurando a luta
contra as alterações climáticas e a gestão sustentável dos recursos naturais, bem como a conservação do espaço e paisagens rurais na UE.
A 1 de junho de 2018, a Comissão Europeia apresentou propostas que visam melhorar a capacidade de resposta da PAC
aos desafios atuais e futuros, a fim de continuar a assegurar o
acesso a alimentos de boa qualidade e a apoiar o modelo agrícola europeu, promovendo a competitividade e sustentabilidade do setor agrícola.
A futura PAC pós 2020 está alicerçada em nove objetivos específicos:
• Assegurar um rendimento justo para os agricultores;
• Aumentar a competitividade;
• Reequilibrar os poderes na cadeia alimentar;
• Colaborar na luta contra as alterações climáticas;
• Proteger o ambiente;
• Preservar a paisagem e a biodiversidade;
• Apoiar a renovação geracional;
• Promover zonas rurais dinâmicas;
• Proteger a qualidade na alimentação e na saúde.
Em 2019, surgiu o Pacto Ecológico Europeu (Green Deal), o compromisso da Comissão Europeia para executar a Agenda 2030
e concretizar os ODS. Esta nova estratégia de crescimento visa
transformar a UE numa sociedade justa e próspera, com uma
economia moderna e competitiva, proteger e conservar os seus
recursos naturais, impulsionar a utilização eficiente dos recursos através da transição justa e inclusiva para uma economia
limpa e circular, restaurar a biodiversidade e reduzir a poluição,
com a ambição de atingir a neutralidade carbónica em 2050 e
proteger a saúde e o bem-estar dos cidadãos dos riscos e impactos ambientais. O Pacto Ecológico envolve a estratégia «Do
prado ao prato» (Farm to fork), com o objetivo de implementar
um sistema alimentar justo, saudável e amigo do ambiente, garantindo que os consumidores europeus beneficiam de uma alimentação saudável a preços acessíveis. A estratégia «Do prado
ao prato» pretende:
• Estimular o consumo sustentável de alimentos saudáveis a
preços acessíveis para todos;
• Reduzir o impacto ambiental em toda a cadeia alimentar;
• Expandir a agricultura biológica;
• Reduzir a dependência, o risco e o uso de pesticidas químicos
e antibióticos;
• Desenvolver uma agricultura inovadora e protetora da saúde
animal;
• Combater a fraude alimentar e reduzir o desperdício alimentar;
• Assegurar uma transição equitativa e inclusiva para os agricultores que permita a valorização dos mesmos na cadeia de
valor.
Também em 2019, a Europa comprometeu -se a atingir a neutralidade das suas emissões até 2050.
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3.3 - A nível nacional
A Agenda decorre não só das orientações, estratégias e planos
definidos pelo Governo português, mas também do trabalho
desenvolvido por diversas entidades de investigação e partilha de conhecimento. Mas é de destacar, em primeiro lugar, o
Programa do XXII Governo Constitucional, como guia orientador
fundamental desta Agenda.
O Programa estabelece a promoção de uma agricultura moderna, competitiva e orientada para os mercados, que contribua
para o crescimento económico, o emprego e o equilíbrio das
contas externas, capaz de assegurar uma alimentação segura
e saudável, com uma utilização sustentável dos recursos naturais (solo, água, biodiversidade), que responda ao desafio climático e que contribua para a coesão social e territorial.
As áreas agrícolas e pastoreadas extensivamente têm um papel relevante na proteção das florestas e conservação da natureza, por constituírem mosaicos com baixa carga combustível.
No entanto, é necessário garantir que as práticas da compostagem e a assistência técnica na renovação das pastagens substituem o tradicional recurso ao uso do fogo para a eliminação
dos sobrantes e queimadas em dias de risco.
No contexto nacional, onde o perigo de incêndios é crescente,
o futuro da viabilidade do território, menos exposto ao risco e
com florestas biodiversas passa pela capacidade de conseguirmos manter e fomentar os mosaicos agro-silvo-pastoris tradicionais, aproveitar os sobrantes agrícolas para a compostagem
e produção de energia e assegurar que há acompanhamento
técnico na gestão pastoril extensiva, em particular nas áreas
de montanha. A nível suprassetorial encontram-se diferentes
instrumentos de política como o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), o Portugal Digital, o
Programa Internacionalizar 2030, o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050, o Plano Nacional de Energia e Clima 2030, o
Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas
(P3AC), o Programa de Valorização do Interior, o Plano Nacional de Combate às Resistências aos Antimicrobianos, o Plano
Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, o Programa de
Transformação da Paisagem, o Plano Nacional da Água, o Plano
de Ação para a Economia Circular em Portugal, a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade para 2030,
entre outros. A nível setorial, destaca-se o Plano Estratégico
para a PAC que visa simplificar, modernizar e orientar o desempenho e os resultados do funcionamento da PAC, com vista a
assegurar o cumprimento dos nove objetivos europeus e, simultaneamente, responder às necessidades específicas dos
agricultores e comunidades rurais.
Entre as várias estratégias e planos, importa referir a Estratégia Nacional e Plano de Ação para a Agricultura Biológica, o
Plano de Ação Nacional para o Uso Sustentável de Produtos
Fitofarmacêuticos, o Programa Nacional para a Promoção da
Alimentação Saudável, a Estratégia Nacional e Plano de Ação de
Combate ao Desperdício Alimentar, a Estratégia Integrada para
a Promoção da Alimentação Saudável, a Estratégia Nacional
para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais e a Estratégia Nacional para a Promoção da Produção de Cereais.
A Agenda pretende, assim, dar o seu contributo para uma agricultura moderna e inovadora, que seja eficiente e se preocupa
com a saúde e o bem-estar da sociedade, valoriza os seus recursos endógenos e tem em conta as especificidades de todo
o território nacional e das diferentes tipologias de agricultores,
desde a pequena agricultura familiar à agricultura empresarial,
bem como os grandes desafios que Portugal enfrentará nos
próximos 10 anos, em matéria de agricultura e alimentação.
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Parte II - Agenda de Inovação
1. Porquê uma Agenda de Inovação para a Agricultura?
A Agenda surge como resposta aos desafios e tendências identificados anteriormente e que se fazem sentir no dia-a-dia da
sociedade e, em especial, no setor agroalimentar.
Neste âmbito, importa identificar as necessidades e as prioridades para o desenvolvimento do setor agroalimentar em Portugal:
• Criar uma sociedade mais informada e consciente sobre as
suas escolhas, ciente dos contributos e impactos do setor
agroalimentar na sua saúde e bem-estar;
• Valorizar os nossos recursos endógenos, gerir de forma sustentada os nossos recursos naturais, tendo por base uma gestão territorial integrada, e combater o despovoamento, através
do desenvolvimento do tecido socioeconómico dos territórios
rurais;

• Mobilizar os produtores em torno de uma cadeia de valor mais
organizada, capacitada e inclusiva, em prol de uma agricultura
mais competitiva e sustentável, económica, ambiental e socialmente;
• Fortalecer e adequar o ecossistema de inovação agrícola às
necessidades reais do setor, e promover uma Administração
Pública cada vez mais moderna e eficaz, ao serviço da sociedade e dos produtores;
• Atrair mais recursos, financeiros e humanos, para o setor
agroalimentar, dinamizando o acesso a novas fontes de financiamento e captando jovens qualificados.
A Agenda tem igualmente em conta os instrumentos políticos
orientadores apresentados no capítulo anterior, em especial o
Programa do XXII Governo Constitucional, e assume cinco grandes intenções estratégicas para a próxima década, materializadas em cinco grandes metas que espelham a ambição de todo
o setor:

PALAVRAS-CHAVE

INTENÇÃO ESTRATÉGICA

Confiança e Segurança

Mais Saúde.
Aumentar, em 20%, o nível de adesão à
Alcançar uma população mais saudável, através da Dieta Mediterrânica.
promoção de um sistema alimentar mais saudável e
sustentável, e de uma maior consciência em relação à
qualidade dos alimentos, à segurança e equilíbrio nutricional dos mesmos e à valorização do consumo dos
produtos de época, pequenos ruminantes autóctones
e das cadeias curtas de distribuição, bem como a promoção do uso responsável dos antimicrobianos em
agropecuária, com vista à redução da emergência das
resistências antimicrobianas.

META ATÉ 2030

Diversidade, igualdade e
intergeracionalidade.

Mais Inclusão.
Instalar 80 % dos novos jovens agriculGarantir uma agricultura mais inclusiva, igualitária e tores nos territórios de baixa densidaintegrada, que não deixa ninguém para trás, promo- de.
vendo a cooperação intergeracional e integrando todos
os agentes da cadeia de valor, potenciando a atração
de mais jovens para os territórios rurais e para a atividade agrícola, valorizando igualmente a agricultura
familiar, bem como promotora da igualdade entre mulheres e homens.

Competitividade

Mais Rendimentos.
Aumentar o valor da produção agroaliCriar melhores condições para o aumento do rendi- mentar em 15%
mento para os produtores, de forma a tornar a atividade agrícola mais rentável, atrativa e competitiva, promovendo a fixação de pessoas nos meios rurais.

Sustentabilidade

Mais Futuro.
Mais de metade (+50%) da área agrícola
Desenvolver um país melhor para as novas gerações, em regimes de produção sustentável
pela melhor resiliência do território e dos seus agentes reconhecidos.
para as alterações climáticas, por uma gestão sustentável dos recursos naturais, pela proteção ambiental e
por uma maior valorização dos nossos produtos endógenos, da atividade agrícola e pecuária extensiva.

Conhecimento

Mais Inovação.
Aumentar em 60% o investimento em
Criar e partilhar conhecimento para potenciar a inova- investigação e desenvolvimento (I&D).
ção no setor agroalimentar, de forma a corresponder
às novas necessidades dos consumidores e a privilegiar a introdução de novas tecnologias no setor agrícola, garantindo a capacitação de todos e todas.
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2. Arquitetura da Agenda: Pilares e Eixos estratégicos

Agenda:
• Sociedade - Cidadãos conscientes do papel da sua alimentação na promoção da sua saúde e bem-estar;

A Agenda assume as metas do Programa do XXII Governo Constitucional, algo que se materializa nas cinco grandes intenções
estratégicas e nas suas respetivas cinco metas.

• Território - Agentes do território que protegem o planeta e
valorizam os recursos naturais;

Para que esta concretização seja possível, é necessário definir
um conjunto de iniciativas para que todos possam ser mobilizados na implementação desta Agenda e se transformem em
agentes de mudança.

• Cadeia de valor - Produtores inovadores e competitivos à escala global;
• Estado - Agentes de políticas públicas que apoiam a agricultura e promovem o seu desenvolvimento.

Assim, as intenções estratégicas desta Agenda recaem sobre
quatro grupos principais de destinatários: os cidadãos, os agentes do território, os produtores (agricultores, proprietários rurais
e indústria) e os agentes de políticas públicas.

Os pilares desta Agenda contribuem para organizar as diferentes iniciativas em torno de um total de 10 eixos estratégicos,
os quais estão associados aos objetivos do Programa do XXII
Governo Constitucional:

Estes grupos traduzem -se nos quatro pilares fundamentais da
Pilar

Eixo Estratégico

Objetivos de 2º nível do Programa do Governo

I. Sociedade

I.1 Promoção da Dieta Mediterrânica e de uma ali- Evoluir para uma agricultura mais sustentável.
mentação equilibrada, diversificada e sustentável.
Evoluir para uma agricultura mais sustentável.
I.2 Promoção da saúde animal e da sanidade vegetal.

II. Território

II.1 Combate às alterações climáticas

Evoluir para uma agricultura mais sustentável.
Apostar no regadio eficiente e sustentável.
II.2 Valorização e gestão sustentável dos recursos Apoiar a pequena agricultura e o rejuvenescimento
naturais e genéticos
do setor.
II.3 Reforço do tecido socioeconómico dos territórios
rurais.

III. Cadeia de Valor

III.1 Inovação e digitalização da agricultura
III.2 Internacionalização das cadeias de valor

Evoluir para uma agricultura mais sustentável.
Restabelecer o equilíbrio nas cadeias de valor agrícolas, pecuárias e silvo-industriais.
Evoluir para uma agricultura mais sustentável.

III.3 Gestão sustentável da energia
IV. Estado

IV.1 Dinamização da rede nacional de inovação da Evoluir para uma agricultura mais sustentável.
agricultura.
Defender uma PAC pós-2020 mais justa e inclusiva.
IV.2 Modernização e simplificação

Considerados os eixos estratégicos e a sua articulação com o Programa do XXII Governo Constitucional, a Agenda apresenta um
conjunto de 15 iniciativas emblemáticas, que pretende implementar até 2030, cujo detalhe se apresenta no capítulo seguinte:

Eixo Estratégico

Iniciativa Emblemática

I.1. Promoção da Dieta Mediterrânica e de uma alimentação
equilibrada, diversificada e sustentável.
I.2. Promoção da saúde animal e da sanidade vegetal
II.1. Combate às alterações climáticas
II.2. Valorização e gestão sustentável dos recursos naturais e
genéticos
II.3. Reforço do tecido socioeconómico dos territórios rurais
III.1. Inovação e digitalização da agricultura
III.2. Internacionalização das cadeias de valor
III.3. Gestão sustentável da energia
IV.1. Dinamização da rede nacional de inovação da agricultura
IV.2. Modernização e simplificação

1. Alimentação sustentável.
2. Uma Só Saúde.
3. Mitigação das alterações climáticas.
4. Adaptação às alterações climáticas.
5. Agricultura circular.
6. Territórios sustentáveis.
7. Revitalização das zonas rurais.
8. Agricultura 4.0.
9. Promoção dos produtos agroalimentares portugueses.
10. Excelência da organização da produção.
11. Transição agroenergética.
12. Promoção da investigação, inovação e capacitação.
13. Rede de Inovação.
14. Portal Único da Agricultura.
15. Reorganiza.
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Parte III — Modelo de Implementação e Governação
1. Modelo de Acompanhamento e Monitorização da Agenda
A Agenda, sendo o documento orientador da política agrícola
em Portugal para a próxima década, carece de um modelo de
implementação e governação pragmático, ágil e que permita
envolver todos os agentes na concretização das metas definidas, dentro dos prazos acordados.
Para concretizar as metas definidas na Agenda, o modelo de
implementação e governação tem de estar centrado nos derradeiros destinatários das iniciativas previstas nesta Agenda: os
cidadãos e os produtores.
Os cidadãos, sendo os destinatários finais dos produtos agrícolas, são o último elo da cadeia de distribuição. É o cidadão que
valoriza o produto que consome e que está disposto a pagar
mais, se o produto for de maior valor para a sua alimentação e
bem-estar.
É o cidadão que tem a última palavra no que diz respeito à escolha que possa realizar. Cidadãos mais conscientes e informados
optam por melhores alimentos, nutricionalmente equilibrados
e seguros, produzidos de forma mais sustentável, de origem na
produção nacional ou local.
Por isso, o modelo de implementação e governação desta Agenda coloca os cidadãos no epicentro da governação. Os cidadãos
são a face visível da procura dos bens alimentares e serviços
associados.
Os produtores representam o lado da oferta. São os agricultores individuais, as suas famílias, as empresas, as organizações
de produtores e as cooperativas que trabalham todos os dias,
para produzir bens agrícolas e alimentos que satisfaçam as necessidades da procura no mercado.

para a implementação das iniciativas da Agenda) tenham um
papel fundamental de envolvimento, dinamização e melhoria
do contexto, para que os produtores tenham sucesso e contribuam para o desenvolvimento económico e social, assim como
para a preservação da riqueza ambiental.
O modelo de implementação e governação desta Agenda convoca e integra os Agentes do Território através do Conselho
Consultivo, e os Agentes de Políticas Públicas através do Conselho Interministerial.
A missão do Conselho Consultivo é fazer ouvir e envolver os
agentes de proximidade, para que as iniciativas previstas nesta
Agenda possam ser mais facilmente executadas, apoiando os
produtores a valorizar a sua produção e a chegar com maior
eficácia junto dos consumidores.
A missão do Conselho Interministerial centra-se em envolver
e articular todas as áreas governativas que contribuem para a
concretização das metas previstas nesta Agenda, assegurando
a coordenação global da Agenda e a sua monitorização.
O Ministério da Agricultura tem em si a responsabilidade de definir a estratégia e implementar a Agenda, mobilizando os seus
recursos para apoiar a concretização das várias iniciativas emblemáticas, rumo a uma agricultura mais inovadora, mais competitiva, mais sustentável e mais inclusiva.
1.1.

Conselho Interministerial

O Conselho Interministerial integra as áreas governativas que
contribuem para a implementação das iniciativas emblemáticas
da presente Agenda, reunindo uma vez por ano, para analisar os
resultados e propor ajustamentos ao Ministério da Agricultura.
É composto por diversas áreas governativas, assegurando a
correta articulação da Agenda com os interesses dos diferentes
setores de atividade económica:

Os produtores são cruciais para o abastecimento do mercado,
para o funcionamento das cadeias de distribuição, assegurando
produtos seguros, de qualidade e a preços acessíveis.

•

Economia e da transição digital;

•

Negócios estrangeiros;

Estes são agentes económicos, cujo bem-estar depende dos
rendimentos da atividade agrícola e do escoamento da produção agroindustrial. Sendo o mercado global, os consumidores
e os cidadãos são cada vez mais exigentes, pelo que os produtores são pressionados a inovar nos produtos, processos ou
sistemas de produção agrícola, para tornar a produção mais
competitiva e sustentável.

•

Finanças;

•

Justiça;

•

Modernização do Estado e da administração pública;

•

Planeamento;

Os cidadãos e os produtores, agrícolas e agroalimentares, são
o centro e o foco principal de toda a Agenda. Como a produção
agrícola em Portugal é muito fragmentada e com fortes assimetrias no mercado, o modelo de implementação e governação
da Agenda procura ajudar os produtores a chegar com maior
eficácia aos cidadãos e a colherem maiores retornos sobre os
investimentos e obterem melhores remunerações das atividades realizadas.

•

Ciência, tecnologia e ensino superior;

•

Educação;

•

Trabalho, solidariedade e segurança social;

•

Saúde;

•

Ambiente e da ação climática;

•

Coesão territorial;

•

Agricultura;

•

Mar.

Daí que, quer os Agentes do Território (os municípios, as comunidades intermunicipais, as associações de desenvolvimento
local, as escolas profissionais, as instituições de ensino superior, as confederações e associações empresariais, entre tantos
outros) como os Agentes de Políticas Públicas (as diferentes
áreas governativas e respetivos organismos que contribuem
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Caberá ao próprio Conselho preparar e aprovar o seu regulamento interno, que define o modelo adequado de funcionamento e organização.
1.2. Conselho Consultivo
Ao Conselho Consultivo compete pronunciar-se sobre a avaliação e ajustamentos da Agenda e sobre outras matérias solicitadas pelo Conselho Interministerial.

1.3. Ministério da Agricultura
O Ministério da Agricultura, por sua vez, é responsável pela definição da estratégia para a Agenda e executa e acompanha as
iniciativas, a par com todas as entidades encarregues da implementação e monitorização da Agenda.
Uma lista não exaustiva destas entidades inclui:
•

GPP;

•

INIAV, I. P.;

•

DGADR;

•

DGAV;

•

IFAP, I. P.;

•

IVV, I. P.;

• AJAP - Associação dos Jovens Agricultores de Portugal;

•

IVDP, I. P.;

• ANESPO - Associação Nacional de Escolas Profissionais;

•

DRAPs;

• ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses;

•

AG do PDR.

• CAP - Confederação dos Agricultores de Portugal;

Todas as entidades responsáveis pela implementação das iniciativas desta Agenda serão responsáveis por elaborar os planos de projeto com as ações, metas, Key Performance Indicator
(KPI) e propostas de orçamento, após aprovação da Agenda.

Este Conselho integra vários stakeholders do setor agroalimentar e da sociedade civil, e reúne anualmente, para dar o seu parecer ao Conselho Interministerial.
É composto por:
•AGROBIO — Associação Portuguesa de Agricultura Biológica;
• AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares
de Portugal;

• CCISP - Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos;
• CIP - Confederação Empresarial de Portugal;
• CNA - Confederação Nacional de Agricultura;
• CNJ -Confederação Nacional dos Jovens Agricultores de Portugal;
• CONFAGRI -Confederação Nacional de Cooperativas Agrícolas
e do Crédito Agrícola de Portugal;
• CPADA - Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente;
• CRUP - Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas;
• FIPA - Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares;
• FMT - Minha Terra - Federação Portuguesa de Associações de
Desenvolvimento Local;
• Ordem dos Nutricionistas;
• PortugalFoods;
• Portugal Fresh;
• E ainda personalidades de reconhecido mérito e outras entidades a convidar.
O Conselho Consultivo preparará e aprovará o seu regulamento interno, que define o modelo adequado de funcionamento e
organização.
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O GPP assegura a monitorização dos indicadores e metas da
Agenda e a sua partilha com outros planos relevantes, como o
Plano nacional de gestão integrada dos fogos rurais.
O Ministério da Agricultura é ainda responsável pela concertação com as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.
2. Cronograma
A implementação da Agenda ocorrerá no período 2020-2030,
bem como as atividades de comunicação e revisão associadas.
A começar já no segundo semestre de 2020, as entidades responsáveis pela implementação de cada iniciativa devem elaborar os seus planos de projeto.
Preveem-se três grandes momentos de comunicação, um no
segundo semestre de 2020 para o lançamento da Agenda e em
dois momentos posteriores, em 2023 e 2027, para comunicar
eventuais ajustes às iniciativas e ou potenciar a implementação
das mesmas.
A monitorização da Agenda far-se-á ao longo de todo o período
2020 -2030, incluindo as avaliações intercalares no primeiro semestre de cada ano, a começar em 2021.

Terra Futura | Fazer crescer a Agricultura, inovando-a e entregando -a à próxima geração.
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REVISÃO DA ENEAPAI APRESENTADA EM LEIRIA

Leiria foi palco, no dia 29 de setembro, da apresentação da revisão da Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários
e Agroindustriais. Com a presença do Secretário de Estado da
Agricultura e Desenvolvimento Rural e da Secretária de Estado
do Ambiente, foi apresentada a estratégia para aquele que é
designado de 1º tomo da ENEAPAI que segmenta a política a
adotar para os sectores da suinicultura e bovinicultura.
No novo documento, é reconhecida a importância económica
e social que as atividades agropecuárias e agroindustriais têm
para o país e para muitas das suas regiões e do esforço desenvolvido por alguns destes setores nos últimos anos para fazerem face ao novo enquadramento legislativo, nacional e comunitário. No entanto, persistem ainda problemas ambientais em
algumas das bacias hidrográficas de Portugal continental, que
decorrem, entre outras razões, das más práticas associadas à
gestão dos efluentes gerados por algumas destas atividades
em determinadas regiões.
A meta da nova legislação passa pela melhoria da qualidade das
MAg das regiões hidrográficas do continente e abrangendo o
setor pecuário, em regime de produção intensivo, em particular
as explorações pecuárias que ainda não dispõem de soluções
que assegurem o cumprimento da legislação em vigor.
A ENEAPAI dá ênfase à urgência na resolução dos problemas
ambientais diagnosticados, em particular na qualidade das
massas de água, e onde as partes interessadas, sem distinção,
têm um papel e um contributo significativo e decisivo para a
solução.
Na sua intervenção, o Secretário de Estado da Agricultura, Nuno
Russo, enaltece as ações já levadas a cabo pelo setor, salientando que esta estratégia vem criar oportunidades de dar suporte a essas mesmas ações.

Leia em seguida a intervenção do Secretário de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural na íntegra:
“Uma primeira palavra de agradecimento e reconhecimento ao
Norberto Correia e à Katila Ribeiro, que acabaram de apresentar
resumidamente a Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais, sem esquecer a Susana Pombo,
mas também à Direção Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural e à Agência Portuguesa do Ambiente, e neles, a
todas e todos quantos contribuíram para hoje estarmos aqui,
nesta sessão de apresentação. Um reconhecimento totalmente justificado pelo trabalho que desenvolveram ao longo dos
últimos meses: intenso, colaborativo e partilhado, uma saudável, e desejável, articulação entre o Ministério do Ambiente e
da Ação Climática e o Ministério da Agricultura. Um documento
estratégico resulta sempre de muita reflexão, aplicação de co63
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nhecimento, análise, tratamento de dados e avaliação. Muito
trabalho acumulado que envolveu diversos interlocutores interessados, numa articulação estreita e persistente, o que permitiu definir uma implementação consensualizada e integrada,
com vista à valorização e tratamento dos Efluentes, em linha
com os novos objetivos relacionados com a descarbonização e
a economia circular, sem esquecer a importância dos setores
agropecuários e agroindustriais envolvidos.
No atual contexto da produção agropecuária do país, continua
a verificar-se a existência de uma situação não resolvida ao
nível dos efluentes pecuários, e do seu impacto ambiental, em
particular aqueles que continuam sem ser devidamente tratados ou encaminhados, com consequências que poderão ter
implicações na sustentabilidade das explorações, atendendo à
futura regulamentação comunitária, mais exigente em termos
ambientais.
Contudo, é reconhecido pelo setor, em particular o da suinicultura, que a questão da gestão dos efluentes pecuários e o desempenho ambiental geral das explorações agropecuárias, é o
maior desafio da atualidade e no futuro próximo.
Por outro lado, a estratégia reconhece a importância económica
e social que as atividades agropecuárias têm para o país, e para
nossa soberania alimentar, especialmente para muitas das
regiões, apesar de nem sempre compreendidas, e da falta de
reconhecimento do esforço desenvolvido pelas mesmas, para
fazerem face aos novos enquadramentos legislativos, nacionais e comunitários.
Mas que esta estratégia também reconhece, assumindo a diversidade, as especificidades e a necessidade de abordagem
caso a caso, das soluções mais adequadas.
Desta forma, a ENEAPAI potencia a contribuição positiva do
setor agropecuário para a resolução da situação existente, e
para o cumprimento do normativo ambiental, agrícola e de ordenamento do território, privilegiando o envolvimento e o compromisso dos intervenientes na concretização das medidas
propostas, em particular no desenvolvimento de ações a nível
regional e local. Dito isto, a execução e o sucesso do ENEAPAI
está fortemente dependente:
(i) das diligências que os intervenientes chamados a participar
neste esforço nacional adotarem na implementação das medidas propostas;
(ii) do papel que os diversos organismos da administração central e local desempenharem nos processos de licenciamento,
acompanhamento, controlo e fiscalização das obrigações legais,
nomeadamente em matéria ambiental e agronómica;
(iii) da capacidade dos setores para adotarem soluções que possibilitem um importante contributo para a resolução sustentável dos problemas ambientais.
Esta é uma estratégia sustentável e assume o território enquanto recurso que é necessário gerir e valorizar globalmente
com equidade, a partir de uma visão integrada que contribui,
igualmente, para o reforço e competitividade setorial e, por
consequência, para a revitalização e coesão do território. Uma
vez que a ENEAPAI tem presente a importância da promoção
de práticas agronómicas e ambientais, que se traduzam na
utilização sustentável dos recursos existentes, dá preferência
e primazia à valorização agrícola de efluentes agropecuários,
conferindo prioridade, como sistema natural, enquanto destino
privilegiado para estes efluentes, processo que se encontra alinhado com os princípios da economia circular.
E prevê ainda o encaminhamento do efluente pecuário rema64

nescente para outras soluções de valorização e tratamento, individuais ou coletivas, considerando igualmente a conjugação
de tratamentos, através da combinação, por exemplo, entre valorização agrícola e energética, mas também de solução pública
como destino final dos efluentes.
Permitam-me destacar a articulação que a, recentemente
apresentada Agenda da Inovação para a Agricultura 2030 tem
com a ENEAPAI, como é o caso da Iniciativa sobre a Agricultura
Circular que integra a Linha de Ação Biogás, que pretende promover soluções integradas de tratamento dos efluentes agropecuários associados à recuperação de biogás para produção de
energia. Mas também a iniciativa da Mitigação das Alterações
Climáticas que integra a Linha de Ação Efluentes Pecuários, que
pretende desenvolver e adotar sistemas de gestão de estrumes
e outros efluentes pecuários com menores emissões de gases
efeito de estufa. Ao nível da investigação sobre a matéria em
causa também existem estudos em desenvolvimento como a
viabilidade de infraestrutura, de recolha, processamento e valorização dos efluentes pecuários, e ainda abordagens estratégicas à valorização agronómica/energética dos fluxos gerados na
atividade agropecuária.
O próprio setor da suinicultura não se deixou ficar para trás, e
elaborou um Roteiro para a melhoria ambiental das explorações suinícolas, com o intuito de introduzir medidas que tornem
as exportações suinícolas mais sustentáveis do ponto de vista
ambiental, apresentou a solução de segmentação de ciclo, pela
deslocalização das explorações para outras regiões, compatibilizando-as com os instrumentos de gestão territorial e ambiental, e gestão sustentada dos efluentes pecuários através
da valorização dos efluentes pecuários, e ainda pelo objetivo
de instalação de uma infraestrutura que possa dar resposta à
testagem e posterior validação técnica e cientifica de produtos
e equipamentos.
A ENEAPAI 2030 permite identificar oportunidades suscetíveis
de consolidar processos de desenvolvimento, e de ordenamento do território diferenciados, inovadores e sustentados e
aponta para a necessidade da definição de diferentes modelos
de gestão alternativos, que contribuam para a valorização e o
tratamento de efluentes produzidos pelos setores agropecuários e agroindustriais. Concluo a minha intervenção destacando
o objetivo de se ultrapassar a atual situação de desequilíbrio
entre os recursos ambientais e os recursos territoriais, atendendo às especificidades das diferentes regiões, numa visão
estratégica integrada, considerando as oportunidades e os desafios do desenvolvimento sustentável e de uma maior coesão
económica e social ao nível nacional, de forma a garantir maior
qualidade ambiental e maiores oportunidades para os setores
económicos, e para as populações. A Estratégia Nacional para
os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais dá ênfase à urgência na resolução da situação ambiental conhecida, e onde as
partes interessadas, sem distinção, têm um papel e um contributo significativo e decisivo para a sua resolução.
Claro que nada disto é possível sem o genuíno envolvimento, e
compromisso, de todos os intervenientes envolvidos, sem exceção, produtores, estado, autarquias, contribuindo para a competitividade do setor agropecuário, e consequentemente a requalificação e coesão territorial, de modo a impedir ou atenuar
o impacto no ambiente, nomeadamente nos recursos hídricos.
O diagnóstico está feito, a estratégia apresentada, agora falta a
sua concretização, os agricultores e os produtores fazem parte
da solução, contamos convosco, contem connosco, com o Ministério da Agricultura e do Ministério do Ambiente e da Ação
Climática.
Obrigado pela vossa atenção, vamos a isso, vamos ao trabalho.”
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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
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ACTIVIDADES FPAS - 3º TRIMESTRE 2020

JULHO
02 – Webinar “O impacto da COVID-19 nos
mercados” - Videoconferência
15 – Reunião de Direcção FPAS - Montijo
15 – Reunião GT Porco.PT – Montijo
17 – Recolha de Efluente – Leiria
22 – Reunião Secretária de Estado do Am		
biente e Secretário de Estado da Agricul
tura – Lisboa
24 – Conselho Geral LGMA – Santarém
29 – Reunião de Direcção FPAS - Montijo
AGOSTO
03 – Reunião Ministra da Agricultura
Videoconferência
07 – Reunião Vereador da Câmara Municipal
de Alcobaça, João Santos - Alcobaça

Associações Federadas
FPAS

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
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SETEMBRO
10 – Reunião de Direcção FPAS - Montijo
10 – Reunião GT Porco.PT - Montijo
11 – Apresentação Agenda Inovação - Cartaxo
14 – Assembleia Geral CONFAGRI – Oliveira
de Azeméis
16 – Reunião FMV – Lisboa
16 – Reunião ESAS – Lisboa
16 – Reunião R2 - Lisboa
16 – Assinatura InovTechAgro – Oeiras
16 – Reunião de Direcção FILPORC – Lisboa
18 – Reunião GT Carne de Porco
COPA-COGECA – Videoconferência
21 – Auditoria DG SANTÉ – Lisboa
21 – Reunião Advogado FPAS – Montijo
23 – Reunião de Direcção FPAS – Montijo
23 – Reunião Assessora da Ministra da
Agricultura – Videoconferência
24 – Reunião Let’s Talk About Pork
Videoconferência
29 – Reunião Centro Nacional de Competências para as Alterações Climáticas
do Sector Agroflorestal – Videoconferência
30 – Reunião R2 - Videoconferência

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 QUE A CARNE DE PORCO É RICA EM PROTEÍNAS
E EM VITAMINAS B6 E B12 QUE CONTRIBUEM PARA
O NORMAL FUNCIONAMENTO DO SISTEMA IMUNITÁRIO.

ABSOLUTAMENTE VERDADEIRO

DESCOBRE A VERDADE EM LETSTALKABOUTEUPORK.COM
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