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Caros Suinicultores,

EDITORIAL

“A Comissão
Europeia aprovou o
Plano de Controlo e
Erradicação da
Doença de
Aujeszky. Esta foi
(e continuará a ser),
sem dúvida, uma
parceria público
-privada bem-sucedida entre a
administração
pública e o sector
da suinicultura.”

É na recta final de um ano extremamente complicado para todos, quer a nível
profissional, quer a nível pessoal, que surgem duas boas notícias para a suinicultura
portuguesa que nos fazem encarar o próximo ano com optimismo.
A primeira é sobre o início da concretização de um projecto há muito ambicionado
por esta Federação: a assinatura do protocolo de parceria entre a FPAS e a Escola
Superior Agrária de Santarém para o desenvolvimento do Centro Tecnológico para a
Suinicultura.
Este foi o primeiro passo dado no sentido de criar uma infraestrutura que vem aportar
para o sector significativas mais-valias nas valências da formação profissional,
da validação técnica de processos e produtos, da inovação tecnológica, da gestão
ambiental e da promoção da actividade.
Se a importância deste projecto para o sector é inquestionável, a presença do Secretário
de Estado da Agricultura e da Secretária de Estado do Ambiente é evidência que para
o país também é.
Aos dois governantes agradeço o estímulo que deram ao sector com a sua presença,
aproveitando para agradecer especialmente ao Engº Nuno Russo que cumpriu nesta
sessão o seu último acto público enquanto secretário de estado, o que tem um
simbolismo especial por ter acontecido na sua terra, relativo a um projecto que ele
tanto impulsionou e junto de um sector com o qual desenvolveu uma tão forte relação
de cooperação institucional ao longo do último ano.
A segunda boa notícia era esperada ainda há mais tempo. A Comissão Europeia
aprovou o Plano de Controlo e Erradicação da Doença de Aujeszky.
Esta foi (e continuará a ser), sem dúvida, uma parceria público-privada bem-sucedida
entre a administração pública e o sector da suinicultura. Oito anos depois do decretolei que instituiu o PCEDA, atingimos os requisitos, não só para a apresentação do
Plano à Comissão Europeia, como para a sua aprovação.
Nesta hora não podemos deixar de reconhecer o grande trabalho, e até o
empenhamento pessoal, das equipas da DGAV que liderou todo o processo e a da
FPAS, tal como o esforço de todos os produtores e técnicos envolvidos que, com
determinação e persistência, alcançaram este objectivo. Houve muito trabalho, muito
querer, muito quilómetro percorrido, muita chamada à razão, mas chegamos ao fim de
uma primeira etapa de um processo que tem ainda um longo caminho para percorrer
e que nos exigirá a nós, produtores, maior responsabilidade.
Um agradecimento especial à coordenadora nacional do PCEDA, Dra. Margarida
Bairrão, pelo trabalho e pela envolvência que soube criar em torno deste projeto, ao
Dr. Nuno Brito, secretário de estado da Agricultura que na primeira reunião connosco
acreditou, aceitando publicar o decreto-lei que institui o PCEDA, ao Mariano Herrero,
coordenador do Plano Espanhol, que não poupou esforços para estar ao lado da
produção nacional, oferecendo com a sua experiência, a colaboração e saber que
permitiu que alcançarmos este resultado.
Caros suinicultores, ultrapassamos uma etapa importante, mas a nossa corrida está
longe de estar concluída. Não tiremos o pé do acelerador.
Saudações suinícolas e votos de um próspero ano de 2021.
Vitor Menino
Presidente da FPAS
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SUINICULTURA 4.0 DESAFIOS E
OPORTUNIDADES NO HORIZONTE 2030

LUÍS ALCINO DA
CONCEIÇÃO
MInovTechAgro
Professor Adjunto do
Instituto Politécnico de
Portalegre

De acordo com a Organização das Nações Unidas
para Agricultura e Alimentação, a carne suína é
a carne mais consumida no mundo (36%). Neste
contexto a União Europeia e Portugal atravessam
um momento de crescimento dos seus mercados
fruto das exportações para a Asia e em particular
para a China em resultado dos problemas sanitários que afetam estes países, nomeadamente os
resultantes da peste suína africana, febre aftosa
e peste suína clássica, ainda que este cenário se
possa inverter no espaço temporal dos próximos
2 ou 3 anos conduzindo a mais uma crise a que
o setor não é alheio. Junto com esta realidade, a
atual pandemia cujo fim está longe de ser conhecido, perturba a montante e a jusante da cadeia de
produção o normal funcionamento do setor, desde
o regular abastecimento de matérias-primas até
às dificuldades sentidas nas cadeias mais tradicionais de comercialização.
E outros desafios se impõem para a suinicultura
no horizonte 2030, de onde a inovação numa fileira que tem de se manter competitiva e eficiente
cumprindo com metas ambientais, de sanidade e
de bem-estar animal tem um papel determinante para aqueles que são os principais benificiários
dos avanços na produção animal, e que são os
consumidores!
Assim, falar em suinicultura 4.0 é sinónimo de utilização das tecnologias digitais e da eficiência que
as mesmas podem trazer ao criador, mas também
na inovação aliada em matéria de biossegurança,
genética e sustentabilidade. Começando por estas, se a biossegurança contínua a ser é chave
para a profilaxia do estado sanitário dos efetivos,
é por demais evidente o contributo que hoje as
tecnologias no melhoramento genético, como o
uso de marcadores (genómica) têm no resultado
geral da produção através dos ganhos obtidos em
prolificidade e redução da mortalidade de leitões,
capacidade de desmame, conversão alimentar e
ou resistências a doenças. A sustentabilidade começa pela necessidade da criação de uma imagem
geradora de um impacto social positivo em questões como o uso de chorumes como fertilizantes
orgânicos ou o uso de energias alternativas, e pela
transformação digital do setor e as tecnologias
associadas.
Sobre estas, tomando por referencia o documento
de 2016 da Pwc (https://www.pwc.com/gx/en/
issues/technology/essential-eight-technologies.
html) sobre as oito tecnologias emergentes para o
sucesso empresarial, e deste ponto de vista também para o sucesso na agricultura ( Inteligência
Artificial, Realidade Aumentada, Blockchain, Drones, Internet das Coisas, Robótica, Realidade Vir-
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tual, Impressão 3-D), todas podem contribuir para
o aumento de eficiência produtiva, rastreabilidade do processo de produção, pegada ambiental e
melhoria das condições de bem estar animal das
explorações em suinicultura.
A inteligência artificial pode constituir um importante instrumento na deteção e identificação
de padrões comportamentais dos animais, estado sanitário ou biometria através de dispositivos
de áudio e vídeo instaladas sobre os parques de
produção que permitam a observação 24 sobre 24
horas, 365 dias ao ano dos grupos e dos animais
individualmente – por exemplo pode ser permitida a identificação de um animal em aflição por
ter sido atacado por outro, ou um leitão aprisionado acidentalmente debaixo de uma marrã que
dê origem a um aviso que permita a intervenção
imediata do tratador.
Entre as tecnologias que mais têm crescido e com
maior espectro de utilizadores e aplicações são
a Realidade Virtual e Realidade Aumentada. Se a
Realidade Virtual é uma simulação artificial, gerada por computador ou recreação de um ambiente
ou situação real (por exemplo a visualização do
fluxo de ventilação de um pavilhão), a Realidade
Aumentada pode definir-se como a junção de
camadas invisíveis geradas por software sobre
superfícies ou objetos existentes no mundo real,
permitindo torná-la mais significativa e permitindo a interação com a mesma. Neste caso é possível a visualização em tempo real de documentos,
ferramentas ou procedimentos agilizando e aperfeiçoando o trabalho dos tratadores e técnicos da
exploração nas tarefas do dia-a-dia.
Os drones enquanto instrumentos aéreos não tripulados são instrumentos essencialmente uteis
no acompanhamento de animais em sistemas de
produção a campo, já que permitem identificar a
localização desses animais, observar o seu comportamento e dependendo dos sensores de que
sejam equipados, poderem realizar avaliações
biométricas ou registos vitais como temperatura.
Outro contributo que podem dar prende-se com
as medidas de biossegurança e a capacidade que
estes veículos tem de transporte de pequenas
mercadorias, possibilitando a movimentação das
mesmas entre explorações ou entre pavilhões da
mesma exploração sem a presença física humana.
A Internet das Coisas resulta da instalação de
sensores que em tempo real registam, monitorizam e enviam à distância informação para uma
rápida tomada de decisão por parte dos tratadores, ou conjugada com sistemas de Inteligência
artificial, a automação completa dos sistemas de
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produção através da análise dos dados e a criação de respostas
por ativação de mecanismos atuadores. Assim, muitas vezes
acontece já hoje na climatização de explorações mais modernas
em que a conjugação de dispositivos que permitem medir – avisar – controlar – criar relatórios e responder em função de padrões pré-determinados, permitem mesmo à distância o acompanhamento das condições de bem-estar animal dos efetivos.
Cada vez mais a robótica tem presença na agricultura. A sua
utilidade prende-se uma vez mais com a capacidade que tem
de estar presente a tempo inteiro no acompanhamento do
efetivo com velocidades de processamento de informação infinitamente superiores à capacidade humana, mas também na
possibilidade de realização de tarefas repetitivas e de forma
mais segura para os operadores. Em suiniculturas o seu potencial prende-se com operações de limpeza dos parques, deteção de estros, distribuição automático de alimentação ou em
matadouros nas linhas de desmancha em operações de corte e
embalamento de carne.

produto transacionado na cadeia alimentar com a identificação
segura dos seus intervenientes, reunindo informação resultante das tecnologias descritas e a jusante permitindo a criação
de redes entre criadores e compradores possibilitando novas
oportunidades de logística e negócio.

Por último refira-se a Impressão-3D e o Blockchain. Se a primeira é uma ferramenta instrumental que hoje permite aa replicação ou criação de peças de substituição para reparação de
equipamentos e máquinas reduzindo os tempos de espera e
permitindo a continuidade de tarefas que de outra forma tomam dias para permitir a continuidade de operações ou processos em curso; a segunda é um instrumento de integração
de tecnologias e de registo em linha. Através do blockchain é
possível construir sistemas fiáveis de rastreabilidade de cada

É nesse sentido que o Centro Nacional de Competências para
a Inovação Tecnológica do Sector Agroflorestal - InovTechAgro
assume nas suas parceiras um conjunto vasto de 65 entidades, numa tentativa de levar de forma transversal e em rede
com os demais Centros de Competência o conhecimento da
importância do contributo tecnológico nas áreas de agricultura
de precisão, mecanização e digitalização para a competitividade
do setor.

Todas esta tecnologias em conjunto contribuem de forma precisa para que as explorações melhores possam ainda ser melhores, com níveis de produtividade consistentes que lhes permitam amortecer custos de produção mesmo face às variações
nos preços das matérias primas, garantir a competitividade do
setor. À semelhança de outros setores, também em suinicultura Inovação e Estratégia devem ser palavras de ordem, mas
as vantagens resultantes das novas tecnologias só se tornam
reais com conhecimento da sua verdadeira utilidade e sensibilização dos criadores para a sua adoção, com a sua formação e
a existência de fórum alargados que contribuam para a identificação de novas oportunidades e soluções.
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NO RUMO CERTO?
Se uma das lições da pandemia foi a resiliência
demonstrada pela cadeia alimentar, em particular, ao nível da alimentação animal, que esteve
sempre na linha da frente, não é menos verdade
que tal só foi possível devido a uma notável cooperação entre todos os intervenientes: fornecedores, indústria, clientes e autoridades oficiais, num
enorme sentido de responsabilidade.

JAIME PIÇARRA
Secretário-Geral da IACA

E isso dá-nos esperança para o futuro, cada vez
mais incerto e imprevisível, para ultrapassarmos
esta grave crise que para além de sanitária, é muito profunda do ponto de vista económico e social.
Para já, esperamos que os fundos europeus (a
“bazuca” de que tanto se fala), permitam relançar
a economia, reforçar as empresas e a sua capacidade de afirmação nos mercados interno e externo, reduzir a burocracia, apostar nas infraestruturas portuárias e na ferrovia, e que possamos ter
uma Administração Pública rejuvenescida, mais
ágil e flexível, reduzindo os custos de contexto.
É preciso fazer diferente, mais com menos, e temos uma oportunidade que não podemos desperdiçar. Que implica um novo paradigma e um outro
modelo de relacionamento e cooperação, sobretudo ao nível da ligação entre as empresas, a academia e a investigação.
Apesar das dificuldades colocadas pela pandemia,
a União Europeia traçou uma linha clara que marcará o nosso desenvolvimento coletivo: a aposta
na resiliência, na transição para uma economia
verde, no combate às alterações climáticas, na digitalização.
Temos assim uma componente de proteção ambiental e de biodiversidade como nunca tivemos
no passado, que tem de ser compatibilizada com
economia e competitividade, geradora de emprego
e de riqueza para Portugal.
O Green Deal e a Estratégia “Do Prado ao Prato”
irão influenciar e condicionar os setores da alimentação animal e da pecuária, e toda a agricultura em geral. A IACA já teve oportunidade de se
pronunciar e chamar a atenção sobre o impacto
negativo de algumas metas, que são sobretudo
“aspiracionais”, muito ambiciosas, e cujas preocupações são partilhadas quer pelos nossos parceiros, quer por Estados-membros como Portugal.
Apesar dos alertas, partilhamos das suas linhas
gerais e estamos disponíveis para ser parte da solução. No entanto, temos de ter os nossos indicadores e evidências, dados concretos de impacto do
nosso Setor e construir a nossa narrativa, numa
base científica, sem deixar de assumir compromissos e responsabilidades.
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Por isso, assinámos recentemente a Carta de
Sustentabilidade FEFAC 2030, temos projetos em
curso no quadro do Alentejo 2020, estamos no GO
Efluentes e lançámos, com mais 18 entidades, o
Laboratório Colaborativo FeedInov, que mostra
uma aposta clara na Sustentabilidade e em soluções nutricionais inovadoras para se atingirem os
objetivos e os desafios que nos são impostos pela
Sociedade.
Apostamos na inovação e na investigação, no conhecimento e na ciência.
No entanto, temos dois grandes condicionantes
que vão marcar decisivamente o nosso futuro
coletivo, que devem estar interligados: a Agenda
de Inovação e a reforma da PAC que, tal como em
1992, pode ser fechada numa presidência portuguesa.
Definidas na semana passada as orientações do
Conselho e do Parlamento Europeu, é agora tempo de construir o nosso Plano Estratégico da PAC
(PEPAC), com políticas públicas coerentes e dentro da flexibilidade que a Comissão nos “concede”.
Aqui chegados, não podemos esquecer as realidades do País, que importa manter na sua diversidade, a dependência de matérias-primas, a soberania alimentar e a relevância da agropecuária no
equilíbrio do território e da paisagem, travando o
abandono e a desertificação, fixando os jovens no
espaço rural.
Embora com uma orientação para o mercado,
nunca a multifuncionalidade da agricultura e do
espaço rural, introduzida na reforma Mac Sharry
de 1992, foi tão atual.
Os 9 objetivos da PAC não se podem esgotar na
Política Agrícola mas em políticas públicas que a
complementem, seja do ponto de vista ambiental,
social ou educacional, nas escolas ou na informação ao consumidor (sistemas alimentares sustentáveis), de saúde pública e segurança alimentar, mas igualmente nos programas de inovação e
I&D, na adoção de novas tecnologias que potenciem a agricultura e a alimentação de precisão.
O caminho para a sustentabilidade é irreversível
e o modelo que temos pela frente é o de recorrer
cada vez menos a ”consumos intermédios”, menor quantidade de inputs e mais eficiência.
Menos intensificação e maior eficiência ecológica,
ou seja, não faz mais sentido falar-se em produções intensivas ou extensivas, que apenas contaminam o debate, mas em produções ecologicamente eficientes.
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No entanto, este modelo necessita de tecnologia e
de inovação e de uma Agenda clara do que Portugal precisa no horizonte 2030.
A Agenda de Inovação recentemente apresentada
pela Ministra da Agricultura que fala claramente
no FeedInov e do investimento na EZN, vem, no
essencial – com a multiplicidade de CoLab (InnovPlantProtect, B2E…), Grupos Operacionais, Centros de Competência, com estratégias de inovação
setoriais (CEREALTECH, VALORCER, INOVMILHO,
InovTechAgro…), desenvolvimento de novas matérias-primas (algas, insetos, o CEBAL, por exemplo com a esteva) – ao encontro dos nossos objetivos.

Resta-nos acreditar e que as orientações dos fundos e desde logo a PAC, corporizem esta ambição.
De uma Terra Futura que tem de ser uma Terra
com Futuro.
Tudo isto com maior interligação entre todos os
Ministérios envolvidos e uma boa articulação entre as diferentes tutelas, que implica também um
novo modelo de relacionamento entre o Estado,
as empresas e instituições: “cúmplices” no mesmo objetivo.
Porque, não nos iludamos, esta poderá ser a última oportunidade para estarmos no Rumo certo!

Compatibilizar sustentabilidade com competitividade só faz sentido com tecnologia, inovação,
experimentação e compromissos, das empresas,
das universidades, das unidades de investigação,
e com políticas públicas motivadoras, coerentes e
inclusivas.

9

A OPINIÃO DE...
RAÇAS AUTÓCTONES | BISARO

A POLÍTICA AGRÍCOLA COMUM PÓS-2020
As propostas da Política Agrícola Comum, publicadas no já longínquo ano de 2018, foram recebidas com algumas críticas, mas, sobretudo, com
alguma surpresa, especialmente, no que toca ao
seu quadro de implementação e marcada ambição
ambiental.

ISABEL VAN
ZELLER BASTO
Representante da
CONFAGRI em Bruxelas

Vieram as eleições europeias, uma mudança total
na presidência da Comissão Europeia com apresentação de novas políticas e ambições para a
União, um novo mandato no Parlamento Europeu, um novo Quadro Financeiro Plurianual, várias
guerras comerciais, o Brexit, crises sanitárias e,
por fim, uma pandemia.
Olhamos hoje para estas propostas com um contexto longe de comparável, mas será isso suficiente para as desvalorizar e com elas, a própria PAC?
A proposta da Comissão para a PAC pós-2020 introduziu três novas ideias de fundo: um novo modelo de implementação e estrutura de governança,
uma maior ambição climática e ambiental e uma
maior justiça na distribuição dos pagamentos.
Aqui encontramos referências como o plano estratégico nacional, a passagem da conformidade
para o desempenho ou a nova arquitectura verde
e os eco-esquemas.
Ficaram estabelecidos três objectivos gerais e
nove objectivos específicos contra os quais e através de indicadores será medido o desempenho.
Entra, em cena o Pacto Ecológico, um amplo pacote que define as principais directrizes políticas da
Comissão liderada pela Presidente von der Leyen
nos cinco anos do seu mandato.
O novo quadro emblemático da UE vai mais além
de uma simples política climática. Inclui um novo
modelo de crescimento sustentável da UE, enfatizando que a descarbonização, a sustentabilidade,
a proteção dos recursos naturais, a saúde pública
e a competitividade económica devem andar de
mãos dadas.
A sua tradução no que respeita o sector agro-alimentar passa por duas Comunicações, a estratégia do Prado ao Prato e a estratégia para a Biodiversidade.
Não tendo a força de propostas legislativas, não
são juridicamente vinculativas nem justificadas
por estudos de impacto, estas estratégias estipulam mesmo assim certos objectivos a atingir e
apresentam roteiros de acções nesse sentido.
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Como será fácil compreender, a interligação entre
a proposta da PAC e estes novos objectivos políticos não é desprezável.
Analisando as consequências da estratégia do
Prado ao Prato sobre a PAC pós-2020, a Comissão
concluiu que a sua proposta da PAC já estava em
conformidade com as novas ambições do Pacto
Ecológico para o sistema alimentar.
No entanto, não deixou de advertir que o potencial
para impulsionar estas novas ambições obrigaria
a algumas melhorias na legislação final da PAC
devendo na prática ser desenvolvidas iniciativas
para tornar mais eficiente a implementação da
futura PAC. A Comissão deixa assim uma porta
aberta.
Chegamos então a Novembro de 2020. Nas vésperas, um período transição já regulamentado e
que estará em vigor em 2021 e 2022, passo fundamental para o sector, tornado obrigatório pelas
delongas do processo legislativo, mas que permite
garantir a continuidade das regras actuais e de
não menos importância, o orçamento para este
período.
As negociações da PAC pós-2020 estão na chamada recta final. O Conselho de ministros da Agricultura e o Parlamento Europeu acordaram os seus
mandatos de negociação para esta fase final do
processo e decorrem os trílogos, reuniões conciliatórias entre as três instituições, que permitirão
um acordo final de aprovação da próxima Política
Agrícola no início do próximo ano.
Se considerarmos como referência base as propostas da Comissão, os mandatos de negociação
podem ser vistos como uma mistura. Em muito
pontos vão mais além da ambição base e noutros
pontos são mais conservadores. Bom exemplo
são os eco-esquemas, nova categoria criada para
valorizar práticas agrícolas favoráveis ao clima e
ao meio ambiente.
Segundo a Comissão este regime deve ser obrigatório para os Estados-Membros e voluntário para
os agricultores, o Conselho avança um valor de
20% como mínimo a eles destinado, o Parlamento
vai mais longe dedicando 30% mas a Comissão recusa avançar, pois considera a excessiva a flexibilidade introduzida por estas instituições no desenho das medidas, mesmo percentagens mínimas,
a eles dedicadas.
Se alguns pontos são já seguros, teremos um
novo modelo de implementação e controlo; um
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plano estratégico único incluindo medidas de
mercado, ajudas directas e desenvolvimento rural
com medidas harmonizadas para serem atingidos
os objectivos; as ajudas directas serão estruturadas em apoio ao rendimento de base para garantir
a sustentabilidade, eco-esquemas, redistributivo,
jovens, apoio associado e pequenos agricultores.
São igualmente numerosas as incertezas, pois,
entre outras, não estão ainda definidas as regras
base da nova condicionalidade reforçada; quais as
medidas agroambientais que podem ser contabilizadas para a percentagem mínima obrigatória de
contribuição ambiental do desenvolvimento rural;
as percentagens destinadas a cada uma das componentes das ajudas directas; se existirá capping
e com qual valor ou qual a velocidade para a convergência interna.

Só o avançar das negociações poderá trazer certezas e permitir escolhas nacionais estratégicas de
fundo.
Serão apresentadas recomendações específicas
aos Estados-Membros para o desenho dos seus
Planos Estratégicos para que estes aproveitem
a nova flexibilidade para medidas nacionais bem
adaptadas às suas realidades sem medos. Em
quanto os novos objectivos influenciarão o seu
desenho ainda está para ser definido, mas com
base na informação que já temos, é fundamental
uma análise interna em cada sector, permitindo
definir objectivos claros e mais ainda medidas específicas que permitam traçar o próprio caminho
nesta transição que se avizinha.
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NAS
EXPLORAÇÕES SUÍNICULAS
Começo em primeiro lugar por endereçar o meu
agradecimento à Revista SUINICULTURA, pelo desafio para a redação deste artigo e envio votos de
saúde a todos os leitores e produtores da revista.

PEDRO TEIXEIRA
Diretor Geral da SCT
Power
Técnico Reconhecido no
Âmbito do Sistema de
Gestão dos Consumos
Intensivos de Energia
Membro Efetivo dos
colégios de Engenharia
Eletrotécnica e de Engenharia Mecânica da OET

A Eficiência Energética é um tema que se encontra
na ordem do dia de qualquer empresa, instituição
ou residência, não só pela cultura ambiental, a
qual evoluiu significativamente na última década,
mas também como forma de reduzir os custos associados às necessidades energéticas atualmente
existentes.
O Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de
Energia (SGCIE), o qual é aplicável a empresas com
consumos de pelo menos 500 Toneladas Equivalentes de Petróleo (TEP), passará em breve a ser
aplicável a empresas com um consumo mínimo de
250 TEP.
Foi também publicado recentemente que as empresas abrangidas pelo SGCIE que consumam matérias-primas derivadas de combustíveis fósseis,
vão passar a pagar uma taxa de carbono. Esta
taxa será crescente até 2025, começando em 5%
em 2021 até 100% em 2025. A taxa proposta no
Orçamento de Estado de 2020 é de 23,619€/t de
CO2.
Esta tendência para taxar tudo aquilo que de alguma forma possa impactar a atmosfera, será
certamente alargada ao longo do tempo a toda a
dimensão de empresas e atividades.
Torna-se imperativo que se adequem as explorações às novas orientações políticas e que se
proceda à melhoria da eficiência energética das
mesmas, com a consequente melhoria de performance económica da exploração.
No entanto, é fundamental perceber cada exploração por forma a adequar as medidas passiveis de
serem implementadas à realidade das mesmas.
Ao nível das explorações, podem ser aplicadas
diversas medidas de melhoria e de redução de
custos, sendo as seguintes as mais comuns e de
maior impacto:
• A troca de iluminação convencional por iluminação com tecnologia LED – Chamo à atenção do
leitor para os 5 parâmetros críticos a ter em conta
na seleção de iluminação com tecnologia LED: a
Temperatura, o Fluxo Luminoso, o Índice de Resolução Cromática, o Índice de Reflexão e a Estanquicidade;
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• A substituição das linhas de Ar Comprimido,
Depósitos e Compressores por sistemas sem fugas e mais eficientes. Em algumas instalações, o
Ar Comprimido é responsável por mais de 40% do
consumo global da instalação;
• A substituição de Motores e Bombas por máquinas mais eficientes com variação de velocidade, mas acima de tudo com curvas de rendimento
significativamente mais elevadas;
• O optar pelo ciclo horário de contratualização de
energia elétrica mais adequado ao horário de funcionamento da exploração, tentando deslocar os
consumos para fora das Horas de Ponta, período
em que a energia chega a custar o dobro da Hora
de Cheia;
• A correção do Fator de Potência (Energia Reativa e Capacitiva) é fundamental não só pelo custo
associado, mas também pelo aumento da vida útil
dos equipamentos. O correto dimensionamento e
a gestão automática deste tipo de equipamentos
permitem obter um Fator de Potência de praticamente 1 (ideal);
• A instalação de sistemas fotovoltaicos, os quais
apresentam como vantagens a Redução de custos (Ponta, Cheias e Vazio), o Baixo custo de Operação e Manutenção, a Redução de emissões de
CO2 e uma Taxa Interna de Rentabilidade Elevada. No entanto, é necessário que o sistema seja
corretamente dimensionado, evitando a produção
exagerada de energia não aproveitada na exploração;
• A Utilização de Bombas de Calor, que neste momento atingem Coeficientes de Operação (COP)
elevados, é atualmente uma das formas mais
eficiente de produzir Águas Quentes, no entanto,
o sistema deve ser corretamente dimensionado,
uma vez que o tempo de reposição da temperatura de consumo pode não ser adequada para algumas aplicações.
Estas são as medidas que se aplicam de forma
transversal nas explorações, mas o processo deverá passar sempre pela realização de um diagnóstico energético à exploração, para identificar
as medidas aplicáveis e ajustadas a cada caso.
Pode calcular o consumo da sua exploração em:
https://www.sgcie.pt/conversor-sgci

ARTIGO

A PRODUÇÃO DE PORCOS MACHOS INTEIROS OU A
IMUNOCASTRAÇÃO SÃO ALTERNATIVAS À CASTRAÇÃO DE LEITÕES:
IPEMA FORNECE SOLUÇÕES
JOÃO ALMEIDA1, JOSÉ PRATES2, OLGA MOREIRA1

A principal mensagem a reter do Seminário Web do IPEMA: O
avanço para processos alternativos à castração cirúrgica é irreversível, mesmo que nos vários países europeus, se optem por
diferentes soluções.
Há um consenso crescente, pelo menos na Europa Ocidental, de
que a castração cirúrgica de leitões machos deve ser abandonada. A castração cirúrgica com alívio da dor não é sustentável
a longo prazo, em sistemas de produção intensiva, embora possa ser uma solução para produtos específicos que têm origem
em porcos de maior idade e peso ao abate.
Assim, a rede de investigação Pan-europeia IPEMA (Innovative approaches for pork production with entire males) focou-se
nas duas alternativas possíveis: a produção de porcos machos
inteiros e a imunocastração.
Durante o seminário Web de 15 de Setembro, investigadores de
toda a Europa partilharam soluções sobre a produção de porcos inteiros ou imunocastrados, abrangendo toda a fileira da
suinicultura. Nesse webinar, participaram cerca de 300 pessoas
de 30 países.
Questões relacionadas com a produção de machos inteiros e a
imunocastração
Os porcos machos inteiros têm tendência para serem mais
agressivos e a exibirem comportamentos sexuais, o que pode
tornar prejudicial a convivência como os outros indivíduos dentro da pocilga.
A carne de alguns porcos machos inteiros pode apresentar um
odor e um sabor desagradável, conhecido como odor de macho
inteiro ou odor a varrasco.
A carne de machos inteiros apresenta normalmente menor
teor em gordura, tornando-a mais macia, e consequentemente
menos adequada a produtos de cura a seco, como presuntos.
Apresenta, também uma menor capacidade de retenção de
água e menor tenrura.
Na imunocastração, é administrada ao animal uma vacina dividida em duas doses, no sentido de interromper a produção de
esteroides nos testículos. Este procedimento resulta na eliminação do odor de porco inteiro e tornado o mais calmo relativamente ao seu comportamento.
Com o tempo adequado entre a segunda vacina e o abate, os
problemas que possam surgir na quantidade e qualidade de
gordura no porcos machos inteiros, podem ser minimizados.
A injeção, pode causar algum stress nos animais, mas menor
grau em comparação com o processo de castração cirúrgica
sem alívio da dor.

O principal desafio para a imunocastração, é a relutância da
maioria dos mercados em aceitá-la ao assumir a sua não aceitação por parte dos consumidores.
Soluções práticas para a produção de suínos machos inteiros e
para a imunocastração
Os porcos machos inteiros devem estar separados das fêmeas,
para evitar gravidezes indesejadas e para minimizar alterações
nos seus comportamentos sociais. Devem igualmente ser colocados em grupos estáveis, com pocilgas estruturadas com
espaço suficiente, com materiais de enriquecimento ambiental
naturais para explorar.
A alimentação dos animais com dietas ajustadas pode minimizar o problema associado à qualidade da gordura. Contudo,
este tipo de dieta pode não ser aplicável a sistemas cujo objetivo seja a obtenção de produtos de salsicharia curados secos,
havendo nesse caso a necessidade de produzir carcaças com
maior teor em gordura.
O aumento do conteúdo de gordura intramuscular, através estratégias de seleção genética e/ou de nutrição, é aconselhável e
contribuirá para minimizar o problema de tenrura.
Estratégias na seleção, nutrição e maneio animal, ajudam a reduzir a incidência do odor sexual. A detecção sensorial do odor
de macho inteiro pelo através do nariz humano, é usada com
sucesso em vários matadouros por toda a Europa, estando a
surgir métodos de deteção instrumentais.
A carne menos adequada ao consumo em fresco, devido ao seu
odor fora do normal, pode, até certo ponto, ser usada de forma
até certo ponto em produtos processados, desde que se tomem
as medidas adequadas.
A menos que a vacinação seja ineficaz, a imunocastração não
apresenta problemas relevantes em termos de qualidade da
carne.
A gestão do período de tempo entre a segunda imunização e o
abate é uma estratégia útil para se obter o compromisso desejado entre a rendimento produtivo e a qualidade da carne.
Quanto maior o intervalo de tempo entre a segunda dose e o
abate, mais semelhantes serão os imunocastrados dos porcos
castrados cirurgicamente em termos de qualidade da carne,
mas também pela ineficiência produtiva.
Apesar das preocupações frequentemente levantadas, os resultados da avaliação juntos dos consumidores efetuados pelo
IPEMA sugerem que estes, aceitam bem a imunocastração (71%
contra 32% para castração cirúrgica sem alívio da dor).
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Desafios e trabalhos futuros

Para saber mais

Os resultados preliminares obtidos por cientistas do IPEMA
indicam que é possível ser realizada uma seleção contra comportamentos indesejados, mas ainda há um longo caminho a
percorrer.

As apresentações fornecidas a todas as pessoas inscritas antes
do Webinar de 15 de setembro e o vídeo do webinar estão disponíveis em https://shwca.se/ipema-2020-public.

A detecção sensorial do odor sexual tem pontos fracos, e depende muito de corretas ações de seleção e treino dos provadores. Estão em desenvolvimento, métodos instrumentais que
medem os principais odores sexuais associados à suinicultura.
Falta ainda implementar uma maneira eficaz de fornecer aos
consumidores informações imparciais e baseadas em evidências. Além disso, permanece por resolver a relutância da maioria
dos intervenientes europeus na fileira da carne de porco relativamente à utilização da imunocastração.
A implementação bem sucedida da produção de porcos machos
inteiros e de imunocastrados depende de uma ação conjunta
em todos os níveis da fileira da carne de porco. Todos os intervenientes devem trabalhar conjuntamente para que os esforços feitos não sejam anulados pela falta de ação a um determinado nível ou por ações contraditórias.

O documento de 2019 da UE: “Estabelecimento de boas práticas para a produção, processamento e comercialização de carne
de suínos não castrados” e https://ec.europa.eu/food/sites/
food/files/animals/docs/aw_prac_farm_pigs_cast-alt_establishing-best-practices.pdf
Uma edição especial da revista/artigo Animals, que será concluída no início de 2021, vai divulgar os resultados da ação COST
IPEMA: “Castração cirúrgica de leitões e suas alternativas: estratégias nacionais, implicações no bem-estar animal, sistemas
de produção e qualidade do produto”; https://www.mdpi.com/
journal/animals/special_issues/Surgical_castration_of_piglets_and_its_alternatives.
Consulte também a página da web do IPEMA (http://www.ca
-ipema.eu/ ) que contem os links para todos os documentos
mencionados acima.
1

Devem concordar num compromisso conjunto entre desempenho e qualidade e partilhar custos e benefícios associados à
alternativa escolhida de uma forma adequada e justa.

2

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária. I.P.
Faculdade de Medicina Veterinária - Universidade de Lisboa
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SAÚDE ANIMAL

A nossa experiência, a sua eficiência
Inovação

Especialista em nutrição e saúde
animal, a D.I.N – Desenvolvimento e
Inovação Nutricional, S.A. disponibiliza
aos seus clientes soluções nutricionais
inovadoras cuja conceção se encontra
suportada na constante evolução
técnica em nutrição animal.
A nossa equipa multidisciplinar
garante a prestação permanente
de serviços técnico – veterinários
e laboratoriais indo de encontro às
necessidades específicas de cada
cliente.
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CENTRO TECNOLÓGICO DA SUINICULTURA

QUINTA DO BONITO

1. UM PROJECTO BONITO
Há vários anos que a FPAS vinha à procura de um terreno com
condições para instalar uma infra-estrutura que viesse dar resposta aos objectivos de qualificação dos seus recursos humanos providenciando formação de qualidade em contexto prático.
Ao longo de vários anos foram várias as possibilidades avaliadas
e outras valências procuradas, além da formação profissional.
Procurou-se um local que permitisse, igualmente, associar a
vertente agrícola ao projecto pecuário, que possibilitasse a investigação e a experimentação e ainda funcionasse como polo
de promoção e divulgação da actividade.
Foi com estes pressupostos que a FPAS contactou a Escola
Superior Agrária de Santarém no sentido de desenvolver este
projecto na Herdade do Bonito, propriedade do Instituto Politécnico de Santarém que já possui infra-estruturas físicas que
possibilitam a prossecução do mesmo.
2. O PORCO DE PARTIDA E O CENTRO DE CHEGADA
Dentro do Sector Primário da Economia Nacional, a Suinicultura
Portuguesa tornou-se, nos últimos anos, numa atividade altamente competitiva e com relevante capacidade exportadora.
Estes factos são plenamente comprovados, por um lado com
o exemplo das recentes exportações para a República Popular
da China e, por outro, com a análise dos resultados técnicos de
exploração, públicos e publicados, referentes à base de dados
BDporc Portugal e que permitem afirmar que produzimos ao
nível do que melhor se faz no mercado mundial.
Esta realidade produtiva só foi tornada possível porque o sector

inovou e encontrou soluções tecnológicas para os desafios que
foram sendo colocados à produção em áreas como o bem-estar
animal, a sanidade, a sustentabilidade ambiental, a eficiência e
a qualificação dos recursos humanos.
É indiscutível que só com transferência tecnológica e científica se consegue vencer num mundo cada vez mais exigente no
que refere, não só à racionalidade económica e à qualidade de
produtos, mas também no que refere ao processo produtivo
respeitador do bem-estar dos animais, dos colaboradores e da
comunidade, bem como aos impactos ambientais associados à
atividade que deverão ser mitigados numa lógica produtiva de
bioeconomia circular.
Importa, pois, que o sector esteja atento e que sejam desenvolvidas ações que ajudem os diferentes agentes da fileira suinícola a superarem os desafios com que se vão deparando.
E se é fundamental saber, procurar saber e saber fazer, convém,
no entanto, ter presente que os conhecimentos, para terem o
sucesso pretendido, devem ser integrados numa matriz de conteúdos formativos adaptados às circunstâncias operacionais e
condições técnicas concretas das realidades da Suinicultura
Portuguesa.
Surge, assim, este projeto que pretende cobrir quatro valências
fundamentais:
• Investigação, desenvolvimento e inovação;
• Formação, capacitação e qualificação profissional;
• Valorização agronómica de fluxos gerados na atividade;
• Divulgação e promoção da atividade.
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4. FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.
Este centro irá atuar no reforço das qualificações de técnicos e
produtores, promovendo a formação profissional de todas as
categorias de profissionais do setor.
Os suinicultores têm, assim, a possibilidade de:
• Dotar as suas empresas de capacidade técnica e conhecimento
actualizado.
• Reciclar os seus quadros de pessoal.
• Qualificar futuros profissionais do setor.
O centro também contemplará pacotes de oferta formativa
para graduados sem experiência profissional que pretendam
ingressar no sector disponibilizando, assim, uma bolsa de emprego destinada aos empresários.
3. INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO
A transferência de conhecimento e tecnologia é fundamental
para a obtenção de padrões produtivos eficientes e qualitativamente exigentes.Deste modo, estabelecemos as seguintes
linhas orientadoras de I&D&I:

Serão integrados nos planos de estudo de 2º ciclo, ministrados
pela ESAS, conteúdos programáticos teóricos e práticos no âmbito da produção de suínos e da gestão da empresa agrícola.
Serão desenvolvidos currículos especializados para alunos integrados em programas de mobilidade.

• Recursos Genéticos: Melhoramento e valorização adaptativa
dos recursos genéticos melhor preparados para responder às
exigências de mercado.
• Equipamentos: Desenvolvimento de unidades de demonstração promotoras de boas práticas de bem-estar animal em
contexto de exploração, validadas pelas redes de conhecimento
que se constituirão em consórcio com a escola.
• Maneio: Estabelecimento de códigos processuais de boas práticas no âmbito da ética e do bem-estar animal em contexto
produtivo.
• Alimentos Compostos: Testagem, certificação e validação de
desempenho de alimentos compostos.
• Medicamentos Veterinários: Ensaio de novos fármacos que
permitam reduzir o uso de antimicrobianos no processo produtivo

5. VALORIZAÇÃO AGRÍCOLA DE BIOPRODUTOS
No âmbito da promoção da gestão sustentável de efluentes, o
centro desenvolverá em contexto experimental a fertilização
orgânica de culturas hortícolas, arvenses e florestais, monitorizando as boas práticas agrícolas e a produtividade das culturas.
Pretende-se obter a optimização dos efluentes na produtividade das culturas, promovendo o conceito de agricultura circular,
protegendo, ao mesmo tempo, o ambiente.
Pretende-se validar o potencial fertilizante dos efluentes pecuários, introduzindo processos que encontrem soluções nos
fluxos que são atualmente considerados problemáticos do
ponto de vista ambiental, fomentando a redução de fertilizantes inorgânicos.
16
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7. PLANO DE ACÇÃO
A criação deste Centro de Formação Suinícola permitirá:
1 - O ensino e/ou a reciclagem de conhecimentos dos trabalhadores ou futuros trabalhadores do sector, com ou sem formação técnica anterior, para o exercício de funções desde o trabalho indiferenciado a actividades altamente especializadas.
Haverá sempre a preocupação de formar de acordo com as necessidades concretas das explorações e, para além da execução
prática das tarefas normais da exploração, serão ministrados
conhecimentos teórico/práticos susceptíveis de poderem ser
creditados como formação reconhecida. Estas ações de formação/cursos serão em regime de internato e terão durações
variáveis;
6. DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DA ATIVIDADE

2 - Realização de aulas práticas das diferentes disciplinas ministradas na ESAS, mas sempre enquadradas pelo corpo docente da ESAS;

Um dos pavilhões vai albergar todo o ciclo produtivo e vai ter
um corredor em vidro ao longo do pavilhão onde se possam ver,
preservando a biossegurança da exploração, todas as fases do
processo produtivo.

3 - Realização de Trabalhos de Fim de Curso dos alunos da ESAS
ou de outros estabelecimentos de Ensino Agrário e Veterinário;

Disporá, também, de uma sala de entrada para ser ministrado
um briefing inicial e uma sala de saída para degustação.
Tendo em vista a pedagogia para o consumo consciente, pretendemos agendar visitas dos alunos do primeiro ciclo de ensino escola. Assim, à chegada terão um briefing onde lhes é
descrito todo o processo produtivo, de seguida visitarão a exploração pelo corredor de visita e à saída terão uma prova de
degustação dos produtos à base de carne de porco.
Acoplado à exploração instalaremos um centro interpretativo
da carne de porco que explorará recursos pedagógicos por via
de meios multimédia e interativos que transmitam aos visitantes informações didácticas sobre a riqueza patrimonial dos
recursos genéticos autóctones, o papel da suinicultura na economia em meio rural ou a indelével marca da água da carne de
porco na tradição gastronómica portuguesa.
Pretendemos, com esta iniciativa, que os alunos, sobretudo dos
grandes centros urbanos, entrem em contacto com a realidade
da produção de carne que comem e, também, mostrar-lhes as
qualidades da carne de porco.

4 - Local para a realização de estudos ou ensaios com vista á
obtenção do grau académico de Mestre ou Doutor. Prevê-se a
atribuição de bolsas de estudo, sendo os candidatos selecionados por um júri constituído por um representante da FPAS,
um do Ensino Superior Universitário e outro do Ensino Superior
Politécnico;
5 - Realização de visitas de estudo, ou aulas práticas, de alunos
de diferentes estabelecimentos de Ensino Agrário e Veterinário;
6 - Realização de ensaios e testes de diferentes tipos de equipamentos e produtos comerciais (fármacos, alimentos, etc.);
7 - Fornecimento de carcaças, ou peças de carne, de animais
sujeitos, ou não, a ensaios alimentares ou outros, para seu posterior estudo nas Oficinas Tecnológicas da ESAS ou outro estabelecimento de Investigação;
8 - Fornecimento de efluentes líquidos ou sólidos para incorporação nos solos agrícolas e florestais da região e realização de
ensaios e/ou estudos;
9 - Ações de sensibilização e esclarecimento. A produção de animais – e particularmente a produção de suínos - para consumo
humano, é muitas vezes, injustamente, associada a desconforto dos animais e a problemas ambientais, criando-se assim no
público em geral, e também nos jovens, uma reação negativa no
que refere à criação intensiva de animais.
É importante desmistificar esta situação, não só para bem do
sector, mas também para cativar jovens para esta atividade
económica. Assim, nada melhor do que mostrar a realidade
da produção de suínos. Vamos convidar e proporcionar visitas
de estudo a jovens e a Associações Ambientalistas, para que
conheçam a realidade da vida rural e em particular constatem
como vivem e são tratados os animais que estão ao cuidado
dos produtores e seus técnicos e que amanhã serão consumidos pela maioria dos Portugueses;
10 - Enquadrado no ponto anterior, possibilitar a realização de
Campos de Férias para jovens a realizar em tempo de pausas
letivas;
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11 - Cedência do espaço “Colégio FPAS” para ações de formação
promovidas por outras entidades.

18

8. FORMALIZAÇÃO DA PARCERIA
A Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores, a Escola Superior Agrária de Santarém e o Instituto Politécnico de
Santarém celebraram no dia 11 de Dezembro, nas instalações
da ESA-IPS um contrato de parceria com vista à gestão do centro tecnológico para a suinicultura “Exploração Escola”.
A assinatura do contrato de parceria foi testemunhada pelo
Secretário de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural e
pela Secretária de Estado do Ambiente, numa clara manifestação da importância deste polo de investigação e formação para
o desenvolvimento do sector agropecuário nacional.

REPORTAGEM

Nas palavras do Presidente da FPAS “o dia 11 de Dezembro de
2020 marca o início de um projecto estruturante para o sector
que concretiza a visão da Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores para o desenvolvimento sustentável da
actividade suinícola.”

aposta e um investimento que prestigia a suinicultura, a ciência
e o ensino superior, a região, o país e a agropecuária nacional.”

No seu discurso durante a sessão pública de assinatura do
protocolo, Vítor Menino sublinhou a importância do desenvolvimento deste projecto: “A implementação desta infraestrutura
vem capacitar o sector para responder aos desafios que nos
são propostos na agenda para a próxima década, plasmada nas
múltiplas estratégias nacionais e supranacionais permitindo
dar suporte às opções estratégicas do sector em áreas como a
sanidade, o bem-estar animal e o ambiente.”
Dirigindo-se à Secretária de Estado do Ambiente, Inês Santos
Costa, o dirigente reforçou a vertente de beneficiação ambiental que este centro vem aportar ao país referindo que “este
Centro será também nuclear na concretização do Roteiro Ambiental que estamos a desenvolver em conjunto com a Academia, numa iniciativa que visa converter a suinicultura numa
actividade neutra do ponto de vista das emissões carbónicas
e assente em processos produtivos que favorecem a circularidade agronómica e energética dos co-produtos gerados na
actividade.”
Já em relação ao Secretário de Estado da Agricultura, Vítor Menino afiançou que os operadores do sector apoiam consensualmente este projecto “num investimento totalmente privado
estimado em 3 milhões de euros, alocado num bem público ao
serviço da comunidade”, mas lembrou a necessidade de enquadrar este investimento nos apoios comunitários e nacionais.
“Sabemos que contamos também com o apoio inequívoco do
Sr. Secretário de Estado e confiamos que será um parceiro na
viabilização deste ambicioso projecto, na justa proporção da
mais valia que o mesmo representa para o sector, para a região
e para o país, garantindo as melhores condições possíveis de
execução.”

Inês Santos Costa, Secretária de Estado do Ambiente:

“É importante que este projecto seja um primeiro passo para
não deixarmos escapar oportunidades. Estou certa que todos
queremos que o sector da pecuária nacional seja mais sustentável, mais reconhecedor dos limites dos serviços ambientais
que o suporta e mais cuidador e protector desses mesmos serviços, sejam eles ambientais ou sociais e, por isso, deixo o desafio aos que aqui hoje iniciaram este passo: se querem garantir
competitividade a longo prazo, usem o princípio da protecção
dos recursos naturais e que seja esse o vosso guia nos processos de valorização do sector”
Ricardo Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal de Santarém:

“Estamos numa região com muito capital natural. Projectos
como este serão muito relevados daqui para a frente. Estamos
na altura certa para fazer as coisas certas. As pessoas envolvidas neste projecto são assertivas e empreendedoras e nós, em
Santarém, só temos de estar agradecidos por se terem lembrado de nós”
João Moutão, Presidente do Instituto Politécnico de Santarém:

“Entendemos que hoje é bom viver no interior pela capacidade
de atrair parceiros e atrair investimento e isto é determinante
para criarmos dinâmicas de emprego e de qualificar a população e é nisto que acreditamos ser uma mais-valia para a sociedade. Este centro será uma referência para a região.”
António Azevedo, Director da Escola Superior Agrária de Santarém:

Nuno Russo, Secretário de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural:

“A única maneira de irmos mais longe é termos boa companhia.
Este projecto será gerido por uma empresa que se vai constituir
e vai ter um plano de actividades. Com a componente prática do
ensino que nós fazemos vamos actuar na resolução dos problemas identificados pelo sector.”

“O Centro Tecnológico para a Suinicultura é a prova que com
vontade, determinação, conhecimento e inovação é possível
avançar e desenvolver o sector com investigação e tecnologia
com vista à sua sustentabilidade e rentabilidade. Esta é uma
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Culminado o ano 2020, a FPAS passa em revista o ano suinícola recordando os 10
momentos mais marcantes quer no plano nacional, quer no plano internacional. Recorde connosco estes 10 momentos que fizeram a história da suinicultura em 2020:

#1 – PANDEMIA
O ano 2020 tem como inevitável marca distintiva a pandemia
por COVID-19 que afetou severamente todo o mundo, provocando confinamentos que levaram a convulsões económicas
como não há registo na era da globalização.
A pandemia causada pelo novo coronavírus veio, de um dia
para o outro, afetar a normalidade socioeconómica do país e
do mundo. Em Portugal, o primeiro Estado de Emergência foi
decretado no dia 18 de março, através do Decreto do Presidente
da República nº 14-A/2020.
A Organização Mundial de Saúde havia qualificado a situação
atual de emergência de saúde pública ocasionada pela epidemia da doença COVID-19, tornando-se imperiosa a previsão de
medidas para assegurar o tratamento da mesma, através de
um regime adequado a esta realidade, que permita estabelecer
medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia.
A situação excecional que se viveu e a proliferação de casos registados de contágio de COVID-19 exigiu a aplicação de medidas
extraordinárias e de caráter urgente de restrição de direitos e liberdades, em especial no que respeita aos direitos de circulação
e às liberdades económicas, em articulação com as autoridades
europeias, com vista a prevenir a transmissão do vírus.
A prioridade do Governo foi prevenir a doença, conter a pandemia, salvar vidas e assegurar que as cadeias de abastecimento
fundamentais de bens e serviços essenciais continuaram a ser
asseguradas. Neste sentido, foram várias as preocupações que
a FPAS tomou como afetas ao normal funcionamento de uma
fileira de abastecimento de um bem essencial – a carne de porco, tendo a situação de emergência afetado desde logo o segmento da produção de leitões para assar, com o encerramento
imediato da restauração, adicionando à equação a preocupação
com o bem-estar animal.
A crise pandémica interferiu no normal funcionamento de todos
os sectores económicos e o sector da suinicultura não foi exceção. Apesar do sector primário ter prosseguido a sua operação
durante o grande confinamento social dos meses de março e
abril, foram sempre sentidos constrangimentos, nomeadamente ao nível da operação em matadouros que tiveram casos positivos de COVID-19, ao nível da logística da exportação, com
a retenção de contentores nos portos marítimos e o encerramento dos restaurantes e canal HoReCa.
Estes fatores reproduziram um efeito no mercado da carne de
porco nacional de quebra de preços a rondar os 30% em dois
meses (entre março e maio), mas a procura mundial – e nomeadamente da China – impediu que nessa altura os preços
caíssem abaixo do custo de produção.
No entanto, o segmento dos leitões para a assar sentiu desde a
primeira hora o impacto económico do confinamento.
Ainda em março a FPAS alertou as autoridades para este problema explicitando que em Portugal cerca de 20% dos porcos
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abatidos são leitões para assar, totalizando mais de um milhão
de animais e que estes leitões são consumidos em restaurantes, casamentos e outras festas sendo que menos de 5% são
vendidos diretamente ao público.
O estabelecimento do estado de emergência nacional levou
ao fecho da restauração, bem como dos eventos onde tradicionalmente se consomem leitões assados, provocando fortes
constrangimentos aos produtores, que de um dia para o outro,
ficaram sem soluções para os mesmos, uma vez que o mercado
deixou de os absorver.
Os negócios que estavam acordados entre a produção e o comércio, ou entre a produção e a restauração, foram na esmagadora maioria anulados, criando o pânico aos produtores, que
se dedicam à produção de leitão para assar, por não saberem o
que fazer aos animais.
Acresce ainda que estes animais são produto de raças locais, não
possuindo características genéticas que permitam a sua engorda, pelo que a única solução será abater os animais e congelar as
carcaças, para que posteriormente possam ser vendidas.
Conscientes desta realidade e na procura de proteção para pequenos e médios produtores, de forma a evitar a especulação
que possa provocar a falência dos mesmos, a FPAS endereçou
propostas concretas e quantificadas financeiramente ao Estado Português, com base nas características diferenciadoras do
mercado da carne de porco português, muito diferente dos outros países europeus.
Em comunicação dirigida ao Ministério da Agricultura, a FPAS
propôs duas possíveis soluções: o armazenamento privado com
um impacto financeiro estimado em 1,5 milhões de euros ou a
compensação direta aos produtores, com um impacto orçado
em 1,6 milhões de euros.
Com o avançar da situação pandémica, também o segmento
dos produtos de alta qualidade, como os produtos DOP e IGP,
começaram a sentir dificuldades cada vez mais evidentes e que,
ao contrário do segmento dos leitões para assar que poderão
ver a sua situação revertida quando os estabelecimentos da
restauração retomarem à sua normal atividade, a crise que paira sobre o setor dos produtos de qualidade promete perdurar
ainda depois de resolvida a crise sanitária.
Nesse sentido, já em novembro o Governo promulga a portaria
de apoio ao setor, contemplando ajudas para produtores de leitões e criadores de porco alentejano, acomodando as propostas
que a FPAS formulou.
A pandemia foi, sem dúvida, o evento mais determinante do ano
que agora termina, deixando marcas não só no setor como na
sociedade portuguesa. O próximo ano será fundamental para
compreender a profundidade das cicatrizes sociais e económicas por ela deixadas.
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#2 – LANÇAMENTO DA
CAMPANHA “LET’S TALK
ABOUT PORK”
Let’s Talk About Pork From Europe é a assinatura da campanha de comunicação que o setor
lançou em julho deste ano, com o propósito de
desmistificar alguns dos mitos mais frequentes sobre a carne de porco.
A iniciativa, cuja duração prevista são três anos,
arrancou simultaneamente em Portugal, Espanha e França e dirige-se essencialmente a públicos jovens, até aos 30 anos.
Os três países foram escolhidos pela importância que a carne de porco assume não só na
economia local, mas também na dieta alimentar mediterrânica, considerada pela UNESCO
património imaterial da humanidade.
A campanha, cujo investimento previsto ronda
os 7.500 milhões de euros, é gerida por entidades setoriais de cada país: Aligrupo – Agrupamento de Produtores de Suínos e Agrupalto
– Agrupamento de Produtores Agropecuários
(Portugal); Interporc – Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (Espanha) e Inaporc – Interprofession Nationale Porcine (França).
A carne de porco é uma das carnes mais consumidas em todo o mundo, mas tem sido alvo de
mensagens erradas e por vezes difamatórias,
que associam negativamente a produção de
porcos a temas sensíveis ligados com o ambiente, a segurança alimentar e o bem-estar
animal. Esta desinformação, tem levado o público, e especialmente o os mais jovens, a substituir o consumo de carne de porco por outros
bens alimentares.

“Reconhecendo que é imperativo combater a
desinformação e esclarecer alguns mitos que
se instalaram, a União Europeia decidiu lançar
a campanha Let’s Talk About Pork From Europe, à qual nos associamos de imediato” comentou Vitor Menino, Presidente da Federação
Portuguesa de Suinicultores.
“Nos próximos três anos teremos oportunidade de desmistificar e esclarecer dúvidas sobre a relação da suinicultura com o
ambiente, e também com a segurança alimentar, o bem-estar
animal, a investigação, a diversidade, os benefícios nutricionais e a alimentação animal. Durante a campanha, o objetivo
é esclarecer, informar e comprovar que adotamos as técnicas
de produção mais avançadas do mundo e que a carne de porco

que se vende em Portugal obedece às mais rigorosas regras de
segurança alimentar e bem-estar animal”.
A campanha Let’s Talk About Pork From Europe decorre em vários suportes publicitários, como televisão, rádio e online, apostando também nas redes sociais, tendo em conta que se dirige
essencialmente a públicos alvo jovens.
O investimento total previsto para o mercado português é de
1,4 milhões de euros.
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#3 – CENTRO TECNOLÓGICO
PARA A SUINICULTURA

#4 – PORCO.PT VENCE PRÉMIO
CINCO ESTRELAS PELO TERCEIRO ANO CONSECUTIVO

Já a fechar o ano 2020, a FPAS formalizou a sua parceria com a
Escola Superior Agrária de Santarém e o Instituto Politécnico de
Santarém com vista à exploração e gestão da “Exploração-Escola”, um polo tecnológico pensado com o propósito de desenvolver a suinicultura portuguesa nas vertentes de qualificação,
investigação e validação técnica de processos e produtos.
Tendo por premissa que só com transferência tecnológica e
científica se consegue vencer num mundo cada vez mais exigente no que refere, não só à racionalidade económica e à qualidade de produtos, mas também no que refere ao processo
produtivo respeitador do bem-estar dos animais, dos colaboradores e da comunidade, bem como aos impactos ambientais
associados à atividade que deverão ser mitigados numa lógica
produtiva de bioeconomia circular. Importa, pois, que o setor
esteja atento e que sejam desenvolvidas ações que ajudem os
diferentes agentes da Fileira Suinícola a superarem os desafios
com que se vão deparando.
E se é fundamental saber, procurar saber e saber fazer, convém,
no entanto, ter presente que os conhecimentos, para terem o
sucesso pretendido, devem ser integrados numa matriz de conteúdos formativos adaptados às circunstâncias operacionais e
condições técnicas concretas das realidades da Suinicultura
Portuguesa.
Surgiu, assim, este projeto que pretende cobrir quatro valências
fundamentais:
1. Investigação, desenvolvimento e inovação;
2. Formação, capacitação e qualificação profissional;
3. Valorização agronómica de fluxos gerados na atividade;
4. Divulgação e promoção da atividade.
Este foi um projeto que há vários anos a FPAS vinha perseguindo, lançando a primeira pedra neste ano, na certeza que esta
infraestrutura será estruturante das estratégias a adotar pela
suinicultura nos próximos anos
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Pelo terceiro ano consecutivo a carne Porco.pt foi distinguida
com uma menção Cinco Estrelas. Depois de vencer o prémio
Portugal Cinco Estrelas em 2018 e os Prémios Cinco Estrelas
em 2019, a única carne de porco de produção intensiva certificada em Portugal, a Porco.pt, voltou a vencer na categoria carne
de porco em 2020. A Porco.pt voltou a vencer o prémio Cinco
Estrelas na categoria carne de porco, com uma classificação total de 8,03 pontos, num total de 10, praticamente mantendo a
sua classificação em relação a 2019, ano em que obteve uma
classificação total de 8,09 pontos em 10 possíveis.
Em 2020 a cerimónia de entrega de prémios aconteceu no Lx
Factory, no dia 31 de janeiro, e teve uma vertente solidária com
os 500 convidados a serem desafiados a contribuir com 1€ para
uma causa solidária. Presente na cerimónia, David Neves, Vice-Presidente da FPAS, recebeu o prémio atribuído ao projeto
-bandeira da suinicultura nacional.
Esta atribuição reconhece a qualidade e sabor desta carne única, lançada comercialmente em julho de 2017. Com menos de
três anos no mercado esta é já a terceira vez que é premiada
com uma distinção cinco estrelas, uma das mais reconhecidas
em termos de avaliação de marcas em Portugal.
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#5 - 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, enalteceu as ações já levadas a cabo pelo setor, salientando que esta estratégia vem criar oportunidades de dar suporte a essas mesmas ações.
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#6 – DESMANTELAMENTO DA
DGAV

No mês de julho, na sequência do trágico incêndio que afetou o
canil de Santo Tirso, o Primeiro-Ministro, em pleno Parlamento,
atribuiu culpas diretas ao Diretor-Geral de Alimentação e Veterinária que de imediato se demitiu.
Na sequência das averiguações ao sucedido, a Ministra da
Agricultura anunciou a retirada de competências em matéria
do bem-estar dos animais de companhia da Direção-Geral de
Alimentação e Veterinária, passando esta competência para a
alçada do Ministério do Ambiente.
A decisão ministerial provocou fortes reações de todo o setor
que motivou a Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar a
desenvolver várias audições às organizações representativas
do setor, às tutelas envolvidas na ocorrência de Santo Tirso e
aos dirigentes da administração pública.
As audições tiveram consequência no Parlamento que levou o
plenário a chumbar a transferência de competências da DGAV,
gerando uma coligação negativa com parceiros que raramente
se associam. O Bloco e o PEV aliaram-se ao PSD, CDS e à Iniciativa Liberal para aprovar uma resolução do PCP que defende
a manutenção das competências sobre a saúde dos animais
de companhia na Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária
(DGAV). O PS e o PAN votaram contra.
A FPAS desde a primeira hora se solidarizou com a DGAV, escrevendo ao Primeiro-Ministro e Ministra da Agricultura, sublinhando os danos reputacionais que esta decisão viria a provocar na autoridade sanitária veterinária nacional.
A solidariedade foi extensível ao Ministério da Agricultura que
vem a perder sucessivamente atribuições em favor do Ministério do Ambiente, comprometendo os meios afetos aos organismos responsáveis por áreas como a internacionalização de produtos agrícolas, a segurança alimentar ou a sanidade animal.
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#7 – PORTUGAL ATINGE
RECORDE DE EXPORTAÇÕES
DE CARNE DE PORCO

Ainda sem os dados totais anuais fechados, já é sabido que
2020 vai ser o ano recorde de saídas (soma de comércio intracomunitário e exportações) de porco, carne e derivados com origem em Portugal. Os dados acumulados a setembro de 2020
indicam um valor de saídas de 141,8 milhões de euros, superando o total anual de 2019 (134,6 milhões de euros) e estando
muito próximo do total de 2014 (155 milhões de euros), aquele
que foi até agora o melhor ano de sempre em termos de comércio externo da carne de porco portuguesa.
Faltando ainda apurar o valor do último trimestre, a expetativa
é que o valor ascenda aos 190 milhões de euros, correspondendo a perto de 100 mil toneladas expedidas, entre porcos, carne
e subprodutos. Para este resultado muito contribuiu o mercado
chinês que, em 2020, passou a ser o principal mercado externo,
superando Angola que era cronicamente o parceiro preferencial
das exportações portuguesas.
No comércio intracomunitário Espanha continua a ser de longe (98%) o principal parceiro nacional, cimentando a sua posição
com o Reino Unido a entrar nas contas como país terceiro.
Perspetiva-se que no final do ano as exportações para a China
totalizem 60 milhões de euros (1/10 do valor total da produção suinícola nacional), Angola represente 25 milhões de euros,
seguindo-se o Reino Unido com uma projeção de 6 milhões de
euros, o Japão e Cabo Verde com 4,5 milhões de euros, cada
mercado.
Espanha deverá representar para o mercado nacional um valor
de 80 milhões de euros em remessas com origem em Portugal.
Para 2021 as perspetivas são de continuar a evoluir positivamente no capítulo das exportações com vários investimentos
da indústria portuguesa em curso e com programas de promoção da carne de porco portuguesa nos principais parceiros
comerciais.
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Optimização da Produção Animal
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#8 - PESTE SUÍNA AFRICANA
CONFIRMADA NA ALEMANHA

A 10 de setembro, a Ministra da Agricultura, Julia Klöckner, confirmou o primeiro caso de Peste Suína Africana detetada 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, ultrapassando os limites do 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;
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 reação 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.
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#9 - COMISSÃO EUROPEIA
APRESENTA ESTRATÉGIA DO
“PRADO AO PRATO”

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 acionaram 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.
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.
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
excecional”.
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No âmbito da estratégia “Green Deal” anunciada pela Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em abril
a Comissão apresentou a sua estratégia “Farm to Fork” consubstanciando os princípios enumerados pelo Pacto Ecológico
Europeu.
O Pacto Ecológico Europeu define a forma de tornar a Europa
o primeiro continente com impacto neutro no clima até 2050.
Traça uma nova estratégia de crescimento sustentável e inclusivo para impulsionar a economia, melhorar a saúde e a qualidade de vida das pessoas, cuidar da natureza e não deixar ninguém para trás.
A Estratégia do Prado ao Prato está no centro do Pacto Ecológico. Trata de forma abrangente os desafios dos sistemas alimentares sustentáveis e reconhece as ligações indissociáveis
entre pessoas saudáveis, sociedades saudáveis e um planeta
saudável. A estratégia é também essencial na agenda da Comissão para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas. Todos os cidadãos e operadores
das cadeias de valor, na UE e noutros países, devem beneficiar
de uma transição justa, especialmente na sequência da pandemia de COVID-19 e da recessão económica.
A transição para um sistema alimentar sustentável pode trazer
benefícios para o ambiente, a saúde e a sociedade, proporcionar
ganhos económicos e assegurar que ao recuperarmos desta
crise seguimos por um caminho sustentável. Garantir meios
de subsistência sustentáveis para os produtores primários, que
continuam em desvantagem em termos de rendimento, é essencial para o êxito da recuperação e da transição.
A Estratégia do Prado ao Prato é uma nova abordagem abrangente da forma como os europeus valorizam a sustentabilidade
alimentar. A Comissão Europeia considera que é uma oportuni-
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dade para melhorar os estilos de vida, a saúde e o ambiente. A
criação de um ambiente alimentar favorável que facilite a escolha de regimes alimentares saudáveis e sustentáveis beneficiará a saúde e a qualidade de vida dos consumidores e reduzirá os
custos para a sociedade relacionados com a saúde.
As pessoas estão cada vez mais atentas às questões ambientais, de saúde, sociais e éticas e, mais do que nunca, prezam
o valor dos alimentos. Mesmo à medida que as sociedades se
tornam mais urbanizadas, desejam sentir-se mais próximas
dos alimentos que consomem.

#10 – MINISTRA DA AGRICULTURA APRESENTA AGENDA
INOVAÇÃO

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

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.
Esta Agenda para a década pretende intervir junto daqueles
que são identificados como os maiores desafios que a agricultura enfrenta:
• Alterações climáticas;
• Maior escassez de recursos naturais;
• Alterações dos padrões de consumo;
• Incrementar a digitalização;
• Envelhecimento da população;
• Aumento da urbanização e agravamento do despovoamento
nas zonas rurais;
• Crescimento demográfico e aumento do consumo;
• Doenças emergentes na saúde humana, animal e vegetal.
Os documentos base que servem de orientações e compromissos desta agenda são a Agenda ONU 2030 sobre os objectivos
do desenvolvimento sustentável, o pacto ecológico europeu, a
estratégia do prado ao prato e o horizonte europa e tem suporte no programa de governo, nomeadamente no que respeita
às quatro prioridades do executivo: alterações climáticas, desi-
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gualdades, demografia e digitalização. Prioridades que pretendem ir de encontro aos compromissos nacionais plasmados
nos documentos Portugal Digital, Plano Nacional da Energia e
Clima 2030, Plano Nacional de Combate à Resistência aos Antimicrobianos, ao Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos
Rurais, ao Plano Estratégico da PAC, ao Programa Nacional de
Regadios, à Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica e
ao Plano de Acção para o Uso Sustentável dos Produtos Fitofarmacêuticos.
A arquitectura resumida da Agenda assenta em:
5 intenções estratégicas:
• Mais Saúde
• Mais Inclusão
• Mais Inovação
• Mais Rendimentos
• Mais Futuro
5 metas:
• Aumentar em 20% o nível de adesão à Dieta Mediterrânica;
• Instalar 80% dos novos jovens agricultores em territórios de
baixa densidade;
• Aumentar em 15% o valor da produção agro-alimentar;
• Mais de metade da área agrícola em regimes de produção
sustentável reconhecidos;
• Aumentar em 60% o investimento em investigação e desenvolvimento.
4 grupos de destinatários:
• Cidadãos - conscientes do papel da sua alimentação na promoção da saúde e do bem-estar;
• Agentes do território - que protegem o planeta e valorizam os
recursos naturais;
• Produtores - inovadores e competitivos à escala global;
• Agentes de políticas públicas - que apoiam a agricultura e
promovem o seu desenvolvimento.
15 iniciativas emblemáticas da agenda:
1. Alimentação sustentável
2. One health
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 agro-alimentares portugueses
10. Excelência da organização da produção
11. Transição Agro energética
12. Promoção da investigação, inovação e capacitação
13. Rede de inovação
14. Portal Único da Agricultura
15. Reorganiza: modernização e simplificação dos serviços
Esta nova rede de inovação pretende ser consolidada, coerente, moderna, e orientada para as necessidades do sector, criar
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uma estrutura de proximidade e promover dinâmicas locais e
regionais e modernizar as infra-estruturas do Ministério e maximizar sinergias com outras instituições do ecossistema de
inovação.
No modelo de governação desta Agenda o cidadão surge no
centro do epicentro das medidas adoptadas, articulando-se as
medidas com os agricultores, regulamentando-se estas com os
agentes de políticas públicas e os agentes do território, sendo monitorizados pelo conselho estratégico interministerial e
o conselho consultivo que actuam debaixo da coordenação do
Ministério da Agricultura.

NOTICIAS FPAS

COMUNICADO FPAS - FENAPECUÁRIA
A Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores e a Federação Nacional das Cooperativas de Produtos Pecuários, FCRL
vêm emitir o presente comunicado conjunto, na sequência do conhecimento das trocas intracomunitárias de suínos vivos oriundos
da Bélgica para abate em território nacional.
As organizações subscritoras manifestam a sua preocupação relativa à importação de animais vivos com origem em países não
indemnes à Peste Suína Africana, entendendo ser um imperativo nacional proteger o país, o setor, os empresários e os postos de
trabalho desta fileira, perante a maior ameaça que paira
sobre a produção suinícola na
Europa.
A FPAS e a FENAPECUÁRIA
apelam aos operadores do
abate e transformação, do
comércio de animais vivos e
centros de agrupamento que
cessem as trocas intracomunitárias que acarretem um
elevado grau de risco sanitário para o país e para a fileira
e apelam às autoridades sanitárias veterinárias nacionais
para o escrupuloso procedimento de controlo e fiscalização das importações de animais vivos oriundos de zonas
que não sejam indemnes à
PSA, assim como ao reforço
do controlo e fiscalização dos
centros de limpeza e desinfeção dos operadores recetores.
A manutenção do estatuto de
indemnidade à PSA é um esforço de toda a fileira.
A FPAS e a FENAPEUÁRIA
desejam não vir a serem confrontadas com a eventualidade
de responsabilizar diretamente pela entrada da PSA em
Portugal os operadores e as
autoridades que ignorarem as
presentes recomendações.
Apelamos ainda aos produtores nacionais que reforcem as
medidas de biossegurança das
explorações, dando seguimento escrupuloso das medidas
preventivas emanadas pela
Direcção-Geral de Alimentação
e Veterinária.
Montijo, 07 de Novembro de 2020
FPAS
FENAPECUÁRIA

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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FEPASA, IACA E FPAS SOLICITAM AO GOVERNO A
ALTERAÇÃO DO DECRETO-LEI Nº 132/2017
Tendo em vista a melhoria da competitividade e com preocupações ambientais evidentes, pela redução do número de movimentações, as organizações representativas da avicultura (FEPASA),
alimentação animal (IACA) e suinicultura (FPAS) enviaram uma
exposição aos Ministros das Infraestruturas, Economia, Ambiente
e Administração Interna, com conhecimento à Ministra da Agricultura e respetivo Secretário de Estado, com um conjunto de
argumentos que, em nosso entender, justificam a alteração do
Decreto-Lei nº 132/2017, de 11 de outubro, designadamente o
disposto no º 3 do artigo 11º e nº 2 do artigo 13º.
Na exposição, refere-se que “no disposto no nº 3 do artigo 11º
e nº 2 do artigo 13º do anexo ao Decreto-Lei nº 132/2017, de
11 de outubro, é permitida (entre outros) a circulação de produtos pecuários, incluindo os transformados, em veículos com um
peso bruto máximo até 60 toneladas, desde que a circulação dos
produtos em questão tenha origem ou destino num porto nacional (nº 3 do artigo 11º) ou desde que o destino dos produtos em
questão sejam as unidades de concentração ou transformação
(nº 2 do artigo 13º).
Consequentemente, face ao enquadramento legislativo, o sector
pecuário tende a dotar-se de veículos devidamente capacitados
para o transporte com peso bruto máximo até 60 toneladas, tendo em vista a otimização do recurso. Todavia, a rentabilização
desse investimento, está dependente dum ciclo diário de circulação, com carga completa, que compreende a distribuição de ração pelas unidades de produção e, no retorno, o carregamento em
porto nacional, do cereal e oleaginosas necessários à produção de
ração para a pecuária em unidades de transformação.
Acontece que o cereal e as oleaginosas, mesmo que destinados
à alimentação animal, não se encontram contemplados no nº 3
do artigo 11º do anexo ao DL nº 132/2017, dado que não podem
ser qualificados como “produto pecuário”, ao contrário do que
acontece no nº 2 do artigo 13º do mesmo anexo ao Decreto-Lei,
em que o cereal se encontra previsto e pode ser transportado em
veículos com peso bruto até 60 toneladas, desde que com origem
na produção e destino à unidade de transformação, no período da
campanha agrícola. A exclusão do cereal e das oleaginosas dos
produtos previstos no nº 3 do artigo 11º do anexo ao Decreto-Lei
nº 132/2017, e as condições impostas à sua circulação nos termos do nº 2 do artigo 13º do mesmo, têm um impacto decisivo
no sector pecuário, cujos produtos da pecuária podem, porém, ser
transportados em veículos com peso bruto até 60 toneladas.
O significado destas restrições relativamente ao transporte de
cereais e oleaginosas, de que Portugal é um importador líquido,
destinados à alimentação animal, implicam, para o sector pecuário, um subaproveitamento dos equipamentos de transporte,
dado que não podem dotar-se da carga completa (60 toneladas)
de cereal e oleaginosas destinados à alimentação animal na deslocação a partir dos portos nacionais, nem permitem a sua distribuição, com carga completa, como alimentação animal, pelas
unidades de produção.
O resultado repercute-se assim na ineficiência económica dos
equipamentos no sector pecuário, obrigando à multiplicação das
viagens de transporte de cerais e oleaginosas destinados à alimentação animal, com subaproveitamento da capacidade, e com
o consequente incremento das emissões de CO2 e intensificação
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do tráfego rodoviário. Efetivamente, a circulação de uma carga
com o peso bruto máximo de 60 toneladas apresenta o valor a
emissão de 833 gramas de CO2 por Km, o que representa 13,8
gramas de emissão de CO2 por quilómetro de tonelada transportada (833g:60t=13,8g por tonelada), enquanto que a circulação de
uma carga de peso bruto máximo de 40 toneladas apresenta o
valor de emissão de 661 gramas de CO2 por Km, o que representa 16,5 gramas de emissão de CO2 por quilómetro de tonelada
transportada (661g:40t=16,5g por tonelada). Além disso, se a circulação de um equipamento de transporte com capacidade para
60 toneladas só puder transportar cargas até 44 toneladas, terá
que incrementar em cerca de 30% o número de deslocações necessárias para o transporte de uma mesma quantidade de 120
toneladas de cereal e oleaginosas, incrementando, igualmente,
em 30%, as correspondentes emissões de CO2. O que significa,
na realidade, que a restrição do transporte até às 44 toneladas
representa um aumento para 21,5 gramas da emissão de CO2
(16,5x0,3=4,95 e 16,5+4,95=21,5) por quilómetro de tonelada transportada em comparação com as 13,8g de emissão de CO2 provocadas pelo transporte da mesma quantidade de cereal e oleaginosas numa carga com peso bruto máximo de 60 toneladas (ou,
se se quiser, 661gx1,3=859g em transportes com 40 toneladas por
comparação com as 833g num transporte com 60 toneladas, para
a mesma quantidade de 120 toneladas de cereal e oleaginosa).
A exclusão dos cereais e oleaginosas destinados à alimentação
animal do nº 3 do artigo 11º e as restrições que a sua circulação
encontra no nº 2 do artigo 13º, ambos do anexo ao Decreto-Lei
nº 132/2017, não deriva de qualquer impedimento emergente da
Diretiva 96/53, do Conselho, de 20 de julho, alterada pela Diretiva
(UE) nº 2015/719 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29
de abril, cujo âmbito de aplicação se circunscreve às “dimensões
máximas autorizadas no tráfego nacional e internacional e os
pesos máximos autorizados no tráfego internacional para certos
veículos rodoviários em circulação na Comunidade”, mas não aos
pesos máximos no tráfego nacional, pelo que a sua fixação constitui uma pura decisão do legislador nacional.
Por outro lado, também não é apreensível o critério que preside à
exclusão dos cereais e oleaginosas (como matéria prima ou transformados) destinados à alimentação animal, do nº 3 do artigo 11º
do anexo ao Decreto-Lei nº 132/2017, quando confrontado com
os demais produtos aí contemplados - “material lenhoso, …, papel, pasta de papel, produtos cerâmicos, produtos siderúrgicos,
minérios, produtos vitivinícolas, frutas e produtos hortícolas e
pecuários”, tendo em consideração que o país é importador líquido de cereais e oleaginosas, como tal, a sua circulação implica
diversos transportes com origem nos portos nacionais. Também
se afigura incoerente com a atividade do sector pecuário a possibilidade, contemplada no nº 3 do artigo 11º e nº 2 do artigo 13º
do anexo ao referido Decreto-Lei, de os produtos da pecuária, incluindo transformados, poderem circular com peso bruto máximo
até 60 toneladas, mas que o cereal e as oleaginosas (em matéria
prima ou transformado) destinados à sua alimentação, incluídos
no ciclo diário do transporte, já o não possa ser…”.
Tendo presente estas e outras questões, solicita-se que os cereais e oleaginosas sejam incluídos no referido Decreto-Lei.
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COMUNICADO “EM DEFESA DO
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA”
No dia em que a Comissão de Agricultura e Mar da Assembleia
da República promoveu uma Audição parlamentar sobre a reforma em curso do Ministério da Agricultura, a CONFAGRI e a
FPAS vêm reafirmar a importância nacional do Ministério e das
suas estruturas.
A CONFAGRI e a FPAS, em reunião recente, com a finalidade de
analisar a anunciada retirada de competências da DGAV – Direção-Geral de Alimentação e Veterinária em matéria de bem-estar dos animais de companhia, para além de não encontrarem
uma razão plausível para tal facto, consideram ainda que este
cria instabilidade e dúvidas no setor pecuário.
As duas Organizações consideram que não sendo relevante
esta opção tomada, tal resulta em prejuízo reputacional para
a Autoridade Sanitária Veterinária Nacional, superintendente em matérias tão importantes para os agricultores, para os
consumidores e para o país como a sanidade animal e vegetal,
a regulação de fármacos e fitofármacos ou a certificação para
exportação de bens alimentares.
SOCLAB_Anúncio1_2página.pdf
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Pela defesa do setor, dos agricultores, dos consumidores e do
país, a CONFAGRI e a FPAS defendem uma tutela da Agricultura
robusta, dinâmica, resiliente e geradora de oportunidades para
os agentes económicos.
É com base nestes princípios que as organizações subscritoras do presente comunicado se oporão a que ao Ministério da
Agricultura seja subtraída mais alguma das suas atuais competências.
Lisboa, 23 de setembro de 2020
CONFAGRI
FPAS

17:19
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PUBLICADA PORTARIA DE APOIO AO SECTOR
Foi publicada a portaria 268/2020 que estabelece o regime de
aplicação da medida excepcional e temporária em virtude das
consequências provocadas pela pandemia de COVID-19.
A fim de fazer face ao impacto da crise provocada pelo surto
de COVID -19, e na senda de outras medidas que têm vindo a
ser criadas noutros sectores agrícolas, é adoptada uma nova
medida excepcional e temporária para responder aos problemas de liquidez e de fluxos de tesouraria que põem em risco a
continuidade das actividades dos agricultores e das pequenas
empresas activas na criação de aves e suínos, bem como na
produção de ovos e de leite de pequenos ruminantes.
No que diz respeito aos suínos, o apoio destina-se aos produtores de leitão para assar e aos produtores da raça de porco
alentejano.
No caso dos produtores de leitão são elegíveis explorações com
até 200 reprodutoras e majorados os produtores de raças au-

tóctones podendo cada beneficiário ser candidato a um montante máximo de 7000€.
Relativamente aos produtores de porco de alentejano são elegíveis todos os criadores registados no Livro Genealógico, podendo cada beneficiário ser candidato a um montante máximo
de 7000€.
As candidaturas a este apoio estarão disponíveis entre 1 e 21
de Dezembro no site do IFAP e o pagamento do apoio será efectuado até 30 de Junho de 2021.
Desde Março que a FPAS vem demonstrando a sua preocupação
e formulando propostas para apoiar os segmentos produtivos
mais prejudicados com o encerramento dos estabelecimentos
de restauração e, por isso, saúda o Ministério da Agricultura
pela presente medida trabalhada em parceria com esta FPAS.
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FPAS REÚNE COM A DIRECTORA-GERAL DE
ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA
No passado dia 12 de Outubro, a FPAS foi recebida pela Directora-Geral de Alimentação e Veterinária, Dra. Susana Pombo.
Nesta primeira reunião após tomar posse como dirigente máxima da DGAV, a agenda foi bastante preenchida, mas o encontro
bastante profícuo. De resto, enquanto assessora do Sr. Secretário de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, a Dra.
Susana Pombo já tinha acompanhado vários dossiers desenvolvidos e do interesse da FPAS.
Inicialmente a FPAS apresentou e informou sobre os mais recentes desenvolvimentos do centro de formação suinícola, uma
infra-estrutura onde serão desenvolvidos vários projectos alusivos ao bem-estar animal, à sanidade e às estratégias de redução de agentes antimicrobianos, entre outros temas sob a
alçada técnica da autoridade sanitária veterinária nacional.
Ainda no âmbito das informações, a FPAS divulgou a sua estratégia para os efluentes suinícolas, que será transcrita no Roteiro Ambiental para a Suinicultura.
O terceiro ponto na agenda foi a problemática associada à divergência de interpretações da definição de capacidade instalada das explorações que têm separado a administração afecta
ao Ministério da Agricultura da afecta ao Ministério do Ambiente. O tema está a ser tratado ao nível dos secretários de estado.
Em seguida, a FPAS apresentou a certificação em bem-estar
animal que está a desenvolver no âmbito do protocolo de cooperação que mantém com a Faculdade de Medicina Veterinária,
um projecto bastante enaltecido pela Directora-Geral, relembrando a missão da DG SANTÉ, na qual a FPAS foi convidada a
participar, e na qual foram questionadas as medidas do sector
para atingir as metas de bem-estar animal que a Comissão se
prepara para implementar no âmbito da estratégia “Do Prado
ao Prato”.
Sobre o tema da exportação, foram solicitados alguns esclarecimentos sobre os processos em curso com o Vietname e as
Filipinas.
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Foi ainda questionado por parte da FPAS quando seria o PCEDA
submetido à apreciação da Comissão.
Por último, mas não em último, foi discutida a estratégia nacional para contenção da PSA. Por ocasião do tema, a DGAV
apresentou o seu projecto “ANIMAS”, uma plataforma digital de
controlo da fauna silvestre.
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“LET’S TALK ABOUT PORK FROM EUROPE”

O BEM-ESTAR ANIMAL EM SUINICULTURA É UMA REALIDADE OU É
UM MERO ARGUMENTO DE MARKETING?
COMUNICADO DE IMPRENSA
09 de novembro de 2020
O bem-estar animal é uma realidade diária indispensável às explorações suinícolas porque quanto mais saudável é o animal, mais sustentável é a produção.
O tema está intrinsecamente relacionado
com os ganhos produtivos em proteína
animal e, consequentemente, com a rentabilidade das próprias explorações. Sem
bem - estar animal não há rentabilidade
e as explorações não são competitivas!
Mas afinal o que é o bem-estar animal?
O espaço europeu é a região do planeta
com regras de bem-estar animal mais
restritivas. Os princípios do bem-estar
animal foram definidos pela Organização
Mundial da Saúde Animal e são baseados
na Convenção Europeia para a Proteção
de Animais em Explorações Pecuárias.
Quando falamos em bem-estar animal,
referimo-nos às cinco “liberdades” definidas pelo Conselho de Bem-Estar Animal
das explorações pecuárias:
1. Livre de fome, sede e desnutrição
2. Livre de medos e ansiedades
3. Livre de desconforto físico ou térmico
4. Livre de dor, lesão ou doença
5. Livre para expressar padrões de comportamento
Paralelamente a estas cinco “liberdades”,
foram também definidos 12 critérios gerais de bem-estar dos animais:
1. Os animais devem ter uma alimentação suficiente e adequada para não terem
fome, por um período prolongado;
2. Os animais devem ter acesso a doses
de água, química e bacteriologicamente
apta para consumo animal, em quantidade suficiente e adequada para não terem
sede, por um período prolongado;
3. Os animais devem estar cómodos durante o período de descanso;
4. Os animais devem ter uma temperatura adequada, não padecendo de frio ou
calor;
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5. Os animais devem ter espaço suficiente para se moverem com liberdade;
6. Os animais não devem apresentar lesões físicas entre os quais se incluem “animais
sem lesões físicas, dor ou espaço suficiente para circularem livremente”;
7. Os produtores devem manter condições ambientais e de higiene que minimizem a
ocorrência de doenças;
8. Os animais não devem sofrer de dores durante o maneio, durante as manobras zootécnicas, nas intervenções cirúrgicas e na occisão;
9. Os animais devem poder manifestar comportamentos sociais normais;

10. Os animais devem poder manifestar outros comportamentos
normais e naturais, específicos da sua espécie;
11. Os animais devem ser tratados corretamente em todas as
circunstâncias, nomeadamente nas rotinas diárias e durante o
transporte, independentemente da sua categoria ou tipo;
12. Devem ser evitadas situações de stress que gerem medo, angústia, frustração e apatia e devem-se promover os ambientes
favoráveis que garantam segurança e satisfação
Em Portugal, as explorações de suínos cumprem os todos estes
regulamentos, não havendo 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 135/2003), o compromisso de Portugal tem ido ainda mais longe, através de regulamentos complementares, que outros países não aplicam, que
definem:
1. Uma distância mínima entre explorações;
2. Condições de alimentação, descanso e movimentação;
3. Um espaço superior de circulação dos suínos;
4. Sistemas de energia eficazes;
5. Medidas de biossegurança no transporte de animais.
Paralelamente a estes regulamentos, a Federação Portuguesa
de Associações de Suinicultores (FPAS) promoveu o Programa de
Certificação “Porco.PT” que é um programa de rotulagem facultativo e voluntário, que obedece a um caderno de especificações
sobre regras de maneio, alimentação e bem-estar animal, des-

tacando-se o aumento do espaço mínimo por animal na fase de
engorda e a diminuição do tempo máximo de transporte até ao
matadouro. Este Programa de Certificação abrange toda a cadeia de valor, assegurando a rastreabilidade desde a fábrica de
rações até ao distribuidor.
Em conclusão, à pergunta “ O Bem-estar animal em suinicultura
é uma realidade ou é um mero argumento de marketing?” a resposta é inequívoca.
O Bem- estar animal é uma realidade indispensável à rentabilização das explorações de suinicultura. Em Portugal as regras de
bem-estar animal são aplicadas em todas as fases do circuito
produtivo, com resultados muitas vezes acima da média europeia, já que o nosso clima propicia boas condições de produção
ao setor da pecuária intensiva.
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 de esclarecimento “Let’s Talk About Pork From Europe” arrancou em Julho de 2020 e decorre até Julho de 2022, em
Portugal, Espanha e França, dirigindo-se essencialmente a públicos jovens entre os 18 e os 30 anos.
Saiba mais em: http://letstalkabouteupork.com/
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“LET’S TALK WITH INFLUENCERS”

CHEF KIKO E MARTA SIMÕES DEBATERAM MITOS DA CARNE DE
PORCO…. ENQUANTO COZINHARAM
“Os Mitos da Carne de Porco do ponto de vista da Saúde Pública” foram o mote de uma conversa filmada em streaming entre
o conhecido Chef Kiko e a especialista em saúde e bem-estar
Marta Simões, que decorreu no dia 24 de novembro, às 9h00, na
página de Instagram da campanha (@letstalkabouteupork_pt).
A sessão, que durou cerca de 60 minutos, foi animada com um
showcooking, para mostrar a diversidade e facilidade de confeção
da carne de porco.
Enquanto cozinharam os intervenientes tiveram oportunidade
de debater temas relacionados com os benefícios nutricionais,
sanidade e biossegurança, bem-estar animal e rastreabilidade,
entre outros.
O evento foi filmado no restaurante “O Talho”, em Lisboa, e pôde
ser acompanhado nas redes sociais e no site da campanha.
O principal objetivo desta ação da campanha Let’s Talk about
Porks from Europe foi transmitir informações relevantes e verdadeiras através de fontes credíveis e autorizadas e, simultaneamente, esclarecer alguns mitos sobre questões ligadas com a
produção de carne de porco.

“A DIVERSIDADE DA CARNE DE PORCO”

“LET’S TALK ABOUT PORK FROM EUROPE” COM A BLOGGER ISABEL
ZIBAIA RAFAEL
Também Isabel Zibaia Rafael, autora do blog “Cinco Quartos de
Laranja”, se juntou à campanha “Let’s Talk About Pork From Europe” para um showcooking focado no tema “A diversidade da
Carne de Porco”.
Através de um streaming, que decorreu na página de Instagram
da campanha (@letstalkabouteupork_pt), no dia 14 de dezembro, a autora do blog partilhou uma deliciosa receita com carne
de porco, que é também uma proposta para a mesa de Natal dos
portugueses.
Durante a sessão, que durou cerca de 60 minutos, Isabel Zibaia
Rafael abordou temáticas como a diversidade de produto, produtos transformados e os seus benefícios.
O streaming foi filmado no Lisbon Cooking Academy, e está disponível para visualização nas redes sociais e no site da campanha. O principal objetivo desta iniciativa foi transmitir informações relevantes e verdadeiras através de fontes credíveis e
autorizadas sobre questões ligadas com a diversidade e benefícios da carne de porco.
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12º ENCONTRO TOPIGS NORSVIN TEAM

No passado dia 09 de Outubro realizou-se, na Quinta da Marchanta, o 12º encontro Topigs Norsvin TEAM, respeitando todas as normas preconizadas pela DGS.

Este projeto visa reunir as equipas técnicas dos maiores clientes da Topigs Norsvin Portugal para encontros regulares de atualização do programa genético da
Topigs Norsvin (TN), tendências genéticas dos multiplicadores TN em Portugal e
novas tecnologias e conceitos.
A reunião foi dirigida por Gonçalo Pimpão que contou com a participação de
João Cordeiro, Duarte Cancela de Abreu e, via online, com Aida Osuna (Breeding
Program Manager). Foi feita a atualização da atividade TN Portugal/Espanha,
o mercado e suas tendências, seguindo-se a apresentação do Programa Genético da Linha TAAAA e tendências futuras, mostrando a evolução desta linha
ao longo dos últimos anos e o que se pode esperar para o futuro. Em 2020 foi
instalado, pela 1º vez em Portugal, numa multiplicadora parceira de TN Portugal, o Programa de Genómica TN e como tal foi demonstrado como decorreu na
prática todo o processo de implementação deste novo programa e como está
ao alcance dos nossos clientes. Para finalizar a reunião foi distinguida a multiplicadora nº1 em Portugal 2019, tendo sido Herdade da Cavaleira - Suigranja a
obter este prémio.

NASCE A IBERDUROC SELECCIÓN, DA
PARCERIA ENTRE TOPIGS NORSVIN E O
GRUPO SOLANO

PROGRESS IN PIGS
No dia 5 de fevereiro teve lugar a criação oficial de Iberduroc Selección, projeto de
Topigs Norsvin e Grupo Solano para a produção e comercialização em Espanha
de machos Duroc IMF. A colaboração estabelecida combina a tecnologia e o conhecimento do melhoramento genético da Topigs Norsvin com a experiência no
mundo ibérico do Grupo Solano. Esta parceria visa satisfazer as necessidades
dos produtores focados nos mercados da mais alta qualidade.
Iberduroc inicia o seu trabalho com núcleos genéticos com elevado estado de
sanidade, isentos de PRRS e doenças graves. O censo conjunto será de 500 fêmeas Duroc IMF com o objetivo de otimizar a melhor genética da linha e fornecer varrascos a todos os nichos de mercado que buscam um produto de excelente qualidade. O Duroc IMF foi pensado para obter as melhores carnes com os
melhores níveis de gordura infiltrada, mantendo uma boa eficiência produtiva,
capaz de satisfazer os pedidos mais exigentes da indústria da carne e da pecuária tanto no segmento do ibérico cruzado como no porco branco.
As principais características do Duroc IMF da Iberduroc são a melhora substancial nos índices de qualidade de carne, rusticidade e homogeneidade, bem como
a sua capacidade de adaptação em redor da sua descendência graças a parte da

Novo site já disponível em www.topigsnorsvin.pt

39

PORTUGAL PREPARA LANÇAMENTO DE CENTRO
TECNOLÓGICO DE I&D PARA O SETOR DA SUINICULTURA
A fileira da suinicultura está a preparar o lançamento de um
Centro Tecnológico de Investigação e Desenvolvimento no campus descentralizado da Quinta do Bonito do IPSantarém/ESAS.
Esta iniciativa, que resulta de uma parceria entre a Federação
Portuguesa das Associações de Suinicultores (FPAS), o Instituto
Politécnico de Santarém e a Escola Superior Agrária de Santarém, cujo arranque está previsto para 2021, tem os seguintes
objetivos:
• Promover a investigação e experimentação nas áreas do ambiente, bem-estar animal, alimentação, genética e maneio;
• Apoiar a formação específica de quadros técnicos e intermédios;
• Testar produtos e equipamentos;
• Validar técnica e cientificamente produtos e processos;
• Promover o intercâmbio regular entre as escolas e a produção
suinícola;
• Dinamizar e divulgar o conhecimento científico sobre o setor.
Para o Presidente da Aligrupo, Vitor Menino “A I&D tem merecido a maior atenção por parte do setor da suinicultura. Muitas explorações já desenvolvem parcerias com universidades e
centros tecnológicos em projetos de inovação, mas o novo cen-

tro tecnológico vai permitir agregar informação dispersa e gerar
sinergias entre as empresas e as universidades”.
Paralelamente a FPAS estabeleceu um protocolo com a Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa para
colaboração no plano técnico e científico, na formação e na divulgação de boas práticas, no intercâmbio de dados e informação e, ainda, na partilha de recursos que se destinam a apoiar
cada uma das instituições. Estabeleceu também protocolos
com o Instituto Superior de Agronomia, a Universidade de Évora
e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro de forma a
introduzir medidas que tornem as explorações suinícolas mais
sustentáveis do ponto de vista ambiental.
O novo centro tecnológico e os protocolos já em curso com as
várias instituições de ensino superior reforçam a aposta da suinicultura em projetos de Investigação e Desenvolvimento nos
domínios da alimentação animal, bem-estar animal, genética,
melhoramento e preservação de raças autóctones, construções
e equipamentos.
Em toda a Europa a Investigação levada a cabo por empresas e
universidades tem contribuído de forma decisiva para lançar no
mercado produtos com qualidade, saudáveis e seguros.

N°1 no mercado francês
Os melhores ganhos e o melhor IC
Lotes homogêneos em engorda
Leitões vigorosos ao nascimento
Agora com
representação em Portugal :
Tiago Moreira - Tel. : 962721290
7 rue des 40
Orchidées - 35650 LE RHEU - France
Tél. : + 33 (0)2 99 14 64 81 - Fax : + 33 (0)2 99 14 64 80
email : contact@nucleus-sa.com - www.nucleus-sa.com

16/N008/004 - Ph. iStock

Piétrain NUCLÉUS

We Care. We are ALS.

Serviços laboratoriais para toda a fileira porcina.

Laboratório Acreditado

16/N008/004 - Ph. iStock

Reconhecido no âmbito do PCEDA

Relações de Confiança desde 1999.

www.alsglobal-iberia.com
T. 232 817 817/8
41

PORCO.PT VENCE PRÉMIO CINCO ESTRELAS PELO
4º ANO CONSECUTIVO

Os vencedores do Prémio Cinco Estrelas 2021 já são conhecidos.
São 125 marcas, mais seis do que no ano passado, a que acrescem as 13 personalidades e 14 órgãos de comunicação social.
O Prémio Cinco Estrelas mostra o reconhecimento dos portugueses, que avaliam a qualidade, trabalho e excelência dos vencedores.
Nesta 7ª edição, o número de categorias analisadas subiu para
179, um aumento de 5% face à edição anterior, sendo que 30% das
categorias não tiveram vencedor.
Tal deve-se ao facto de nenhuma marca ter atingido a classificação mínima exigida para ser considerada de excelência cinco
estrelas.
Envolvidos nas avaliações estiveram 267.000 consumidores, que
apuraram o total de 152 vencedores, entre marcas, personalidades e órgãos de comunicação social.
As áreas das marcas vencedoras vão desde a Alimentação, Casa,
Compras, Higiene Pessoal, Cosmética e Beleza, Saúde e Bem-estar a Banca e Seguros, Automóvel, Empresas e Negócios, Segurança e Tecnologia, entre outros.

“Estamos muito contentes por apresentar os vencedores de
2021. É muito bom ver que as pessoas continuam a reconhecer e
a valorizar a qualidade, mesmo apesar destes momentos difíceis.
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Aliás, agora mais que nunca é importante distinguir as marcas
que estão mais próximas dos consumidores e que maior satisfação global lhes confere”, referem Débora Silva e Ana Lourenço,
fundadoras do Prémio Cinco Estrelas. Por outro lado, reforçam:
“os órgãos de comunicação social e as figuras públicas desempenham um papel fundamental na sociedade, como exemplo a
seguir e como fontes de informação credível e tão necessária.”
O Prémio Cinco Estrelas é um sistema de avaliação que mede o
grau de satisfação que os produtos, os serviços e as marcas conferem aos seus utilizadores, tendo como critérios de avaliação
variáveis como a Satisfação pela Experimentação, Relação PreçoQualidade, Intenção de Compra ou de Recomendação, Confiança
na Marca e Inovação, que influenciam a decisão de compra dos
consumidores.
Quanto às categorias Personalidades e Órgãos de Comunicação
Social, estas são analisadas segundo as variáveis Notoriedade,
Satisfação, Confiança e Inovação, além de uma característica adicional considerada como mais relevante em cada categoria.
Pelo quarto ano consecutivo a Porco.PT venceu o Prémio Cinco
Estrelas na categoria carne de porco, com uma pontuação global
de 7,91, realçando-se o elemento de satisfação pela experimentação (8,61) dos consumidores inquiridos na prova cega feita ao
produto.
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AVALIAÇÃO DO VALOR CALÓRICO DE PRESUNTO
DE BARRANCOS DOP, PRESUNTO IBÉRICO
“BOLOTA” E PRESUNTO IBÉRICO “CEBO
MARIA BAJÉ; M.J. ABARATA DE CARVALHOa; S.AFERRO PALMAa

INTRODUÇÃO
Os suínos de Raça Alentejana e Raça Ibérica tiveram a sua origem nos chamados porcos mediterrâneos. São porcos de pelagem negra e possuem um sistema de maneio muito peculiar,
cuja alimentação é baseada nos recursos de um ecossistema
muito particular, o montado.
Para que um presunto possa ostentar a denominação de Presunto de Barrancos ou de Presunto Ibérico de Bolota (DOP) deverá, no que respeita ao maneio alimentar, ser em regime tradicional de montado, alimentando-se exclusivamente de erva
e bolota, ao contrário do que acontece com os animais que dão
origem ao Presunto Ibérico “Cebo”, os quais são cruzados com
Duroc e alimentados exclusivamente com recurso a alimentos
concentrados. Os presuntos denominados de Ibérico ‘Bolota’
são provenientes de Ibérico puro com o acabamento em regime
de montanheira.
As particularidades do sistema de produção do porco ibérico,
com influência do abate e um estado de cura elevado, e de forma mais determinante as características dos alimentos consumidos pelos animais na ultima fase de engorda, são os fatores
que afetam a composição da matéria-prima definindo a sua
adequação ao processo de cura e as características do produto
final (Cava Lopez et al 2001)
A importância nutritiva dos produtos cárneos depende em
grande parte das características e da composição das matérias
-primas utilizadas na elaboração, por isso quando pretendemos
obter um produto de elevada qualidade, como a reconhecida
mundialmente nos presuntos denominados vulgarmente ‘Pata
Negra’ a qualidade da matéria-prima é extremamente importante. Esta qualidade é directamente afetada, tal como já foi
referido, não só pelo regime alimentar a que são submetidos os
animais, assim como pelas características intrínsecas da raça e
pelo processo de transformação a que são submetidos, sendo
este ultimo determinante, segundo Cava Lopez et al (2001), no
desenvolvimento dos parâmetros sensoriais do presunto.
O presunto Ibérico caracteriza-se por possuir proteínas de elevado valor biológico, porque contem aminoácidos essenciais
nas proporções adequadas (Jiménez-Colmenero, et al., 2010).
Segundo, Toldrá, (2002) citado em Jiménez-Colmenero, et al.,
(2010) o teor em proteína é de 30 g/100 g dependendo da duração do processo de cura e do seu teor em gordura. Por outro
lado, a proteólise característica neste tipo de produto, influi de
forma positiva no aumento da digestibilidade destas proteínas,
o que se traduz num aumento dos benefícios nutricionais. (Antequera Rojas et al, 2001). É ao longo do processo de cura que
ocorre uma série de processos proteolíticos que condicionam
o aroma, a textura e flavour característico nestes presuntos.
(Ruiz Ramirez, 2005).

Uma das características nutricionais do presunto de suínos de
raça Alentejana e Ibérica criados em sistema tradicional, em
montado, é que oferece um elevado conteúdo em proteínas de
alta qualidade nutritiva, ferro assimilável e um conteúdo de gordura considerado médio-baixo. Já que os músculos do pernil,
matéria-prima do presunto, é uma das peças cárneas magras
da carcaça.
Após caracterização do Presunto de Barrancos DOP em comparação com Presunto Ibérico ‘Bolota’ e Presunto Ibérico ‘Cebo’,
prevê-se que se obtenham diferenças entre os três tipos de
presunto, mostrando-se a superioridade do Presunto de Barrancos DOP em relação ao Presunto Ibérico ‘Bolota’ e Presunto
Ibérico ‘Cebo, uma vez que o Presunto de Barrancos DOP tem
como matéria-prima porcos de raça Alentejana que devido à
genética e inexistência de cruzamentos com outras raças, regista maior capacidade de infiltração de gordura intramuscular.
Assim se explicam os veios marmoreados que dão ao Presunto
de Barrancos DOP uma untuosidade e textura únicas, e um paladar e aroma inconfundíveis.
Por outro lado, para a obtenção de Presunto Ibérico, não existe
a obrigatoriedade de utilizar animais de raça ibérica pura, podendo ser procedente de cruzamentos de reprodutoras Ibéricas
com reprodutor Ibérico, Duroc ou Duroc-Jersey, puro ou resultante do cruzamento entre elas.
Entende-se por Presunto de Barrancos – DOP, tal como descrito no caderno de especificações, os pernis provenientes de porcos de raça Alentejana (exceptuando reprodutores), com regras
particulares de maneio, abatidos entre os 12 e os 24 meses de
idade, inscritos no livro Genealógico Português de Suínos, secção «Raça Alentejana» e que passam por fases de salga, pós
salga, secagem/maturação, envelhecimento, corte e acondicionamento com condições particulares e bem definidas.
O objetivo deste trabalho é determinar o valor calórico nos dois
músculos Bíceps femoris (BF) e no Semimembranosus (SM),
nos três tipos de presunto.
MATERIAL E MÉTODOS
Para a realização deste trabalho serão seleccionados 15 presuntos, 5 Presuntos de Barrancos DOP, 5 Presuntos Ibérico
“Bolota” e 5 Presuntos Ibérico “Cebo”, sendo recolhido em cada
presunto duas amostras, uma no músculo Bíceps femoris e outra no Semimembranosus.
Foram seleccionados cinco presuntos de cada tipo, Presunto
de Barrancos DOP, Presunto Ibérico ‘Bolota’ e Presunto Ibérico
‘Cebo’, em seguida, em cada presunto, foram recolhidas duas
amostras, uma no músculo Bíceps femoris (BF) e a outra no
Semimembranosus (SM), localizados de acordo a Figura 1, pos43
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O presunto é uma das peças mais magras da carcaça de suíno, e
quando fatiado a apresenta a gordura intramuscular e toucinho
de cobertura que pode ou não ser ingerido, aportando um valor calórico cerca de 300Kcal/100g valor tido como equilibrado
(Ventanas, 2006).
O presunto, apesar da aparência, não tem um conteúdo em
gordura muito elevado. A presença de gordura visível, infiltrada
entre as fibras musculares poderia levar a alto valor calórico. No
entanto isso não se verifica, os presuntos puros com maneio
tradicional em montado, são os que apresentam maior gordura
de infiltração, sendo 8 a 10% de gordura infiltrada, dependendo
da zona (músculo) e do tipo de corte, com 5-9% de gordura subcutânea e intermuscular.
Os hidratos de carbono são poucos e o valor calórico da água é
zero, pelo que as calorias são provenientes exclusivamente das
proteínas e da gordura.
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Na última década os diferentes estudos possibilitaram reduzir
os teores de sal no presunto em cerca de metade, devido à utilização do frio.
Em relação ao conteúdo em sal, expresso em percentagem de
cloretos, verificou-se que os músculos Bíceps femoris e Semimembranousus do presunto de “Bolota” apresentam diferenças significativas relativamente aos outros dois sistemas de
produção.
Quer no Bíceps femoris quer no Semimembranousus, as diferenças significativas reveladas no sódio acompanharam as
apresentadas no teor em cloretos, Tabela 2.
Relativamente ao potássio, não existem diferenças significativas entre os três modos de produção no BF. Contudo, entre os
músculos SM dos presuntos “Cebo” e “Bolota”, existem diferenças significativas, sendo o mais elevado neste último, Tabela 2.

Relativamente ao potássio, não existem diferenças significativas entre os três modos
de produção no BF. Contudo, entre os músculos SM dos presuntos “Cebo” e “Bolota”,
existem diferenças significativas, sendo o mais elevado neste último, Tabela 2.
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Ventana (2001) apresenta valores de 230 mg/100g de potássio, ligeiramente inferiores

aos determinados neste trabalho, os quais contribuem para o equilíbrio sódio-potássio,
exercendo o potássio um efeito benéfico no controlo da hipertensão (Ventanas, 2006).
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presuntos DOP.

Os presuntos “Cebo” e DOP, apresentam diferenças significativas, quanto ao valor calórico, sendo o valor mais elevado no DOP no
músculo Bíceps femoris (BF).
No músculo Semimembranosus (SM), não existem diferenças significativas, contudo o valor calórico mais elevado também se revela
Conclusões
nos presuntos DOP.
aDTCA, Escola
Superior Agrária,
Instituto
de Beja, Portugal
Os presuntos “Cebo” e DOP, apresentam diferenças
significativas,
quanto
ao Politécnico
valor

calórico, sendo o valor mais elevado no DOP no músculo Bíceps femoris (BF).
No músculo Semimembranosus (SM), não existem diferenças significativas, contudo o
valor calórico mais elevado também se revela nos presuntos DOP.
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MEDIDA EXCECIONAL E TEMPORÁRIA

AVES, SUÍNOS E PRODUÇÃO DE OVOS E DE
LEITE DE PEQUENOS RUMINANTES.

Portaria no 268/2020 de
18 novembro
Para responder aos problemas de liquidez e de fluxos de tesouraria provocados pela atual pandemia do COVID 19, que põem
em risco a continuidade das atividades dos agricultores e das
pequenas empresas ativas na criação de aves e suínos, bem
como na produção de ovos e de leite de pequenos ruminantes,
foi adotada uma nova medida excecional e temporária prevista
no artigo 39.º-B do Regulamento (UE) n.º 1305/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro, no âmbito do
Programa de Desenvolvimento Rural do Continente – PDR2020.
O período de candidaturas estará aberto entre 1 e 21 de dezembro de 2020, para os seguintes setores de produção agrícola, conforme atual redação da Portaria N.º 268/2020, de 18
de novembro:
- Setor das aves e dos ovos;
- Setor da carne de suíno, no que respeita à produção de leitões
para abate e à produção da raça de porco alentejano;
- Setor do leite de pequenos ruminantes;
No caso do setor do porco alentejano, os escalões definidos na
portaria e respetivos montantes de apoio são os seguintes:
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ESCALÕES

MONTANTE

≤ 3 Porcas ou ≤25 porcos de engorda

1200€

> 3 Porcas < Porcas ou ≥ 25 porcos de engorda
e < 85 porcos de engorda

4500€

≥ 12 Porcas ou ≥85 porcos de engorda

7000€

Os candidatos ao apoio previsto na presente secção devem reunir cumulativamente as seguintes condições:
a) Ser detentor de exploração com título para o exercício da atividade pecuária da espécie
suína, pertencente às classes 1, 2 ou 3 previstas no anexo I do
Decreto -Lei n.º 81/2013, de 14 de junho (NREAP);
b) Deter explorações com animais da raça de porco alentejano
inscritos no respetivo livro
genealógico;
c) Ter submetido, na base de dados de apoio ao SNIRA, a declaração de existências de agosto de 2020, comprovativa da
detenção na exploração de porcas reprodutoras ou porcos de
engorda.
Para mais esclarecimentos poderão ser contactados os técnicos da ACPA.
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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
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SITUAÇÃO MUITO GRAVE NA
COMERCIALIZAÇÃO DOS PORCOS
ALENTEJANOS DE MONTANHEIRA

No início do mês de dezembro a ANCPA - Associação Nacional dos Criadores do Porco Alentejano recorreu aos principais
meios de comunicação social para expressar a sua preocupação
com a grave crise que o setor do porco Alentejano atravessa
atualmente devida à pandemia da COVID-19.
A situação específica da produção do porco Alentejano em Montanheira diferencia-se da normal produção de carne de porco
principalmente devido à extensão do ciclo de produção, sendo
que este se aproxima dos 2 anos desde o nascimento do animal
até ao seu abate de modo a obterem-se os produtos de excelência: presuntos, paletas (presunto da mão) e paios de lombo.
Considerando a situação de profunda crise que o canal Horeca
(principal consumidor dos produtos originários do porco Alentejano) está a passar tanto a nível nacional como internacional,
entende-se que os consumos deste tipo de produtos tenha caído a pique nos últimos meses, o que fez aumentar os stocks a
nível das indústrias e a consequente queda no preço final tanto
dos produtos transformados como dos porcos propriamente
ditos.
Foi por esse motivo que a ANCPA recorreu à comunicação social, mais propriamente aos canais de televisão SIC e RTP, para
transmitir a sua preocupação com a situação de comercialização atual, sendo que se espera uma redução entre 35 e 40% nos
preços de venda dos porcos dos seus associados, para além do
fato de haver nesta altura do ano ainda animais sem um comprador final.
Esta problemática levou a ALPORC (agrupamento de produtores com origem na ANCPA) a ter de enveredar por vias de comercialização que passam pela transformação dos porcos dos
seus acionistas em presuntos e paletas, partilhando esse risco
com indústrias espanholas parceiras do agrupamento.
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No que toca à continuidade da raça suína Alentejana a situação
é de total incerteza, sendo que o número de animais reprodutores abatidos durante o ano 2020, tendo em consideração as
perdas causadas aos produtores pela pandemia, levam a que
esta raça se encontre numa situação próxima da extinção e,
sem ajudas específicas que apoiem a continuidade da raça, corremos o risco que esta venha mesmo a desaparecer.
Sendo que estamos em fase de negociação da nova PAC, será
imprescindível considerar o porco Alentejano como elemento
essencial para a conservação do montado como sistema agrosilvo-pastoril único no Mundo, que se centra na produção extensiva e do qual se obtêm produtos de alto valor acrescentado
com uma qualidade que não se consegue igualar, se não na Península Ibérica.

49

RAÇAS AUTÓCTONES | BISARO

“SABER (A) VINHAIS - CONTRIBUTO PARA UMA
CARTA GASTRONÓMICA”
Saberavinhais.com – Marketplace

Atendendo a um vazio existente, num concelho com tão ricas
tradições gastronómicas, como é Vinhais, a ANCSUB promoveu
a edição de uma obra com o objectivo de colmatar esta lacuna.
No âmbito do projecto de “Apoio ao Empreendedorismo do Sector Agroalimentar em Terras de Trás-os-Montes” surgiu a oportunidade de elaborar um livro ao qual demos o nome: “Saber (a)
Vinhais – Contributo para uma Carta Gastronómica”.
Apresentado na 40ª edição da Feira do Fumeiro de Vinhais, trata-se de um contributo para melhor se compreenderem os comeres e produtos mais característicos da região e de que a gastronomia está intimamente ligada aos saberes etnográficos.
Como referiu, no lançamento da obra, um dos seus coautores,
Roberto Afonso:
“Não é essencialmente uma carta ou um receituário extensivo
de receitas de Vinhais, mas sim um conjunto de informações
que interliga tudo que são saberes etnográficos com a gastronomia, com o dia-a-dia das pessoas e com o trabalho.
Referem a doçaria, os cuscuz, referem todos os processos em
termos de fumeiro e muita mais informação que vai permitir a
quem pegar no livro conhecer mais e ficar com vontade de vir
a Vinhais”.
Este livro teve a participação de quatro autores: António Monteiro, Pedro Fernandes, Roberto Afonso e Virgílio Nogueiro Gomes. Cada um se encarregou de elaborar um capítulo. Ao ler
esta obra ficarão com uma abordagem etnográfica do território, logo no primeiro capítulo intitulado “À mesa … de diário a
diária!” seguido do segundo capítulo “Do chiqueiro ao Lareiro
– Vinhais a Capital do Fumeiro” no qual podem ler, além de outros temas a descrição da matança de porco e a identificação
do fumeiro local. No terceiro capítulo, a descrição e consumo de
um produto invulgar apenas produzido nesta região: “Cuscos de
Vinhais – Gestos que guardam memórias” seguido de mais um
capítulo com outro produto identitário deste território: “A castanha e o castanheiro – Conjunto notável de simplicidades!”.
Garantido que não se sai com boca de pobre, um capítulo dedicado à doçaria: “Do mel e do açúcar – Lembrar a boca doce” e
ainda um capítulo dedicado a receitas contemporâneas e com
tradições locais: “Saberes d’antanho, sabores d’agora”. Termina
com um capítulo de imagens “Para comes e bebes – Guia fotográfico”.
Trata-se de uma obra com a chancela da Leya que foi também
responsável pelo design gráfico. Resta-nos agradecer a todos
os que contribuíram para a sua elaboração, com a certeza da
nossa contribuição para o enriquecimento cultural de Vinhais
e do seu povo.
A partir desta obra e com o apoio do mesmo projecto e da Camara Municipal de Vinhais, de onde surgiu um gabinete de apoio
ao empreendedor, foi desenvolvida uma plataforma digital de
comércio electrónico, também com o mesmo nome (sabera-
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vinhais.com) e que se trata de um Marketplace que pretende
auxiliar os pequenos produtores a escoar os seus produtos. A
Plataforma vai permitir potencializar pequenos negócios alargando o seu mercado de atuação; oferecer soluções comerciais
aos participantes a custos reduzidos; possibilitar maior transparência no relacionamento entre clientes e fornecedores; reduzir custos operacionais para clientes e fornecedores.
Assim, esta é mais uma forma que a ANCSUB e o município
encontraram, em época de pandemia, para poder auxiliar os
produtores e comerciantes do concelho, o que também permite
um incremento da economia, e ainda uma publicidade diferente,
mas que se prevê eficaz para os produtos de excelência do nosso concelho como: castanha, fumeiro, cuscos, mel, compotas,
entre muitos outros.
A Plataforma online saberavinhais.com já se encontra disponível para que os produtores possam vender e dar a conhecer o
que de melhor se faz em Vinhais.
Estamos cientes que apesar do ambiente económico recessivo, o negócio digital mantém a resistência e continua a evoluir
favoravelmente, pelo que, a iniciativa pretende ser uma aposta
credível no futuro.
Pedro Fernandes
Secretário Técnico do Livro Genealógico da Raça Bísara

NOTICIAS FPAS
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PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DO PORCO
MALHADO DE ALCOBAÇA: AVALIAÇÃO GENÉTICA PARA
CARACTERÍSTICAS PRODUTIVAS E REPRODUTIVAS
ANTÓNIO VICENTE1 E NUNO CAROLINO2
1
Professor na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Santarém e Secretário Técnico da raça
2
Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, EZN-INIAV IP

O Livro Genealógico do porco Malhado de Alcobaça (LGMA)
continua as suas atividades de gestão desta restrita população suína autóctone, esperando poder divulgar a organização
e dinâmica do LG, bem como as várias ações desenvolvidas no
âmbito do plano de melhoramento genético da raça, aprovado
pelo gabinete de Recursos Genéticos da DGAV.
Integrado nas sessões letivas de suinicultura, a Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Santarém, desenvolveu
atividades práticas no núcleo de suínos Malhados de Alcobaça,
cumprindo-se todas as regras de segurança, onde os estudantes participaram ativamente em algumas ações importantes
para o funcionamento do LG, nomeadamente pela identificação por tatuagem (Figura 1), contagem de tetos (Figura 2), administração de ferro (Figura 3), limagem de dentes (Figura 4)
e pesagem dos leitões recém-nascidos (Figura 5). Revela-se
igualmente importante a realização das várias tarefas inerentes ao maneio reprodutivo de uma exploração suinícola e os
alunos praticaram as técnicas de recolha de sémen ao varrasco
Malhado de Alcobaça (Figura 6) e de subsequente inseminação
artificial de uma jovem marrã da raça (Figura 7). Desta forma,
pretende-se divulgar a raça e sensibilizar os mais novos para
as diversas e desafiantes ações que envolvem a conservação e
o melhoramento genético de uma população autóctone ameaçada de extinção.
Todos os anos os criadores têm a difícil tarefa de escolher os
animais de substituição e que pensam ser os melhores para
renovação do efetivo reprodutores de porcas e varrascos e, com
isso, incrementar a eficiência e os diferentes índices produtivos
da raça. Quando se pretende selecionar para um conjunto de
características que constituam os objetivos de melhoramento
de uma determinada população, a seleção é mais eficaz se for
praticada com base no valor genético estimado para essas características e não no valor fenotípico (Carolino, 2017; http://
www.iniav.pt/fotos/editor2/avaliacao_genetica_reprodutores.pdf). Como um reprodutor transmite à descendência apenas metade dos seus genes e não as condições ambientais a
que foi sujeito, interessa ao criador conhecer o valor genético
dos animais, ou seja, qual o valor de um animal num programa
de seleção ou o que o animal poderá transmitir à descendência. O valor fenotípico de um animal para determinado registo
(e.g., prolificidade = 12 leitões ou peso aos 30 dias = 8 kg) pode
ser um indicador do seu valor genético, mas também reflete as
condições ambientais (criador, ano, época de nascimento, idade,
sexo, maneio reprodutivo, alimentação, etc.) a que o mesmo foi
sujeito. Desta forma, a informação fenotípica de um indivíduo,
por si só, poderá ser um indicador pouco preciso do seu mérito
genético.
O valor genético de um animal representa o seu valor como reprodutor e pode ser interpretado como a sua superioridade ou
inferioridade genética para o caracter em causa, cuja metade
será transmitida à descendência.
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Figura 1: Tatuagem

Figura 2: Contagem de tetos
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Figura 3: Administração de ferro

Figura 6: Técnicas de recolha de sémen ao varrasco

Figura 4: Limagem de dentes

Figura 7: Inseminação artificial de uma jovem marrã da raça

A predição dos valores genéticos constitui assim um passo essencial no processo de seleção, e a metodologia ideal para obter
aquelas predições é o BLUP - Modelo Animal, que incorpora a
informação de todos os parentes e leva em conta os efeitos fixos adequados (Henderson, 1994).
O BLUP quando comparado com a seleção fenotípica, apresenta diversas vantagens que, em termos práticos, significam que
o valor genético de um indivíduo predito por esta metodologia
considera:
• A informação de todos os seus parentes mais ou menos distantes (pela inclusão da matriz de parentescos);
• O valor genético dos participantes nos diferentes acasalamentos;
• Todos os registos produtivos/funcionais disponíveis;
Figura 5: Pesagem dos leitões recém-nascidos

• Os efeitos ambientais a que um registo é sujeito.
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Através da avaliação genética com o BLUP - Modelo Animal,
pretende-se estimar com a maior precisão possível o valor genético de cada animal para as diversas características de interesse para o criador/selecionador, com base na informação
produtiva (morfológica, reprodutiva, etc.) disponível (própria e
de parentes) e levando em consideração os efeitos ambientais
que possam mascarar a expressão do potencial genético (ano
e mês de nascimento, sexo, tamanho da ninhada, idade do animal, etc.).
Numa tentativa de se melhorar a população Malhado de Alcobaça e conforme consta do plano de melhoramento genético
desta raça, aprovado pela DGAV, todos os anos desenvolvemos
várias ações de caracterização e melhoramento onde se inclui
uma avaliação genética para características produtivas e reprodutivas e com isso obter mais e melhor informação para o Livro
genealógico, disponibilizando os resultados aos produtores associados.
A avaliação genética da raça Malhado de Alcobaça foi elaborada na Estação Zootécnica Nacional − Unidade Estratégica de
Investigação e Serviços de Biotecnologia e Recursos Genéticos
do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P.
(INIAV) e encontra-se disponível para consulta integral pelos
produtores e demais interessados na FPAS (Fonte: Carolino N.,
Carolino I., Bastos J., Vicente A. e Silveira M. (2020). Raça suína
Malhado de Alcobaça – Avaliação Genética 2020. Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, Estação Zootécnica
Nacional - Fonte Boa, Portugal).
A partir de toda a informação de campo recolhida pela FPAS,
nomeadamente, registos de genealogias, partos e pesos e
compilada na base de dados do Livro Genealógico no Genpro da
Ruralbit (https://genpro.ruralbit.com/), tendo-se considerado
as seguintes características:
> Efeitos maternos do peso ao nascimento (PNmat)
> Efeitos diretos do peso ao nascimento (PNdi)
> Efeitos maternos do peso aos 30 dias de idade (P30mat)
> Efeitos diretos do peso aos 30 dias de idade (P30di)
> Efeitos maternos do peso aos 90 dias de idade (P90mat)
> Efeitos diretos do peso aos 90 dias de idade (P90di)
> Número de leitões nascidos totais (NLN)
> Número de leitões nascidos vivos (NLV)
> Número de leitões desmamados (NLD)
> Intervalo entre partos (INTP)
Todos os caracteres foram submetidos a análises univariadas,
através do BLUP - Modelo Animal, utilizando-se para o efeito o
programa informático MTDFREML.
Esta metodologia permite estimar os valores genéticos de cada
animal para os vários tipos de caracteres considerados, tendo
em conta a sua performance, no caso de ser conhecida, e as
performances de todos os seus parentes (ascendentes, descendentes e colaterais), levando em consideração os diversos
efeitos ambientais que afetam o respetivo caracter. Existem
uma série de definições/conceitos importantes para melhor
compreender os resultados obtidos, a saber:
i. O valor genético de um animal para determinado caracter representa o valor desse animal como reprodutor (expresso nas
respetivas unidades de medida, isto é, kg, dias, %, etc.) e deve
ser interpretado como a superioridade ou inferioridade genética para a característica em causa relativamente à média da
população.
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ii. A precisão da estimativa do valor genético dá-nos a ideia da
confiança com que estimámos o valor genético do animal para
determinado caracter; contudo, não se trata de um indicador do
potencial genético do animal. Quanto mais informação sobre o
animal (por exemplo, vários registos de intervalos entre partos)
e sobre os seus parentes (mãe, irmãs, filhas, avós, etc.) houver,
mais precisa será a estimativa do seu valor genético.
iii. O valor genético para os efeitos maternos deverá ser o maior
possível (mais positivo). Pretende-se que os reprodutores
transmitam aos descendentes a capacidade para, quando forem fêmeas adultas, desmamarem animais mais pesados.
iv. Os valores genéticos para os efeitos diretos são tanto melhores quanto maiores forem esses valores (mais positivos).
Pretende-se que os reprodutores transmitam aos descendentes uma boa capacidade de crescimento até e após o desmame
(mais pesados).
v. Os valores genéticos para o número de leitões nascidos totais (prolificidade), nascidos vivos ou desmamados deverão ser
o maior possível (mais positivos). Pretende-se que o número
leitões nascidos e desmamados por parto seja o mais elevado
possível.
vi. O valor genético para o intervalo entre partos é tanto melhor,
quanto menor for esse valor (mais negativo). Pretende-se que
os reprodutores transmitam aos descendentes características
genéticas que, no caso de serem fêmeas, lhes proporcionem intervalos entre partos mais reduzidos, de menos dias.
No que diz respeito ao desempenho produtivo do crescimento
dos leitões Malhados de Alcobaça foram realizadas várias avaliações genéticas para as pesagens a diferentes idades (Peso ao
nascimento – PN, Peso Ajustado aos 30 dias de idade – P30 e
Peso Ajustado aos 90 dias de idade – P90) segundo o modelo de
análise que se apresenta de seguida:
Modelo utilizado na análise dos Pesos (PN, P30 e P90)
Peso

=

Efeitos
Fixos

+

Valor
Genético
Direto

+

Valor
Genético
Materno

+

Efeito Amb.
Permanente
Ninhada

+

Erro

Efeitos Fixos considerados:

q Exploração * Ano de nascimento
q Mês de nascimento (Jan. a Dez.)
q Sexo do animal (Macho ou Fêmea)
q Nº de leitões nascidos totais (Prolificidade)(PN) /Desmamados (P30 e P90) (Covariável linear)

q Idade da mãe ao parto (Covariável linear e quadrática)
Relativamente às características reprodutivas estudadas (Prolificidade – Leitões nascidos totais, vivos e desmamados e Intervalo entre Partos – INTP) apresentamos de seguida o modelo
de análise utilizado.
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Quadro 2 (Cont.) - Estatísticas descritivas para os diferentes parâmetros repro-

Modelo utilizado na análise de Parâmetros Reprodutivos
Prolificidade
(NLN, NLV e
NLD)
INTP

Efeitos
Fixos

=

+

Valor
Genético
Direto

+

Valor
Genético
Materno

+

Efeito
Ambiental
Permanente
da porca

+

dutivos estudados
Erro

Efeitos Fixos

q Exploração * Ano de parto

Característica

Nº Dados

Nº de
Indivíduos
na Matriz
Parentescos

Nº de
Porcas com
Registos

Valor
Médio ±
Desvio

Coeficiente de
Variação (%)

Nº de Leitões
Desmamados
(NLD)

1337
partos

14825

415

8,41±2,27

26,99

Intervalo
entre Partos
(INTP) (dias)

882
intervalos

14825

305

170,4±32,9

19,31

q Mês de parto (Jan. a Dez.)
q Idade da porca ao parto (Covariável linear e quadrática)
As estatísticas descritivas para os pesos PN, P30 e P90 apresentam-se no Quadro 1, onde podemos observar um peso médio ao nascimento (PN) de 1,32 kg, um P30 de 7,09kg e um P90
de 33,8kg. Sendo uma raça com um efetivo muito reduzido e de
reconhecimento recente e com um reduzido número de criadores ativos já apresenta um volume interessante de dados passíveis de análise.
Quadro 1 – Estatísticas descritivas para as diferentes pesagens de leitões MA
Característica

Nº Dados

Nº de
Indivíduos
na Matriz
Parentescos

Nº Ninhadas
com Peso

Valor
Médio ±
Desvio
Padrão (Kg)

Coeficiente de
Variação (%)

Peso ao
Nascimento
(PN)

7647

14825

323

1,32±0,28

21,21

Peso aos 30
dias (P30)

4443

14825

269

7,09±1,65

23,27

Peso aos 90
dias (P90)

1760

14825

206

33,8±6,6

19,53

No Quadro 2 apresentam-se as estatísticas descritivas obtidas
para os parâmetros reprodutivos estudados, nomeadamente
o nº de leitões nascidos totais, nascidos vivos e desmamados,
bem como o intervalo entre partos. Podemos observar que a
prolificidade média da raça ronda os 10 leitões nascidos totais,
dos quais cerca de 9 nascidos vivos e que, em média, são desmamados 8,41 animais. Estes valores são algo baixos para uma
raça do tronco Celta mas devem-se essencialmente aos valores
crescentes de consanguinidade, que afetam principalmente os
caracteres reprodutivos, dado ser uma população escassa e fechada, obrigatoriamente com acasalamentos incestuosos.
Pela análise dos modelos genéticos apresentados obtiveram-se
os vários parâmetros genéticos para as características de performance de crescimento (Quadro 3) e reprodutivas (Quadro 4).
Quadro 2 - Estatísticas descritivas para os diferentes parâmetros reprodutivos
estudados
Característica

Nº Dados

Nº de
Indivíduos
na Matriz
Parentescos

Nº de
Porcas com
Registos

Valor
Médio ±
Desvio
Padrão (Kg)

Coeficiente de
Variação (%)

Prolificidade Nº de Leitões
Nascidos
Totais (NLN)

1361
partos

14825

415

9,45±3,04

32,17

Prolificidade Nº de Leitões
Nascidos
Vivos (NLV)

1361
partos

14825

415

8,97±2,85

31,77

Quadro 3 - Parâmetros genéticos e ambientais para características de crescimento
Peso
Nascimento
(kg2)

Peso
30 dias
(kg2)

Peso
90 dias
(kg2)

Variância genética direta

0.014

0.379

3.565

Covariância ef. diretos-maternos

-0.003

-0.183

-0.575

Variância genética materna

0.007

0.322

3.047

Variância ambiental permanente

0.032

1.050

1.575

Variância ambiental

0.032

1.041

4.561

Variância fenotípica

0.081

2.609

12.173

Heritabilidade efeitos diretos

0.170

0.145

0.293

Correlação ef. diretos-maternos

-0.344

-0.524

-0.174

Heritabilidade efeitos maternos

0.084

0.124

0.250

Efeito ambiental permanente

0.395

0.403

0.129

Característica

Obtiveram-se valores intermédios de heritabilidade (h2) para
efeitos diretos de crescimento que variaram entre 0,145 (P30)
e 0,293 (P90) e entre 0,084 (PN) e 0,250 (P90) para os efeitos
maternos.
Quadro 4 - Parâmetros genéticos e ambientais para características reprodutivas
Característica
Variância genética direta
Covariância ef. diretos-maternos
Variância genética materna

NLN
(nº leitões2)

NLV
(nº leitões2)

NLD
(nº leitões2)

INTP
(dias2)

0.2737

0.2317

0.3315

12.41

-

-

-

-

-

-

-

-

Variância ambiental permanente

0.3959

0.4011

0.2070

0.0000

Variância ambiental

5.1405

5.2471

4.0597

612.5088

Variância fenotípica

5.8101

5.8799

4.5982

624.9188

Heritabilidade efeitos diretos

0.047

0.039

0.072

0.0200

-

-

-

-

Correlação ef. diretos-maternos
Heritabilidade efeitos maternos
Efeito ambiental permanente

-

-

-

-

0.068

0.068

0.045

0.000

Como seria de esperar, os valores de h2 para as características
reprodutivas são mais baixos, variando entre 0,02 para o INTP e
0,072 para o nº de leitões desmamados. Será necessário continuar o trabalho desenvolvido pelo LGMA desde 2014, de recolha e compilação de dados e aumentar o volume de informação
disponível e com isso tentar aumentar igualmente a precisão
das estimativas.
Com toda esta informação estimada podemos desenvolver
rankings do mérito genético dos reprodutores para cada uma
das características estudadas e fornecer esta informação aos
produtores para que possam suportar de forma mais objetiva
as suas escolhas futuras de reprodutores a manter na exploração. Na figura 8 apresentamos uma imagem exemplificativa de
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Figura 8

um animal com uma avaliação genética realizada para as várias características de crescimento e reprodutivas estudadas,
disponível para consulta por todos os produtores aderentes ao
LGMA na base de dados do Genpro da Ruralbit.

mental para se avaliar a dinâmica do pool genético desta população ao longo do tempo. Brevemente, num futuro número da
revista, iremos apresentar alguns dos resultados obtidos neste
trabalho. Fiquem atentos!

Atualmente está em curso, na EZN-INIAV, a caracterização
genética da raça por intermédio de uma análise demográfica,
igualmente incluída nas várias ações a desenvolver no programa de conservação e melhoramento genético da raça e funda-

Terminamos mais uma crónica, desejando votos sinceros de
Boas Festas para todos os suinicultores, em especial para os
produtores de suínos Malhados de Alcobaça, presentes e futuros! “Juntos somos mais fortes”! Bem-hajam!
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FPAS EM BRUXELAS

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO QUARTO TRIMESTRE
2020
Este trimestre foi totalmente condicionado pela Peste Suina Africana na Alemanha que provocou uma forte distorção em termos do
mercado europeu. Com esta situação sucederam-se os contatos e
reuniões para procurar soluções para a estabilização do mercado.
Infelizmente a conclusão a que se chegou foi de que a única solução
para o problema passa pela aceitação de China da regionalização na
Alemanha e retomará o movimento de exportação da Alemanha.
PRINCIPAIS REUNIÕES

12/10 – IMPA
Participámos na reunião de outono do IMPA em que o tema principal
foi a evolução do mercado na sequência do aparecimento de Peste
Suína Africana na Alemanha e consequentemente o fecho do mercado chinês aquele País.
Na altura os preços no sul de europa estavam estáveis pelo que não
havia grandes preocupações. Os nossos colegas dos matadouros
alemães mostraram-se muito mais preocupados com o problema
do covid nas instalações que levou ao encerramento de algumas
que propriamente com a PSA. De toda a maneira fomos informados
que as autoridades alemãs estavam a instalar barreiras para deter
o movimento dos javalis.
15/10 – Webinar da USDA
Participámos no webinar organizado pelo departamento de agricultura dos USA em que participaram o ministro do comercio e
o vice ministro da inovação americanos, que fizeram uma análise
da proposta europeia da estratégia “FROM FARM TO FORK”. Este
documento foi altamente criticado, uma vez que foi dito que na
América todos os documentos estratégicos eram baseados na evidência cientifica e este documento não tinha nada de cientifico era
meramente político. Consideram portanto que é um documento que
nunca seguirão e que vai trazer importantes aumentos de custos à
agricultura europeia. Foi claramente dito que nunca aceitariam que
a Comissão Europeia desse apoios para compensar este aumento
de custos.
20/10 – Reunião de Bem Estar Animal do COPA-COGECA
Nesta reunião foi discutido um documento a apresentar à Comissão
de resposta às propostas sobre o bem estar animal, centrando-se
em três pontos essenciais que resumimos.
a) Castração
A produção propõe que sejam aceites três possibilidades
i) Produção de machos inteiros
ii) Imunocastração
iii) Castração cirurgíca com anestesia

b) Corte de rabos
Foi pedido que sejam feitos mais estudos antes da proibição do corte de rabos uma vez que se a proibição for por diante vamos ter
graves problemas de canibalismo.
c) Proibição de utilização de jaulas
A produção não se opõem à proibição das jaulas mas devido a todos os investimentos feitos recentemente pelo setor foi pedido um
período de adaptação de 15 anos. Foi também pedido ajuda financeira para estes investimentos e facilidade na obtenção de licenças
de construção quando seja necessário fazer ampliações das instalações.

13/11 – Grupo de trabalho da carne de porco
Participação nesta reunião em que o principal ponto foi a situação
do mercado alemão. Os preços desceram naquele País 20cts por Kg
na semana a seguir ao anuncio do fecho do mercado chinês para os
1,29€ , sendo que este foi um preço político . Com este preço os matadouros começaram a reduzir os abates tendo como consequência
o aumento do peso de abate e o atraso dos porcos nas explorações.
Em relação ao FROM FARM TO FORK foi transmitido +a Comissão
que este programa vai provocar grandes alterações no nosso método de produção e não sendo os produtores uns retrógrados mas
precisavam de apoios financeiros e de tempo para as adaptações
1/12 - Reunião com Mickel Scannel ( sub diretor geral da DGAGRI )
Foi apresentado as propostas discutidas no grupo de trabalho sendo
que a reação foi como sempre muito simpática mas obtivemos zero
de todos os pontos principais sendo queo único que tivemos aprovação foi o de reintrodução das proteínas animais
4/12 – Reunião com DGSANTÉ
Nesta reunião estiveram presentes toda a equipa responsável pela
luta contra a Peste Suína Africana e a nossa proposta foi muito simples. Incentivar a luta contra a doença na Alemanha de modo a que
não tenhamos mais casos fara das zonas de proteção e que a doença não passe aos porcos domésticos. Para isso propomos que se
alargue a zona de proteção que seja perfeitamente e efetivamente
limitada de modo a manter todos os javalis no interior. De seguida
temos o abate do maior nº de javalis possível. Abate de todos os
porcos domésticos dessa zona com a justa compensação aos produtores assim como a uma indemnização por perda de rendimentos
devido à paragem de atividade. A Comissão ficou surpreendida com
esta proposta mas não a rejeitou comprometendo-se a estudá-la.
Montijo 17/12/2020
António Tavares
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SECRETÁRIO DE ESTADO
VISITA VALSABOR

O secretário de estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural,
Nuno Russo, visitou as instalações da VALSABOR no passado
dia 19 de Outubro.
A VALGRUPO representa um grupo de empresas sediadas em
Alcanede, no concelho de Santarém, relacionadas com a criação,
abate, transformação e comercialização de carne de suínos, e
que emprega ao todo cerca 1000 colaboradores.
A VALSABOR foi constituída em 1989 e dedica-se ao abate e
transformação de carne de porco. Assente numa estratégia de
crescimento encontra-se neste momento em fase de remodelação e ampliação das instalações de abate e transformação,
orçadas em cerca 6 milhões de euros a finalizar em 2021.
Com este investimento a unidade de abate aumentará a capacidade de frio, a capacidade de expedição e de logística, assim
como melhorará os escritórios, a cantina e as salas destinadas
à formação.
Também será concluído em 2021 um investimento de 3 milhões
de euros, nas empresas de produção animal, no aumento da
sua capacidade produtiva, e na modernização e monitorização
contínua de todo o ciclo produtivo.
Com a aquisição da Maporal, o matadouro de Reguengos de
Monsaraz, tornou-se o primeiro matadouro português a exportar carne de porco para a China em fevereiro de 2019.
Neste momento decorrem as obras de ampliação o que lhe irá
permitir ter a capacidade de abate de 15 mil suínos por semana,
destinados à exportação. Este investimento está a decorrer e
representa uma aposta de 15 milhões € com o arranque previsto para abril de 2021.
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Apesar dos investimentos já em curso, a VALGRUPO sinalizou
ainda 2 projetos que pretende começar a concretizar em 2022:
a construção de um novo Matadouro e de uma nova fábrica de
ração.
A construção de um novo matadouro para a VALSABOR, está
orçado em 25 milhões de euros, o que a vai dotar com o maior
e mais moderno matadouro português. Depois de construído
irá permitir uma capacidade de exportação de 150 Milhões de
euros por ano.
A nova fábrica de ração irá juntar-se às 6 que o grupo já possui,
havendo a intenção que a 7ª venha a ser a maior do país com
a capacidade de produção de 2000 toneladas/dia, num investimento de 13 Milhões de euros.
Com os investimentos que estão a decorrer e os próximos projetos, a visão do grupo é de manter o caminho traçado e reforçar
o foco na valorização da carne de porco nacional. Para além de
continuar a incrementar as exportações deste produto, o que já
representa uma fatia importante da sua atividade, através do
acordo de exportação para a China.
A administração da VALGRUPO assume que “queremos continuar a crescer, há muito caminho para andar, e a exportação
será o nosso próximo passo a dar. Nas empresas da VALGRUPO, seja na VALSABOR ou na Quinta da Atela queremos continuar a trabalhar como sempre, dedicados e a superar a cada dia
as dificuldades.
Criar as melhores condições de trabalho para os nossos colaboradores, investir na responsabilidade ambiental e representar
uma mais valia económica e social para a região e para o país,
na criação emprego, na criação de riqueza, e na esperança de
um futuro melhor para todos.”

NOTICIAS

SMART VACCINATION suínos
APRESENTA

1

VACINA
INTELIGENTE
COM CHIP RF NO
RÓTULO

2

ADMINISTRAÇÃO
INTRADÉRMICA
SEM AGULHA, COM
REGISTO AUTOMÁTICO

3

GESTÃO DO
PROCESSO DE
VACINAÇÃO

PARA MAIS INFORMAÇÕES: CONTACTE O SEU VETERINÁRIO

Laboratorios Hipra, S.A. Avda. la Selva, 135 • 17170 Amer (Girona) • Spain
Tel.: (34) 972 43 06 60 • Fax: (34) 972 43 06 61 • hipra hipra.com • www.hipra.com

59

NOTICIAS

AS EXPORTAÇÕES CONTINUAM A SER O
COMBUSTÍVEL DA EXPANSÃO DO SECTOR
PORTUGUÊS DAS CARNES
Relatório produzido pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA)
De acordo com o Eurostat, em 2020, os efectivos iniciais de suínos em Portugal aumentaram 0,5 por cento em comparação
com o ano passado. Em 2019, o total de abates também aumentou 0,15 por cento, para 5,55 milhões de cabeças. Durante
o período 2013-2019, o abate total de suínos portugueses cresceu 7 por cento.
A suinicultura portuguesa espera que o aumento dos abates se
volte a verificar em 2020 e 2021, uma vez que Portugal procura
atender à procura interna e externa da carne suína.
Em Janeiro de 2019, Portugal finalmente abriu o mercado chinês para carne congelada e miudezas e, em resultado disso, as
exportações de carne suína para a China são o principal factor
por trás da expansão contínua do sector suíno português.
Os leitões representam cerca de 30% do total de abates, com os
porcos de engorda a representarem 70%. Os canais de distribuição dos leitões assados são principalmente o setor da hotelaria,
eventos e comemorações e, durante a pandemia de COVID-19,
o encerramento dos restaurantes impactou significativamente
os produtores de leitão assado.

à procura interna e reduzir as importações de carne suína de
Espanha, seu principal fornecedor, a produção de carne suína
portuguesa pode continuar em expansão nos anos 2020 e 2021.
Também é esperado um aumento no peso da carcaça da carne
suína. Nos próximos três anos, a indústria portuguesa de suínos espera aumentar a sua produção de carne de porco em 10
por cento em resposta à procura doméstica e internacional de
carne suína.
De acordo com a indústria portuguesa de carne de porco durante 2019 a carne de porco continuou a ser a carne mais produzida e consumida em Portugal. Isto representa cerca de 40 por
cento do consumo total de carne em Portugal e está estabilizada nos 44 kg per capita.
A produção portuguesa de carne suína ainda não é autossuficiente para satisfazer a procura interna. Durante a Crise do COVID-19, os lares portugueses aumentaram o consumo de carne
suína, mas isso não compensou a perda de volume e valor das
vendas a restaurantes, hotéis e instituições.

Assim, para 2020, é esperada uma quebra nos abates de leitões
que será compensada pelo aumento no abate de suínos, atingindo um total de 5,6 milhões de animais. Além disso, o peso
da carcaça irá aumentar devido à menor produção de leitões e
maior produção de porcos.
Para 2020, a produção de carne de porco deve crescer 3,5%, para
380.000 toneladas.
Recuperando de uma grave crise no sector da carne suína, nos
últimos cinco anos a fileira reestruturou-se e aumentou a produtividade e desempenho de suas explorações. Enquanto o número de explorações diminuiu, estas foram aumentando o uso
de tecnologia e de mão de obra mais qualificada.
A saúde animal continua a ser a principal preocupação dos produtores de suínos portugueses, dada a contínua disseminação
da Peste Suína Africana (PSA) pela União Europeia. Até à data
deste relatório, Portugal não tinha comunicado quaisquer surtos de PSA. Aumentar as medidas de biossegurança e monitorizar o estado sanitário dos animais em Portugal é um grande
objetivo para o Ministério da Agricultura para salvaguardar a
crescente produção de suínos e mercados de exportação de
carne de porco.
Em 2019, o sector da carne suína portuguesa produziu 365.961
toneladas, um aumento de 1,4 por cento em comparação com
o ano anterior e consistente com o crescimento do total de
abates (ver Gráfico 1). Assim, como Portugal procura atender
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Gráfico 1 - Produção portuguesa de carne de vaca, porco e frango 2017-19 (toneladas) - Fonte: Eurostat

Portugal é um importador líquido de carne de porco. Em 2019,
segundo a TDM, Portugal importou seis por cento menos carne
suína com um volume de 140.000 toneladas e valor avaliado em
400 milhões de dólares, a maior parte proveniente da Espanha.
Durante os primeiros oito meses de 2020 as importações portuguesas de carne suína seguiram a sua tendência de queda
caindo 14 por cento e avaliadas em 248 milhões de dólares.
Em 2019, as exportações portuguesas de carne suína cresceram 28 por cento, para quase 50.000 toneladas e avaliadas em
116 milhões de dólares. Trinta e sete por cento das exportações
portuguesas de carne de porco foram enviadas para mercados
fora da UE.
Recentemente o foco de Portugal tem sido aumentar as suas
exportações agrícolas para mercados terceiros. Anteriormente
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Espanha e Angola foram os principais destinos da carne suína
portuguesa. No entanto, em 2019, a China tornou-se no segundo maior destino das exportações portuguesas de carne de
porco depois de Espanha, tanto em volume como em valor, e
ultrapassando a França, Angola e o Reino Unido.
Em 2019, as exportações portuguesas de carne de porco para a
China, avaliadas em quase 16 milhões de dólares não atingiram
o volume e valor esperados devido à incapacidade de atender à
procura. Durante os primeiros oito meses de 2020 o volume das
exportações de carne suína portuguesa para a China cresceu
seis vezes para 12.225 toneladas e atingiu os 27,5 milhões de
euros.
Segundo a indústria portuguesa, a intenção é reorientar as exportações de carne suína para o mercado chinês. Além disso,
durante este período, as exportações portuguesas de carne suína para Macau e Hong Kong continuaram a crescer.
Embora essas remessas fossem inicialmente destinados à
reexportação para a China, estes estão agora supostamente
satisfazendo a procura em Macau e Hong Kong.

Como mencionado anteriormente, Portugal recentemente
apresentou uma revisão de sua estratégia nacional para a gestão de efluentes suinícolas e avícolas.
A estratégia foi criada em 2010 e foi adaptada para atender às
actuais propostas de estratégias da UE. O sector também está
a trabalhar para reduzir o uso de antibióticos no sector de produção animal em consonância com o conceito “One Health” e a
estratégia da UE.
Na esperança de mostrar a realidade positiva da suinicultura
portuguesa ao grande público, a FPAS e o Instituto Politécnico
de Santarém têm um projecto de exploração experimental.
Esta exploração com cerca de 400 porcas está programada para
entrar em operação e aberta ao público no final de 2021.

O Japão também é um importante destino de exportação da
carne suína portuguesa avaliado em 5 milhões de dólares em
2019 e as exportações deverão continuar a crescer em 2020.
Além disso, o governo português e a indústria estão trabalhando para abrir o mercado das Filipinas e de Singapura até 2021.
Segundo a indústria portuguesa de carne suína, nos próximos
anos, a perda do mercado da Venezuela que ocorreu em 2017
pode ser restaurada com ganhos de exportação para os mercados asiáticos.
A indústria portuguesa continua optimista com as perspectivas do mercado de carne de porco da China. Isso também levou à reorganização do sector e algumas unidades de abate de
suínos portuguesas aumentaram a sua capacidade em 2020,
investindo também em sistemas de refrigeração para modernizar os estabelecimentos e responder com mais eficiência à
procura de exportação.
Em resposta à estratégia Farm to Fork da UE, o sector suíno
português está supostamente bem posicionado para implementar novas acções de acordo com a estratégia da UE.
Para melhorar o bem-estar animal em Portugal, o sector já implementou o programa de certificação voluntária com a marca
Porco.PT.
O sector também criou um grupo de trabalho ambiental com
três universidades portuguesas com o objetivo de reduzir emissões de gases de efeito estufa em mais de 50%.
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ALIGRUPO PROMOVE FORMAÇÃO “EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA NAS EXPLORAÇÕES”
No dia 23 de Outubro o Aligrupo promoveu a formação “Eficiência energética nas explorações” com o objectivo de partilhar com os seus associados práticas e processos promotores
da poupança energética nas explorações, através da redução e
reciclagem energética.
A formação foi ministrada pelos formadores Pedro Freitas e
Pedro Teixeira, cujo resumo da intervenção pode ser consultado
nesta edição da Revista Suinicultura, e os formandos puderam
juntar-se por via presencial ou telemática.
O estudo das modalidades disponíveis com o intuito de reduzir a factura energética e o potencial das energias alternativas
como tecnologia ambientalmente mais aconselhável e economicamente mais apelativa para utilização nas explorações
suinícolas.
A formação foi bastante participada, sobretudo por via telemática, dando cumprimento às restrições impostas pela pandemia.

TÖNNIES PREVÊ INVESTIMENTO DE
75 MILHÕES EM ESPANHA
O grupo alemão Tönnies anunciou a intenção de abrir um novo matadouro em Espanha, na localidade de Calamocha, em Aragão, num
investimento estimado em 75 milhões de euros. O projecto aguarda licenciamento ambiental e prevê-se que o complexo industrial
esteja concluído dentro de 4 anos.
O complexo prevê a instalação de um matadouro, sala de desmancha e sala de transformados vindo a empregar cerca de 1.000 pessoas. Prevê-se que o matadouro venha a ter capacidade de abater
625 porcos por hora até ao limite de 10.000 porcos por dia.
O projecto anunciado pelo gigante alemão contempla uma sala de
desmancha completamente robotizada e com capacidade para processar 50 toneladas por dia. Já a sala de produtos transformados
contará com uma capacidade para trabalhar 200 toneladas por dia.
Esta será a segunda unidade industrial em Espanha detida pela
Tönnies, que já é proprietária do matadouro La Mata de Los Olmos
desde 2016.
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ELANCO CONCLUI A AQUISIÇÃO DA
BAYER ANIMAL HEALTH

• A grandeza e as capacidades da empresa após a aquisição,
posicionam a Elanco como líder, a longo prazo, na atrativa e duradoura indústria da saúde animal.
• Combina o enfoque histórico da Elanco nos médicos veterinários, com a experiência direta com o consumidor da Bayer
Animal Health, para abrir novas oportunidades de crescimento
sustentável. Permite à Elanco capitalizar as tendências emergentes que estão a ser aceleradas pela pandemia da COVID-19,
com o desejo crescente dos proprietários de animais de companhia em aceder online aos cuidados e aos produtos, bem como
à venda retalhista e à distribuição direta a casa.
• A transação fortalece a estratégia de Inovação, Portefólio e
Produtividade (IPP) da Elanco, impulsionando a transformação
da carteira para equilibrar a oferta de produtos para a saúde dos
animais de companhia e dos animais de produção.
• A transação foi avaliada no fecho em 6.890 milhões de dólares, financiada através de 5.170 milhões em efetivo e 72,9 milhões em ações da Bayer.
PORTUGAL, Lisboa (3 de agosto de 2020) – A Elanco Animal
Health Incorporated (NYSE: ELAN) anunciou hoje que finalizou
o processo de aquisição da Bayer Animal Health. A transação,
avaliada em USD 6,89 mil milhões, amplia o tamanho e as capacidades da Elanco, posicionando a companhia como líder, a
longo prazo, na atrativa e duradoura indústria da saúde animal.
“Quase dois anos depois de se ter iniciado a nossa viagem como
companhia independente, conseguimos uma evolução significativa na criação de uma companhia mundial, guiada por um
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propósito específico, dedicada à saúde animal, tudo isto enquanto resistimos às pandemias em termos de saúde animal
e humana mais significativas do século: a Peste Suína Africana
e a COVID-19”, comentou Jeff Simmons, presidente e CEO da
Elanco. “Cumprir com a conclusão do processo de aquisição no
momento oportuno e chegar ao Dia 1 neste contexto tão desafiante, enfatiza a profunda capacidade e a disciplina na execução de ambas as empresas”.
“Este marco é outro passo chave na história da Elanco. Mas, em
última instância, hoje trata-se de melhorar a vida dos animais,
das pessoas e melhorar a saúde do planeta. Os animais de
companhia e a proteína de origem animal são mais importantes
do que nunca”, disse Simmons. “A interrupção no fornecimento
de alimentos e o aumento nas taxas de desemprego estão a
aumentar os desafios para a segurança alimentar em todo o
mundo. Ao mesmo tempo, diversos estudos demonstram que o
aumento no tempo que as pessoas passam em casa alterou a
relação a longo prazo entre os animais de companhia e os seus
tutores, já que os animais proporcionam – cada vez mais - um
precioso apoio emocional. Sabemos que melhorar a vida dos
animais, simplesmente melhora a vida”.
Assim, a pandemia acelerou tendências que estão a transformar a indústria, em particular o desejo e a necessidade dos
proprietários de animais de companhia em aceder aos cuidados
veterinários e a produtos de saúde animal numa diversidade de
formas, incluindo compras online e a sua entrega em casa. Ao
combinar a Elanco e a Bayer Animal Health, une-se a forte relação que existe entre a Elanco e os médicos veterinários, e a
experiência da Bayer Animal Health, no comércio retalhista e
online, criando assim um líder multicanal melhor posicionado
para servir os médicos veterinários e os tutores dos animais de
companhia nos canais de compra da sua preferência.
Esta aquisição fortalece a estratégia de Inovação, Portefólio e
Produtividade (IPP) da Elanco, algo que a empresa já vem realizando desde que é cotada em bolsa, desde 2018. Ambas as
empresas chegam à conclusão desta transação com um enfoque disciplinado na estratégia e uma execução diligente para
manter o impulso que a integração de ambas as companhias
proporciona.
• Inovação: a sólida carteira de Investigação e Desenvolvimento (I+D) da Elanco é agora reforçada com a expectativa de cinco
lançamentos previstos da Bayer, o que eleva a 25 o total previsto da Elanco para 2024, sendo cinco dos quais esperados para
finais de 2021. A transação também agrega novas capacidades
de I+D, incluídas nas plataformas inovadoras de dosagem e plataformas tecnológicas. Também a Elanco contempla o acesso a
certos direitos da carteira de I+D da divisão de Crop Science da
Bayer e a certos ativos farmacêuticos clínicos.
• Portefólio: a integração amplia a carteira de produtos da Elanco para proporcionar aos produtores, aos tutores de animais de
companhia e aos médicos veterinários soluções mais completas para a saúde animal. Ao combinar o enfoque histórico da
Elanco com o médico veterinário e a experiência de venda direta
ao consumidor da Bayer, a transação abre novas oportunidades
de crescimento e expande a presença multicanal da Elanco, o
que permite à empresa estar no lugar e com a forma sob a qual
os clientes querem comprar.

Saúde para Animais de Companhia (Pet Health): a combinação
de ambos os portefólios aumenta o negócio de produtos dirigi64

dos para os animais de companhia da Elanco em aproximadamente 50 por cento de volume de faturação, e quase triplica o
negócio internacional da empresa nesta área. Este portefólio
ampliado proporciona uma atenção aos animais de todas as
idades e etapas, desde a prevenção de doenças e o bem-estar
dos cachorros, até ajudar os animais a continuarem a ser uma
parte ativa e central da família nos seus últimos anos de vida. A
transação também amplia a carteira da Elanco de parasiticidas
para animais de companhia com tratamentos tópicos e coleiras,
o que converte a coleira Seresto no produto mais importante da
Elanco a nível mundial.

Animais de Produção (Farm Animals): a combinação de ambas
as empresas complementa os portefólios também aos animais
de produção, o que posiciona a Elanco para servir um setor ainda mais amplo da indústria e a aproveitar melhor a informação
e os serviços para os clientes. A transação soma uma série de
marcas chave para a pecuária, melhora a carteira global de bioproteção e expande a empresa para a presença na aquacultura
para peixes de águas quentes.
• Produtividade: a Elanco planeia aproveitar a sua ampla experiência em processos de integração para unir de modo eficiente
e rápido o novo negócio. Espera-se que a companhia consiga
gerar um fluxo significativo de caixa operativo como resultado
da indústria duradoura e da resiliência dos portefólios. Embora
o prazo para cumprir os objetivos do acordo tenha sido afetado
pela pandemia da COVID-19, a empresa ainda espera entregar
entre USD 275 e USD 300 milhões em sinergias para 2025.
“O mais importante é que hoje trata-se fundamentalmente dos
produtores, dos médicos veterinários e dos donos de animais
de companhia a quem servimos. Se a COVID-19 deixou algo
claro, é que o mundo precisa mais do que nunca dos animais
e do trabalho que os produtores e veterinários desenvolvem”,
acrescentou Simmons. “Juntos, estamos melhor posicionados
para apoiar e defender os nossos clientes e proporcionar-lhes
soluções para as suas necessidades mais importantes, para
que possam continuar a produzir e a proporcionar alimentos
saudáveis e produzidos de modo sustentável para as nossas
mesas, como a carne, leite, peixe e ovos. Também para ajudar a
que os animais de companhia tenham vidas saudáveis, ativas
e se mantenham no centro das nossas famílias. Juntos, temos
o potencial de melhorar a saúde animal e a vida de milhões de
pessoas”.
Termos de financiamento
Aquando da conclusão deste processo, a Bayer recebeu 5.170
milhões de dólares em efetivo, composto por entradas decorrentes das emissões de capital da companhia e da unidade de
capital tangível no primeiro trimestre de 2020, e o financiamento da dívida do Empréstimo a prazo B, com valor no primeiro
trimestre de 2020, que concluiu com o fecho da transação.
Também foram emitidas aproximadamente 72,9 milhões de
ações da Elanco Animal Health para a Bayer AG. Estas ações
estarão sujeitas a certos termos, sendo que a Bayer não pode
vender nenhuma ação durante os primeiros 90 dias. Nos 90
dias seguintes, 50% das ações são elegíveis para a venda e as
restantes podem ser vendidas após 180 dias.
Também a Elanco completou os desinvestimentos anti-monopólio necessários, que se anunciaram previamente. Os produtos desinvestidos tiveram lucros em 2019 entre 120 e 140
milhões de dólares.
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AIM CIALA IMPLEMENTA MELHORIA
DA QUALIDADE DOS BLISTERS
Durante o mês de Janeiro de 2021, vamos iniciar a utilização de blisters BactiBag ®. À semelhança dos blisters atuais, os blisters BactiBag® são também fabricados em França, para um nível de qualidade superior. Da matéria-prima ao
produto final, possuem controlos de qualidade rigorosos e atendem a elevados
requisitos de segurança. Todos os lotes são testados, por testes in vitro, de
qualidade de sémen (duração de 7 dias) e controlados sob rígidos requisitos
de produção (comprimento, diâmetro, cor ...). Os blisters BactiBag® são um elemento de uma nova estratégia que oferece mais proteção contra as bactérias.
Em 2014, assumimos o desafio da melhoria do sistema de recolha de sémen,
iniciando as recolhas com o sistema automático. Está devidamente documentado que recolhas efetuadas com o sistema automático, têm níveis de contaminação bacteriana inferiores a recolhas efetuadas com o sistema manual.
O gráfico ao lado demonstra
um ensaio que mostrou que
as recolhas efetuadas com
o sistema Collectis (recolha
automática), possui menos
contaminação do que as
recolhas efetuadas com o
sistema manual.
De forma a melhorar a estrutura do blister foi adicionado à parede do blister
convencional, um novo agente designado BactiGuard. O BactiGuard é uma so-

lução inovadora, com um novo filme termoplástico revestido com um agente
bacteriostático que impede o crescimento e desenvolvimento bacteriano. BactiGuard exerce uma ação bacteriostática para controlar de forma eficiente a proliferação bacteriana, sem representar risco para o sémen diluído. O BactiGuard
é 100% seguro para os espermatozoides e faz um “efeito de contato”, revestido
na superfície da camada interna do BactiBag. O BactiGuard é revestido com material PE (Polietileno) e é eficiente contra bactérias. O Polímero é um aglutinante
que permite a associação entre o PE e o PET (Polietileno tereftalato).
O PET ao limitar a penetração do ar (e, portanto, do oxigénio), protege o sémen
da oxidação. Com a introdução deste novo produto, continuaremos a retirar
amostras de todos os ejaculados processados, a fim de monitorizar todos os
parâmetros de qualidade.
O BactiBag ® será uma ferramenta no
futuro, fundamental para a diminuição,
ou até mesmo a extinção da utilização
de antibióticos no diluidor de preparação
das doses seminais.
Com esta nova implementação, pretendemos uma melhoria contínua dos
nossos produtos, melhorando assim as
ferramentas disponíveis para a melhoria
dos seus resultados reprodutivos.
Para mais informações contacte-nos!

65

ACTIVIDADES FPAS - 4º TRIMESTRE 2020

OUTUBRO

19 – Reunião R2 – Videoconferência

02 – Reunião FMV - Lisboa
02 – Reunião Exploração Escola - Lisboa

20 – Reunião De Heus – Videoconferência
23 – Reunião Hipra – Videoconferência

02 – Reunião R2 - Lisboa

23 – Reunião Tecnipec – Videoconferência

07 – Reflexão CONFAGRI sobre a PAC pós-2020 - Videoconferência

23 – Reunião SP Veterinária – Videoconferência
24 – Reunião FMV – Lisboa

07 – Assembleia Geral ANPROGAPOR

25 - Apresentação Trabalho Final Porco.PT – Santarém

Videoconferência

26 – Reunião Direcção FPAS – Montijo

08 – Reunião de Direcção FPAS - Montijo

27 – Reunião MSD – Videoconferência

12 – Reunião DGAV – Lisboa

27 – Reunião Tecadi – Videoconferência

13 – Reunião Escola Profissional do Montijo – Montijo

27 – Reunião R2 – Videoconferência

15 – Webinar Rabobank – Videoconferência

30 – Reunião CEVA – Videoconferência

16 – Comissão de Acompanhamento PSA – Lisboa

30 – Reunião Nutritécnica – Videoconferência

22 – Reunião de Direcção FPAS – Montijo
23 – Formação Aligrupo – Montijo
27 – Reunião ESAS – Santarém
28 – Entrega de Efluente – Lisboa
29 – Reunião Projecto Evidência – Videoconferência
30 – Reunião Roteiro Ambiental para a Suinicultura – Videoconferência

02 – Reunião FMV – Lisboa
02 – Reunião Direcção FILPORC – Videoconferência
03 – Reunião Zoetis – Videoconferência
04 – Reunião RH Mais – Videoconferência
07 – Reunião Controlvet – Videoconferência
07 – Reunião Winfarm – Videoconferência

NOVEMBRO

07 – Visita à Quinta do Bonito – Santarém

05 – Reunião Direcção FPAS - Montijo

09 – Reunião Laboratório Tomaz – Videoconferência

09 – Reunião Câmara Municipal de Santarém – Santarém

09 – Reunião contabilista FPAS – Montijo

09 – Reunião ALDI – Videoconferência

09 – Reunião R2 – Videoconferência

11 – Reunião de Direcção FPAS – Montijo

09 – Reunião APIC – Videoconferência

13 – Reunião GT Carne de Porco – Videoconferência

11 – Assinatura Protocolo Exploração-Escola – Santarém

16 – Apresentação Trabalho Final Porco.PT – Santarém

16 – Reunião Wisium – Videoconferência

17 – Reunião Secretário de Estado – Videoconferência

17 – Reunião Direcção FPAS – Montijo

18 – Reunião Let’s Talk About Pork – Videoconferência

17 – Assembleia Geral FPAS – Montijo

18 – Reunião Direcção FILPORC – Videoconferência

17 – Assembleia Geral FILPORC – Videoconferência

18 – Reunião certificação bem-estar animal – Videoconferência

17 – Reunião Raporal – Videoconferência

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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DEZEMBRO

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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